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Goiânia | 1º de outubro a 31 de outubro de 2021 | n. 28 

 

 Este material, desenvolvido pela Superintendência de Secretaria do TCMGO, destaca as decisões 

selecionadas e publicadas nos boletins informativos dos tribunais superiores e em tribunais de contas 

estaduais no período acima selecionado. Tal material não constitui em repositório oficial de jurisprudência 

desta Corte, sendo o trabalho de síntese das decisões de responsabilidade dos respectivos Tribunais.  

 

Sumário 

1. Direito Administrativo 

 

1.1      Licitações e Contratos 

 

1.1.1 Licitação. Habilitação de Licitante. Documentação. Terceiro. Vedação. Bens móveis.  
1.1.2 Licitação. Proposta. Certificação. ABNT. Qualidade. Declaração. Laudo. Justificativa.  
1.1.3 Licitação. Pregão. Proposta. Desistência. Momento. Limite. Pregão Eletrônico.  
1.1.4 Licitação. Proposta. Composição. Planilha Orçamentária. Responsável técnico. 

Assinatura. CREA. CAU/BR. ART.  
1.1.5 Convênio. Prestação de Contas. Documentação. Erro formal. Atestação. Nota fiscal. 
1.1.6 Impossibilidade da contratação de entidades, não integrantes da Administração Pública, 

sem licitação.  
1.1.7 Incompatibilidade de terceirização de serviço de regulação médica, conforme art. 3º, I e 

II, do Decreto nº 9.507/2018.  
1.1.8 Irregularidades em pregão presencial para contratação de empresa especializada no 

gerenciamento de frota de veículos de prefeitura municipal.  
1.1.9 Consulta. Licitações com recursos oriundos do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento. Questionamentos concernentes à aplicação das políticas desse 
organismo financeiro multilateral. Conhecimento e resposta nos termos propostos pelas 
unidades instrutórias.  

1.1.10 Em certame para fornecimento mobiliário, não se pode exigir do licitante a apresentação 
de documentos referentes aos fabricantes dos móveis, como regularidade perante o 
IBAMA, licença de operação ambiental, certificado ambiental de cadeia de custódia. O 
rol exaustivo de elementos para habilitação (arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/1993) refere-se 
a documentos do próprio interessado em participar do processo licitatório, e não de 
terceiros estranhos ao certame e à relação contratual superveniente.  

1.1.11 É irregular a exigência de atendimento a normas técnicas da ABNT, declarações de 
qualidade, certificações, laudos técnicos e certificados de conformidade sem 
demonstração da essencialidade dessas exigências para se garantir a qualidade e o 
desempenho suficientes do objeto a ser contratado.   
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1.1.12 A exigência de índices contábeis de capacidade financeira em relação aos licitantes deve 
estar devidamente atrelada a parâmetros de mercado atualizados e que atendam às 
características do objeto licitado.  

1.1.13 É irregular o impedimento à participação de pessoas físicas em processo licitatório para 
contratação de empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria para o controle 
interno de executivo municipal sem prévia justificativa.  

1.1.14 Irregularidades diversas em contratação de cooperativa para a prestação de serviço de 
transporte escolar.  

1.1.15 A inclusão de clausula editalicia que estabelece prazo máximo de seis meses entre a 
fabricação e a entrega de pneus automotivos adquiridos é irregular e gera restrição à 
competitividade do certame.  

1.1.16 Licitação. Pregão. Proposta. Qualidade. Avaliação. Momento. Diligência.  
1.1.17 Licitação. Qualificação Técnica. Atestado de Capacidade Técnica. Capacidade Técnico-

Operacional. Quantidade. Soma.  
1.1.18 Licitação. Qualificação Técnica. Atestado de Capacidade Técnica. Nota Fiscal. Rol 

Taxativo. 
1.1.19 Licitação. Licitação Internacional. Edital de Licitação. Proposta de Preços. Princípio da 

Isonomia.  
1.1.20 Contrato Administrativo. RDC. Contratação integrada. Projeto básico. Orçamento. 

Detalhamento.  
1.1.21 A prestação de serviços notariais e de registro em Cartório de Registro de Imóveis não 

se submete ao regime jurídico das licitações e contratos administrativos, previsto na Lei 
8.666/1993 e na Lei nº 14.133/2021.  

1.1.22 Municípios com mais de vinte mil habitantes podem aplicar a Lei nº 14.133/2021, 
mesmo durante o período em que o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) 
ainda não havia sido implementado. Alternativamente, podem utilizar, antes da 
implementação do PNCP, sítio eletrônico oficial ou, ainda, caso não disponham do sítio 
eletrônico, divulgar em diário oficial as informações exigidas pela Lei nº 14.133/2021.  

1.1.23 Irregularidades em edital de concorrência pública para exploração de serviço de taxi em 
município, relativas à desproporcionalidade no critério de pontuação da proposta 
técnica, à inexistência de projeto básico e à previsão de transferência da outorga de 
terceiros, ensejam a aplicação de multa ao subscritor do edital.   

1.1.24 Representação da Lei nº 8.666/1993. Tomada de preços. Contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de sistema computacional, destinado a tele inter-
consulta médica entre médicos de atenção primária e médicos especialistas. Ausência de 
ampla pesquisa para fixação de preço máximo. Modalidade licitatória. Exigência de 
balanço patrimonial. Atestados de capacidade técnica. Ausência de previsão de 
impugnação via e-mail. Procedência parcial. Recomendação.  

1.1.25 Em licitações de âmbito internacional, as empresas estatais devem prever, em seus 
regulamentos de licitações e contratos, regra de equalização de propostas, tendo por 
base, por exemplo, o preceito contido no artigo 52, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, com 
vistas a assegurar a comparação justa das propostas de licitantes estrangeiras com as 
licitantes nacionais, em observância ao princípio da isonomia contido no artigo 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, e no art. 31, caput, da Lei nº 13.303/2016.  

1.1.26 Licitação. Pregão. Intenção de Recurso. Admissibilidade. Mérito. Antecipação.  
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1.1.27 Licitação. Qualificação técnica. Atestado de capacidade técnica. Documentação. Rol 
taxativo. Contrato. Nota fiscal.  

1.1.28 Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Diligência. Documento novo. 
Vedação. Abrangência.  

1.1.29 Licitação. Dispensa de licitação. Entidade sem fins lucrativos. Requisito. Objeto social. 
Preço de mercado. Compatibilidade. Reputação ético-profissional.  

1.1.30 Representação. Licitação. Dispensa. Irregularidades. Ausência de orçamento detalhado. 
Ausência de comprovação de compatibilidade de preços. Irregularidade. Prescrição. 
Código Civil. Análise e julgamento pelo Tribunal de Contas. Lei Complementar nº 
588/2013.  

1.1.31 Processo Normativo. Projeto de resolução. Atualização do valor máximo de multa. 
Revogação da Resolução TC nº 114/2015. Aprovação.  

 

1.2 Pessoal  

 

1.2.1 É vedado o pagamento de dívida salarial de servidor municipal sem precatório.  

1.2.2 É possível conceder a revisão geral anual no período compreendido entre 28.05.2020 e 
31.12.2021, observando o limite estabelecido no inciso VIII do art. 8º da LC 173/2020. 

1.2.3 Avaliação de desempenho da educação infantil, com foco no cumprimento das metas do 
Planos Nacional e Municipal de Educação.  

1.2.4 Admissão de Pessoal. Manifestações uniformes da Coordenadoria de Gestão Municipal 
e do Ministério Público de Contas pela legalidade e registro das admissões, com exceção 
da admissão do senhor e aplicação de multa. Participações do avô do candidato, na 
qualidade de Prefeito Municipal, em etapas administrativas do certame e do pai de 
candidato no processo licitatório de Prefeito Municipal, em etapas administrativas do 
certame e do pai de candidato no processo licitatório que definiu a organizadora do 
concurso, mas não na Comissão do Concurso para seleção de servidores, nem na 
elaboração e correção de provas. Inexistência de comprovada má-fé ou de indícios de 
favorecimento pessoal. Transcurso de elevado lapso temporal entre o ato de admissão e 
a manifestação pela negativa. Segurança jurídica. Precedentes. Legalidade e registro dos 
atos.  

1.2.5 Admissão de Pessoal. Teste Seletivo. Contratação temporária de operador de máquina. 
Negativa de registro e multa ao gestor por infração a LC 101/2000.   

1.2.6 Consulta. Índice de despesa com pessoal ultrapassado. Possibilidade de adequação dos 
vencimentos dos profissionais do magistério ao piso salarial nacional da categoria. 
Distinção entre os profissionais que recebem e ao que não recebem o piso. Limitações 
de adequação em ano eleitoral.         

1.2.7 Servidor  Público. Transferência. Interesse da Administração. Remoção do companheiro 
servidor público. Ato vinculado.        
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1.2.8 O Tribunal delibera acerca da responsabilidade pelos pagamentos de salário-
maternidade, salário-família e auxílio-reclusão após a edição da EC nº 103/19.  

1.2.9 Servidor Público. Carreira de Magistério do Ensino Básico. Técnico e tecnológico. 
Reconhecimento de saberes e competências (RSC). Vantagem de caráter genérico. 
Pagamento a servidores aposentados. Direito à paridade. Cabimento.  

1.2.10 Admissão de Pessoal Municipal. Reserva de vagas para portadores de deficiência. 
Competência concorrente. Impossibilidade de lei municipal disciplinar tema já 
disciplinado em lei estadual. Revogação de cautelar. Legalidade e registro. Determinação.  

1.2.11 Consulta. Terceirização de atividade meio. Operador de máquinas leves e pesadas. 
Credenciamento. Pela possibilidade.   

1.2.12 Pessoal. Servidor Público. Cargo em Comissão. Exoneração. Estabilidade Gravídica. 
Verba rescisória.  

1.2.13 Pessoal. Quintos. Requisitos. Décimos. Revisão geral anual. Atualização. Senado Federal.  

1.2.14 Consulta. Servidores. Adicional por tempo de serviço. Servidor efetivo. Servidor 
Comissionado. Legislação.  

1.2.15 Consulta. Servidores. Vantagem remuneratória. Concessão. Determinação legal anterior 
à calamidade. Lei Complementar nº 173/2020.  

1.2.16 Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Princípio da boa-fé. Princípio da 
legalidade. Intempestividade.  

 

 

1.3 Concurso Público  

 

1.3.1 Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Trânsito em julgado. Nomeação de Pessoal. 
Concurso Público. Validade.   

 

 

1.4 Fiscalização e Controle  

 

1.4.1 Responsabilidade. Inabilitação de responsável. Fraude. Contrato Administrativo. 

Falsidade Ideológica. Crime. Pagamento indevido. Irregularidade grave. 

1.4.2 Responsabilidade. Agente Público. Hierarquia. Ordem. Manifesta ilegalidade.      
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1.4.3 Responsabilidade. Convênio. Gestor sucessor. Omissão no dever de prestar contas. 

Prestação de contas. Prazo. Justificativa.  

1.4.4 Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Movimentação da contrapartida em 

conta diversa da conta específica do convênio. Regularidade com ressalva.  

1.4.5 O pagamento do aluguel e de outros gastos, sem a utilização do imóvel locado para o 

cumprimento da finalidade pública, configura dano ao erário decorrente de ato de gestão 

antieconômico e enseja a responsabilização do gestor.  

1.4.6 Irregularidade em obra de implantação do BRT.  

1.4.7 Auditoria Operacional realizada para avaliar a gestão da formação continuada dos 

professores do ensino fundamental de Município.  

1.4.8 Recomendações e determinações provenientes de Auditoria Operacional realizada na 

gestão da pavimentação urbana municipal. 

1.4.9 Manutenção do parecer prévio pela rejeição de contas e aplicação de multas por 

irregularidades em despesas total com pessoal e indisponibilidade de caixa líquida após a 

inscrição de restos a pagar processados.   

1.4.10 Responsabilidade. SUS. Débito. Legislação. Fundo Nacional de Saúde. Desvio de Objeto. 

Marco Temporal.  

1.4.11 Responsabilidade. Convênio. Execução Física. Contratado. Inutilidade. Objeto do 

Convênio. Débito.  

1.4.12 Responsabilidade. Declaração de Inidoneidade. Dosimetria. Sanção administrativa. 

Redução.  

1.4.13 Tomada de Contas Extraordinária. Terceirização de Serviços Rotineiros. Prejulgado nº 6. 

Existência de dois advogados efetivos. Gasto indevido. Multa e restituição.  

1.4.14 Relatório de Inspeção. Cumulação dos cargos de Secretário de Finanças e Tesoureiro de 

Município. Regularização do objeto. Encerramento.  

1.4.15 Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Regularidade das contas. I – Despesas 

comprovadas por meio de recibos simples. Recomendações: II. Atraso no registro do 

SIT; III – Atraso na apresentação da prestação de contas; IV Atraso da concedente no 

envio das informações bimestrais; V – Atraso da Tomadora no envio das informações 

bimestrais; VI – Ausência de certidões; VII – Divergência entre os valores de empenhos 

informados no SIT E no SIM-AM. Encaminhamento à CMEX para providências e à DP 

para encerramento e arquivamento.  

1.4.16 Prestação de Contas de Transferência. Pela baixa de responsabilidade da sanção de multa, 

em razão da prescrição de pretensão executória.  
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1.4.17 Representação. Contratação de serviços de assessoria por atividades administrativas 

típicas e permanentes: não comprovação de ocorrência de situação excepcional, e nem de 

que o Município não dispunha de estrutura para tal fim – Procedência. Aplicação de multa 

administrativa.  

1.4.18 Inspeção Especial. Município de Arquimedes. Portal de Transparência. Divulgação de 

Informação. Combate ao Coronavírus. Determinações.  

1.4.19 Inspeção Especial. Secretaria Estadual de Saúde. Combate ao Coronavírus. Medidas 

Preventivas. Plano de Ação. Saúde Física e Mental. Profissionais da Saúde. 

Determinações. Arquivamento.  

1.4.20 Inspeção Especial. Combate ao Coronavírus. Barreiras sanitárias de fronteiras estaduais. 

Hospital regional de extrema. Medidas preventivas e de proteção. Determinações.  

1.4.21 Fiscalização de Atos e Contratos. Estado de Rondônia. Combate ao Coronavírus. 

Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas. Recomendações. 

Cumprimento.   

1.4.22 Auditoria Ordinária. Contrato de Concessões. Verificação de mecanismos de controle e 

fiscalização relacionados `a operação, manutenção e melhorias do Sistema de 

Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto do Município. Determinações. 

Recomendação.   

 

2. Direito Constitucional 

 

2.1 Competência do TCU. Contrato Administrativo. Abrangência. Execução do Contrato. 
Conflito.  

2.2 Covid-19: imunização de adolescentes por Estados, Municípios e DF – ADPF  756 TPI 
– oitava -  Ref./DF.  

2.3 Fornecimento de dados à Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e controle judicial de 
legalidade – ADI 6529/DF.  

2.4 Proibição de Showmícios em campanhas eleitorais. 
2.5 Titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte – RE 

1293453/RS (Tema 1130 RG).   
2.6 Ação Civil Pública. Anulação da nomeação e posse do vereador para o cargo de 

Conselheiro do Tribunal de Contas de Municípios. Alegação de inexistência de reputação 
ilibada e idoneidade moral. Possibilidade jurídica do pedido.  

2.7 Ação de Improbidade administrativa. Responsabilização de particular que figura 
isoladamente no polo passiva da demanda. Jurisprudência pacífica do STJ pela 
impossibilidade. Agente público acionado pelos mesmos fatos em demanda conexa. 
Distinção detectada. Viabilidade.   
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3. Direito Financeiro e Tributário  

 

3.1 Juros recebidos na repetição de indébito tributário: não incidência de IRPJ e CSLL – RE 
106318/SC.  

3.2 PIS e CONFINS. Base de Cálculo. Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta – 
CRPB. Legalidade.  

3.3 Finanças Públicas. Orçamento da União. Concurso Público. Novo Regime Fiscal. Limite 
de Endividamento. Consulta. 

3.4  PIS. CONFINS. Setor Agropecuário. Regime não Cumulativo. Cooperativa fornecedora 
de insumos. Receita sobre comercialização. Suspensão. Aproveitamento de créditos. 
Direito a ressarcimento ou compensação. Impossibilidade.  

3.5 Execução Fiscal. Honorários Advocatícios. Despacho inicial. Aplicação subsidiária do art. 
827, § 1º do CPC/2015.  

3.6 Finanças Públicas. Educação. Limite Mínimo Constitucional. Lei Complementar Federal 
nº 173/2020. Despesa com Pessoal.  

3.7 Finanças Públicas. Débito da Administração.  Pagamento Retroativo. Correção 
monetária. Indexação.  

3.8 Finanças Públicas. Despesa com Pessoal. Juiz Leigo. COVID-19. Extensão de Vínculo.  

3.9 CONFINS- importação. Importação de peças para aeronaves. Acréscimo de alíquota de 
1%. Legalidade.  

3.10 Orçamento impositivo e ECs 86/105 e 100/2019 – ADI 5274/SC.  

 

4. Direito Previdenciário 

 

4.1 Pessoal. Ato sujeito a registro. Registo tácito. Revisão de ofício. Pagamento indevido. 
Regime jurídico. Aposentadoria. Determinação.  

4.2 Possibilidade do reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, mesmo após 
EC 103/2019. Efeito integrativo. Acréscimo na redação da tese fixada no item 10 do 
acórdão embargado.  

4.3 Ato de Inativação. Ingresso da servidora no regime celetista. Mudança para o regime 
estatutário apenas após a data limite da regra de transição. Prejulgado nº 28 TCEPR. 
Negativa de registro do ato de inativação. Expedição de determinação do Município, para 
que proceda à intimação da servidora, nos termos do Prejulgado nº 11. 
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4.4 Contribuição previdenciária patronal. Auxílio alimentação ou auxílio transporte. Valores 
descontados dos empregados. Base de cálculo. Incidência.  

4.5 Pessoal. Acumulação de Cargo Público. Servidor Público Militar. Servidor Público Militar 
Inativo. Professor. Remuneração. Proventos.  

4.6 Ato de Inativação. Requisitos para incorporação da verba TIDE. Negativa de registro, 
conforme manifestação da unidade técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal, de 
acordo com o voto do vencedor.  

4.7 Ato de Inativação. Serventuária da Justiça. Declaração de acúmulo de benefício. Ausência 
de certidão de tempo de contribuição ao INSS. Manifestações uniformes. Negativa de 
registro.  

4.8 Consulta. Aposentadoria. Regras de transição. Serviço Militar.   

4.9 Previdência. Regime Próprio de Previdência Social. Déficit atuarial. Plano de Amortização. 
Projeto de lei. Capacidade orçamentária e financeira. Responsabilidade. Prefeito.  

4.10 Escolha de membros da diretoria da sociedade empresária estatal e extensão do sufrágio 
aos inativos – ADI 2296/RS.  

4.11 Seguro de vida em grupo. Adicional de cobertura por invalidez funcional permanente total 
por doença – IFPD. Indenização securitária. Perda da existência independente do 
segurado. Condição. Legalidade. Declaração médica. Necessidade. Concessão de 
aposentadoria por invalidez pelo INSS. Insuficiência.  

4.12 Majoração de alíquota de contribuição previdenciária de servidor público. ARE 
875958/GO (tema 933 RG) 

4.13 Consulta. Servidores. Lei Complementar nº 173/2020. Concessão de benefícios 
pecuniários. Determinação legal anterior.  

4.14 Tempo de serviço. Trabalho rural. Aposentadoria. Contagem de tempo de serviço. 
Contribuição previdenciária. Recolhimento. Eficácia. Averbação.  

4.15 Acumulação de cargo público. Proventos. Remuneração. Marco temporal.  

4.16 Aposentadoria. Proventos. Quintos. Gratificação de Atividade Externa. Vantagem opção. 
Poder Judiciário. Acumulação.  

4.17 Ato sujeito a registro. Registro tácito. Revisão de ofício. Pagamento indevido. Regime 
jurídico. Aposentadoria. Determinação.  

4.18 Aposentadoria. Vantagem opção.  Quintos. Acumulação. Marco temporal.  

4.19 Acumulação de cargo público. Servidor público militar. Servidor público inativo. 
Professor. Remuneração. Proventos.  
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5. Direito Processual   

 

5.1 Direito Processual. Recurso de Revisão. Admissibilidade. Natureza Jurídica. Ação 

Rescisória.  

5.2 Ação de Improbidade Administrativa. Recebimento da petição inicial. In dubio pro societate. 

Fundamento único. Impossibilidade.  

5.3 Ação Rescisória. Prazo decadencial. Termo inicial. Inadmissão de recurso. Ausência de 

má-fé processual. Transito em julgado inicialmente reconhecido ou última decisão sobre 

controvérsia.  

5.4 Procuração geral para o foro. Limitação do poder de receber a intimação. Impossibilidade. 

Art. 105 do CPC/2015. Penhora. Intimação pessoal. Desnecessidade. Intimação do 

procurador constituído válida.  Art. 841,§§ 1º e 2º do CPC/2015.  

5.5 Cumprimento provisório da sentença. Multa e honorários advocatícios. Art. 520, § 3º, do 

CPC/2015. Depósito judicial do valor. Oferecimento do bem imóvel em substituição. 

Concordância do exequente. Necessidade.  

5.6 Prova nova. Situação processual superveniente. Pedido de conversão do julgamento em 

diligência. Indeferimento. Violação do princípio constitucional da ampla defesa.    

5.7 Recurso de Revisão. Alegação de negativa de vigência a leis e de divergência 

jurisprudencial. Insuficiência das razões recursais. Manutenção da penalidade pecuniária 

aplicada. Manifestações uniformes. Conhecimento e desprovimento.  

5.8 Homologação de acordo extrajudicial. Indeferimento. Decisão interlocutória de mérito. 

Agravo de Instrumento. Cabimento. Art. 1.015, II, do CPC.  

5.9 Cumprimento de sentença. Ação Coletiva. Substituição processual. Limitação do número 

de substituídos. Possibilidade. Aplicação extensiva do art.  113, § 1º, do CPC. 

5.10 Ação Civil Pública. Ministério Público. Legitimidade ad causam. Cobrança de taxa. 

Associação de moradores. Direito individual homogêneo disponível. Relevância social. 

Imprescindibilidade.  

5.11 Direito Processual. Recurso de Revisão. Admissibilidade. Débito. Calculo. Erro. 

Pressupostos.  

5.12 Direito Processual. Prazo. Defensoria Pública. Comunicação Processual. DPU. 

Duplicidade.  

5.13 Direito Processual. Recurso de Revisão. Efeito Suspensivo. Requisito. Interesse Público. 

Interesse Privado. 

5.14 Direito Processual. Parte Processual. Amicus Curiae. Direito Subjetivo.  
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5.15 Direito Processual. Consulta. Admissibilidade. Fundamentação. Abuso de Direito.  

5.16 Direito Processual. Indisponibilidade de Bens. Requisito. Medida Cautelar. Fumus Boni 

Juris. Periculum in Mora.  

5.17 Direito Processual. Prova (Direito). Prova Emprestada. Validade. Poder Judiciário. 

Princípio do Contraditório.  

5.18 Direito Processual. Princípio da Ampla Defesa. Memorial. Princípio do Contraditório. 

Princípio do Devido Processo Legal.  

5.19 Direito Processual. Recurso. Prazo. Suspensão. Pedido de Vista.  

5.20 Direito Processual. Embargos de Declaração. Omissão. Obscuridade. Débito. Multa. 

Correção monetária. Juros de Mora.  

 

6. Tribunal Contas do Estado de Goiás 
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1. Direito Administrativo  

 

1.1 Licitações e Contrato 

 

1.1.1 Licitação. Habilitação de Licitante. Documentação. Terceiro. Vedação. Bens móveis. Em 
certame para fornecimento de mobiliário, não se pode exigir do licitante a apresentação de 
documentos referentes aos fabricantes dos móveis, como regularidade perante o Ibama, licença de 
operação ambiental, certificado ambiental de cadeia de custódia. O rol exaustivo de elementos para 
habilitação (arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993) refere-se a documentos do próprio interessado em 
participar do processo licitatório, e não de terceiros estranhos ao certame e à relação contratual 
superveniente. Acórdão nº 2129/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 373, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

1.1.2 Licitação. Proposta. Certificação. ABNT. Qualidade. Declaração. Laudo. Justificativa. É 
irregular a exigência de atendimento a normas técnicas da ABNT, declarações de qualidade, 
certificações, laudos técnicos e certificados de conformidade sem a demonstração da essencialidade 
dessas exigências para se garantir a qualidade e o desempenho suficientes do objeto a ser contratado. 
Acórdão nº 2129/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 373, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

1.1.3 Licitação. Pregão. Proposta. Desistência. Momento. Limite. Pregão Eletrônico. No pregão 
eletrônico, a desistência de proposta somente pode ocorrer até a abertura da sessão pública (art. 26, § 
6º, do Decreto 10.024/2019), não se aplicando o disposto no art. 43, § 6º, da Lei 8.666/1993, segundo 
o qual é admitida a desistência de proposta até a fase de habilitação. Acórdão nº 2132/2021, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 373, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-
e-informativos/ 
 
 

1.1.4 Licitação. Proposta. Composição. Planilha Orçamentária. Responsável técnico. Assinatura. 
CREA. CAU/BR. ART. É irregular a exigência de que a planilha orçamentária, integrante da 
proposta de preços, seja assinada por profissional legalmente habilitado, com registro junto ao 
Conselho de Engenharia e Agronomia (Crea) ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e 
acompanhada da respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART) ou do registro de 
responsabilidade técnica (RRT), por violar o princípio da legalidade e restringir a ampla concorrência. 
Acórdão nº 2143/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 373, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.5 Convênio. Prestação de Contas. Documentação. Erro formal. Atestação. Nota fiscal. A 
ausência de atesto nos documentos fiscais constantes da prestação de contas pode ser considerada 
falha formal se os elementos apresentados são aptos para comprovar a regularidade dos pagamentos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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efetuados. Acórdão nº 12342/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 373, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

1.1.6 Impossibilidade da contratação de entidades, não integrantes da Administração Pública, sem 
licitação. Trata-se de consulta eletrônica formulada por presidente de associação municipal, por meio 
da qual indagou se a contratação de serviços das associações de municípios pelos municípios que a 
constituíram, também pode fundamentar-se no art. 24, VII da Lei 8.666/1993? Admitida a Consulta, 
o relator, conselheiro substituto Adonias Monteiro, destacou que a regra para contratação disposta 
na Lei 8.666/1993 necessita dos seguintes requisitos: (I) aquisição de bens ou serviços por pessoa 
jurídica de direito público interno; (II) bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade 
que integre a Administração Pública; (III) bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou 
entidade que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência da Lei n. 
8.666/1993; (IV) preço contratado compatível com o praticado no mercado. O relator entende que o 
requisito (I) estaria acolhido, visto que o município é pessoa jurídica de direito público interno, nos 
termos do art. 41, III, do Código Civil. No requisito (II), todavia, ressaltou que se trata de hipótese de 
dispensa de licitação em razão de pessoa, pois o órgão ou entidade contratada deve, obrigatoriamente, 
integrar a Administração Pública. A dispensa de licitação seria possível se órgãos e entidades da 
Administração Pública compusessem a estrutura estatal, criados para desconcentração e 
descentralização administrativa, não se justificando a obrigatoriedade de realização de licitação para 
contratação destes órgãos ou entidades pelos próprios entes federados. Na oportunidade, citou Marçal 
Justen Filho, segundo o qual a dispensa se faria vinculada, no caso da criação do órgão ou entidade 
ter sido criado para o fim exclusivo de prestação de serviço público ou suporte administrativo, em 
prol de fornecer bens e serviços à Administração Pública. Acontece que, como ressaltou o relator, a 
Administração Pública Indireta é composta por autarquias, empresas públicas, sociedade de economia 
mista e fundações públicas, nos termos do art. 4º, II, do Decreto-Lei 200/1967, não sendo 
mencionadas as associações de municípios. A seu turno, o art. 41, do Código Civil define quais são as 
pessoas jurídicas de direito público, sem incluir, neste rol, as entidades associativas formadas por 
municípios. Para dirimir qualquer dúvida, o relator salientou que o art. 44, I, do Código Civil trata a 
associação como pessoa jurídica de direito privado. A partir de tais dispositivos legais, a relatoria 
afirmou que “as agremiações formadas por municípios para defesa de interesses comuns, constituídas 
sob a forma de associação civil, são pessoas jurídicas de direito privado e não fazem parte da 
Administração Pública dos entes que a compõem, diferentemente das associações públicas”. 
Ressaltou, ainda, que este Tribunal de Contas, em resposta à Consulta 887769, deliberou que 
associação municipal é pessoa jurídica de direito privado, que não encontra assento nas normas 
constitucionais ou infraconstitucionais que regem as entidades públicas. Na mesma linha, o art. 2º 
do Projeto de Lei 486/2017, do Senado Federal, define que tais entidades possuem personalidade 
jurídica de direito privado. O relator mencionou, ainda, que as associações municipais não se dedicam 
à prestação de serviço público e citou as Consultas 965939 e 965940, ambas relatadas pelo conselheiro 
Cláudio Couto Terrão, nas quais se destaca o seguinte entendimento: “ficou assentado que as 
associações entre municípios não se prestam ao fornecimento de serviços públicos, uma vez que essas 
entidades atuam na defesa de interesses dos próprios entes filiados, bem assim que a legislação pátria 
prevê a figura dos consórcios públicos como meio adequado para a conjunção de esforços e gestão 
associada de serviços voltados ao interesse comum”. Diante de todo o exposto, o relator propôs que 
a contratação por dispensa de licitação de serviços das associações de municípios pelos entes que a 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art41III
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm#art4II
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art41
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art44I
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/887769
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7949029&ts=1626217467886&disposition=inline
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/965939
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/965940
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constituem, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei n. 8.666/1993 e no art. 75, IX, da Lei 
14.133/2021, não é possível, uma vez que tais entidades não integram a Administração Pública. O 
Tribunal Pleno acolheu a proposta, por unanimidade. Processo 1102139, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 235, disponível 
em:  https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 
 

1.1.7  Incompatibilidade de terceirização de serviço de regulação médica, conforme art. 3º, I e II, 
do Decreto nº 9.507/2018. Trata-se de consulta eletrônica, formulada por Presidente de associação 
municipal, na qual se questionou a possibilidade de terceirização da atividade de regulação médica no 
âmbito dos Consórcios públicos de saúde que mantém o SAMU. Em Sessão Plenária do dia 
11/8/2021, a Consulta foi admitida, por unanimidade. O relator, conselheiro Wanderley Ávila, 
ressaltou que o art. 6º da Lei 11.107/2005 dispõe que o consórcio público poderá adquirir 
personalidade jurídica de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência 
das leis de ratificação do protocolo de intenções, ou direito privado, mediante o atendimento dos 
requisitos da legislação civil. Em que pese tal distinção, os consórcios públicos de direito privado não 
estão excluídos da necessária observância às normas de direito público. Desse modo, nada obstante 
ao regime jurídico adotado, os consórcios públicos estão sujeitos às normas de direito público, 
especialmente quanto à terceirização de suas atividades. Tal matéria é regulada pela Lei 6.019/1974, 
com alterações promovidas pela Lei 13.429/2017. Na oportunidade, o relator destacou o parecer 
emitido pelo conselheiro Cláudio Couto Terrão, no âmbito da Consulta 1024677, cuja conclusão é a 
seguinte, in verbis: “1) As normas da Lei nº 6.019/74 referentes ao contrato de trabalho temporário se 
aplicam às empresas públicas e sociedades de economia mista, mas não se aplicam à administração 
direta, às autarquias e às fundações públicas, para as quais o art. 37, IX, da CR/88 estabeleceu regime 
jurídico específico. 2) As normas da Lei nº 6.019/74 relativas à terceirização de serviços se aplicam à 
administração direta, às autarquias e fundações públicas no que concerne às atividades que não 
compreendam o exercício de parcela do poder estatal, estando vedada para as funções que: a) 
envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, 
coordenação, supervisão e controle; b) sejam consideradas estratégicas para o órgão ou a entidade, 
cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias; 
c) estejam relacionadas ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de 
aplicação de sanção; d) sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do 
órgão ou da entidade, exceto disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total 
ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. 3) As normas da Lei nº 6.019/74 relativas à 
terceirização de serviços se aplicam às empresas públicas e sociedades de economia mista regidas pelo 
art. 173, da CR/88, salvo quando os serviços demandem a utilização, pela contratada, de profissionais 
com atribuições inerentes as dos cargos integrantes de seus Planos de Cargos e Salários. A vedação 
não se aplica caso implique contrariedade aos princípios administrativos da eficiência, da 
economicidade e da razoabilidade.” Destacou, ainda, os termos contidos no art. 3º, I e II, do Decreto 
9.507/2018, que proíbe a terceirização de serviços estratégicos que cinjam a tomada de decisão ou 
posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle; ou que 
sejam consideradas estratégicas para o órgão ou a entidade, cuja terceirização possa colocar em risco 
o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias. Em seguida, o relator recorreu aos ditames 
da Portaria 1.010/2012, do Ministério da Saúde, que trata das diretrizes para implantação das centrais 
de regulação médica e os serviços móveis de atendimento. Após análise do art. 2º, II e XIII, o relator 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art24VIII
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art75XI
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1102139
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11107.htm#art6
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1024677
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9507.htm#art3
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1010_21_05_2012.html#art2


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 

tcmgo.tc.br/site 

Página 14 de 114 

asseverou que as atividades de regulação médica são de natureza estratégica, pois exigem o 
conhecimento e o domínio sobre os processos do órgão ou entidade, além de instrumentalizar a 
execução de serviços de saúde pública. Para corroborar o seu entendimento, mencionou trecho do 
Manual Técnico de Regulação Médica das Urgências elaborado pelo Ministério da Saúde. A relatoria 
salientou que a Unidade Técnica, em seu relatório, concluiu pela impossibilidade de terceirização do 
serviço de regulação médica, mesmo após o advento da Lei 13.429/2017. Sendo assim, por entender 
que a regulação médica não pode ser objeto de terceirização pela Administração Pública, pois reúne a 
tomada de decisão nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle, assim como 
serviços considerados estratégicos para o órgão, por força do art. 3º, I e II, do Decreto 9.507/2018, o 
conselheiro relator respondeu negativamente à Consulta. Em Sessão Plenária do dia 15/9/2021, em 
sede de voto vista, o conselheiro Cláudio Couto Terrão divergiu do relator, respondendo 
positivamente à indagação formulada pelo consulente, nos seguintes termos: É possível a terceirização 
dos serviços de médico regulador, definidos no inciso XIII do art. 2º da Portaria nº 1.010/12 do 
Ministério da Saúde, desde que não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de 
cargos do órgão ou entidade, nos moldes previstos no inciso IV do art. 3º do Decreto federal nº 
9.507/18. A Consulta foi respondida nos termos do relator, conselheiro Wanderley Ávila, por maioria 
de votos, ficando vencidos os conselheiros Cláudio Couto Terrão, Gilberto Diniz e Mauri Torres, 
com fixação de prejulgamento de tese, com caráter normativo, no sentido de que: A regulação médica 
não pode ser objeto de execução indireta por ente privado, por consistir em serviço indispensável ao 
bom funcionamento dos sistemas públicos de saúde, envolvendo a tomada de decisão nas áreas de 
planejamento, coordenação, supervisão e controle, bem como por ser serviço estratégico para o órgão; 
dessa feita vedado pelos incisos I e II do art. 3º do Decreto n. 9.508/2018. Processo 1095479, 

Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 235, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 
 

1.1.8 Irregularidades em pregão presencial para contratação de empresa especializada no 
gerenciamento de frota de veículos de prefeitura municipal. Trata-se de Denúncia apresentada 
por sociedade empresarial limitada, mediante a qual se insurge contra a sua inabilitação no Pregão 
Presencial n. 030/2019, Processo Administrativo 44/19, deflagrado por prefeitura municipal, cujo 
objeto consiste no registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de gerenciamento da frota de prefeitura municipal por meio de sistema eletrônico, com vistas 
à manutenção preventiva e corretiva de veículos. Aprovada, por unanimidade, a preliminar de 
Ausência de Impugnação do Edital pelo Denunciante, passa o relator, conselheiro Wanderley Ávila, à 
análise meritória, que julga irregulares os seguintes apontamentos: a) Exigência de Declaração de 
Nepotismo: O relator ressalta que essa exigência é contrária ao que estabelece a Lei 8.666/1993. A 
unidade Técnica identificou a irregularidade, mas o Ministério Público junto ao Tribunal indicou não 
haver influência na competição do certame e requer a não penalização aso gestores. Seguindo a 
orientação do Ministério Público junto ao Tribunal, o relator vota por recomendar aos gestores que 
em futuros certames não exijam a Declaração de Nepotismo. b) Impedimento de apresentação de 
impugnação e recurso por fac-símile ou e-mail: A Unidade Técnica constatou a restrição ao uso de 
meio postal, eletrônico ou fac-símile no edital. Tal apontamento foi seguido pelo Ministério Público 
junto ao Tribunal. Para corroborar o seu entendimento, o relator destaca a 
Denúncia 1007466, relatada pelo conselheiro Sebastião Helvecio, na sessão datada de 5/12/2019: 
DENÚNCIA. PREGÃO PRESENCIAL. [...]. RESTRIÇÃO QUANTO À FORMA DE 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1095479
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1007466
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APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E OFERECIMENTO DE RECURSOS. 
PREJUÍZO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 
PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECOMENDAÇÃO. [...]. 5. Pautando-se no 
princípio do contraditório e da ampla defesa, não é razoável que sejam restringidas as formas de 
encaminhamento de recursos e impugnações previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da 
República. O relator, em consonância com a Unidade Técnica e o Parquet de Contas, aplica multa 
individual ao secretário municipal de obras e ao pregoeiro, por violação aos Princípios do 
Contraditório e Ampla Defesa, art. 5º, LV da Constituição Federal. c) Deficiência de justificativa 
quanto à vantajosidade do modelo contratado: O relator destacou que o Ministério Público junto ao 
Tribunal não encontrou justificativa quanto aos demais modelos disponíveis no mercado e que não 
houve vantagem econômica e operacional no certame. A Unidade Técnica ressaltou a irregularidade, 
haja vista não constatar elementos que demonstrem a vantajosidade da contratação. O relator ressalta 
que o tema de adoção do sistema de gerenciamento de frotas tem sido muito debatido por esta Corte. 
Citou a Denúncia 951250, o Recurso Ordinário 1012067 e a Consulta 1066820, nas quais verifica-se 
que a adoção do sistema de gerenciamento de frota consiste em decisão discricionária do ente; 
entretanto, exige a devida justificativa da opção realizada. Pela prestação de serviços de manutenção 
caracterizar-se como um serviço terceirizado, pode haver a distorção de valores praticados, nível de 
qualidade de peças e serviços empregados, dentre outros. Apesar das alegações de benefícios 
financeiros pela contratação feita, o fato não descarta a omissão dos responsáveis. Isso, apesar do 
valor da contratação ser equivalente a zero. Sendo assim, o relator julga procedente o apontamento e 
aplica multa individual ao Prefeito, ao Secretário Municipal de Obras e ao pregoeiro, todos à época, 
por violação do art. 37 da Constituição Federal, c/c com o art. 3º da Lei 8.666/1993. d) Prazo de 
vigência contratual de até 60 (sessenta) meses: A Unidade Técnica e o Ministério Público junto ao 
Tribunal atestam pela irregularidade do item, pois o prazo de vigência da contratação pode, em 
atenção art. 57 da Lei n. 8.666/1993, transbordar a vigência dos créditos orçamentários relativos ao 
período. Entretanto, é imprescindível demonstrar que tal escolha se deu por aspectos técnicos e 
financeiros, compatibilizando-os às especificidades da contratação. Cita inclusive, a 
Denúncia 1058716, que versa sobre o mesmo tema: Observo, em análise dos serviços que compõem 
o Lote 2, que é exigido maior empenho dos licitantes em seu fornecimento, haja vista a necessidade 
de compatibilidade com a infraestrutura proporcionada pela Administração, e apresentação in loco de 
parte da aparelhagem. Por conseguinte, é imposto ao licitante a realização de investimentos iniciais 
consideráveis, no intuito de simples implementação dos serviços, custos que um fornecedor 
consciente não está disposto a efetuar para a realização de seus serviços por um breve período de 
tempo. Assim, a determinação do prazo de vigência do Lote 2 em 36 (trinta e seis) meses garante 
segurança imprescindível aos licitantes, no sentido de possibilitar a diluição dos gastos efetuados por 
um período de tempo mais prolongado. No mesmo sentido, por representar serviço contínuo a ser 
prestado, e considerando-se a pretensão da Administração em reduzir dispêndios, porém sem afetar a 
qualidade dos serviços a serem fornecidos, interpreto que a permanência dos serviços do Lote 2 por 
tempo superior simboliza observância ao princípio da vantajosidade, pois obsta a realização de 
investimentos anuais desnecessários para a elaboração de novos procedimentos licitatórios. Ademais, 
é de se notar que os serviços elencados no Lote 2 não se encerram com o fim do exercício financeiro, 
haja vista que o gerenciamento da frota de veículos dos órgãos e entidades da Administração Pública 
Estadual caracteriza atividade que deve ser realizada constantemente, porquanto sua paralisação possui 
o condão de gerar prejuízos à coletividade com a paralisação de serviços públicos essenciais. O edital 
tem um item específico que deixa claro ao definir que “o contrato decorrente da presente licitação terá vigência 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art5LV
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/951250
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1012067
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066512
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art57
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1058716
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de até 60 (sessenta) meses após sua assinatura [...].”, tornando indispensável a vinculação da presente 
contratação ao respectivo crédito orçamentário capaz de contemplar a execução contratual durante o 
referido período. Pelas razões expostas nos autos, o relator julga procedente o apontamento e aplica 
multa individual ao Prefeito Municipal à época, ao Secretário Municipal de Obras à época e ao 
Pregoeiro à época, todas de igual valor, por violação ao art. 57 da Lei n. 8.666/1993. e) Deficiência na 
pesquisa de preços na fase interna do certame: O relator destaca que o Ministério Público junto ao 
Tribunal identificou que os Responsáveis não realizaram ampla pesquisa de preços. A Unidade 
Técnica, em conformidade com o Ministério Público junto ao Tribunal, não identificou documentação 
necessária para elucidar a irregularidade citada. Por ter contrariado o art. 43 , IV da Lei n. 8.666/1993 
e o art. 3º, I e III, da Lei n. 10.520/2002, o relator julga procedente o apontamento e aplica multa 
individual ao Secretário Municipal de Obras e ao Pregoeiro, todos à época. f) Ausência de estudos que 
fundamentam os quantitativos estimados: A Unidade Técnica e o Ministério Público junto ao Tribunal 
entenderam que não há como desconsiderar a definição do quantitativo e o orçamento detalhado do 
objeto, contrariando o art. 7º, §2º, II, e §4º, da Lei n. 8.666/1993. O relator ainda cita a 
Denúncia 969113: REPRESENTAÇÃO. CONVITE. PREFEITURA MUNICIPAL. 
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE 
KITS ESCOLARES. SUPERFATURAMENTO. PESQUISA DE PREÇOS. AUSÊNCIA DE 
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS. SOBREPREÇO CONFIGURADO. DANO AO 
ERÁRIO. RESSARCIMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DA 
REPRESENTAÇÃO. RECOMENDAÇÕES. [...]. 3. As planilhas de quantitativos e de preços 
unitários são imprescindíveis para a adequada formulação das propostas, sendo obrigatória a sua 
anexação ao edital ou na fase interna do procedimento, sob pena de restrição à competitividade do 
certame e ao efetivo controle sobre os gastos públicos. Por todo o exposto nos autos, o relator julga 
procedente o apontamento e aplica multa individual ao Secretário Municipal de Obras e ao Pregoeiro, 
ambos à época. Na Sessão do dia 1/7/2021, foram concedidas vistas do Processo ao conselheiro 
Cláudio Couto Terrão. Em sede de retorno de vista, na Sessão do dia 2/9/2021, abriu as seguintes 
divergências processuais: I) divergir quanto à responsabilização do prefeito municipal nas 
irregularidades descritas nos itens “c” e “d” da conclusão de seu voto e, por conseguinte, quanto à 
aplicação de multa no ao referido agente, nos termos da fundamentação; II) divergir quanto à 
responsabilização do secretário municipal de obras pelas falhas especificadas nos itens “b” e “e” da 
conclusão de seu voto, bem como quanto à responsabilização do pregoeiro pela irregularidade descrita 
no item “e”. O conselheiro vistor acompanha o relator nos demais itens. Aprovado, por maioria de 
votos, o voto divergente do conselheiro Cláudio Couto Terrão, ficando vencido o conselheiro 
Wanderley Ávila. Processo 1066512, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 235, disponível 
em: https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 
 

1.1.9 Consulta. Licitações com recursos oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. 
Questionamentos concernentes à aplicação das políticas desse organismo financeiro 
multilateral. Conhecimento e resposta nos termos propostos pelas unidades instrutórias. 
Trata-se de Consulta formulada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, 
em que apresenta a esta Corte de Contas cinco questionamentos a respeito da aplicação das políticas 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, nos seguintes termos: Relativamente à aplicação 
das políticas do Banco Interamericano de Desenvolvimento, questiona-se: 1) Com base no artigo 42, 
§5º da Lei n.º 8.666/93, é possível a utilização de modalidade de contratação que não esteja prevista 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art57
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art57
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art7
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/969113
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066512
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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na legislação nacional, mas que esteja prevista nas normas e políticas internas de organismo financeiro 
multilateral, a exemplo dos contratos "EPC", "EPCm" e "TurnKey" e "Design-build"? 2) É possível 
exigir dos licitantes o pagamento para aquisição de Edital, afastando a aplicação do artigo 32, §5º da 
Lei n.º 8.666/93 quando sobre ele recaírem direitos de propriedade intelectual, nos casos em que tal 
procedimento seja exigido pelo agente financiador (organismo financeiro multilateral)? 3) No caso de 
contratos de obras, compras e serviços, em quais hipóteses e mediante quais critérios é facultado à 
Administração ultrapassar os limites preestabelecidos no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993? 4) 
Como deve ser feito o pagamento de itens enquadrados como "despesas reembolsáveis" em contratos 
de prestação de serviços, a exemplo de aluguéis de escritórios, carros, diárias de viagem e serviços 
gráficos: deve ser pago o valor previsto na proposta, mediante a constatação da prestação do serviço 
ou, alternativamente, devem ser pagos somente os valores em que houver efetiva comprovação do 
gasto, mediante notas, ainda que diversos da proposta? Nesta segunda hipótese, a alteração dos valores 
pagos deve refletir sobre o lucro e tributos da proposta? 5) Relativamente à fiscalização dos 
vencimentos dos funcionários alocados para prestação de serviços, nos casos em que a convenção 
coletiva preveja o pagamento de subsídio para alimentação (vale-alimentação ou refeição), deve haver 
pagamento adicional de subsídio para alimentação para empregado que esteja em deslocamento para 
outra localidade e para aqueles alojados no local de prestação de serviços? A presente consulta foi 
conhecida e, no mérito, respondida nos seguintes termos: I - É possível, em tese, a utilização de 
regimes de execução contratual previstos e disciplinados nas normas e políticas internas do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento que não estejam previstos na legislação nacional, com 
fundamento no art. 42, § 5º, da Lei Federal nº 8.666/93, condicionada à prévia demonstração formal, 
no procedimento licitatório, da adequação do regime adotado ao objeto contratual, mediante 
apresentação de estudos técnicos, pareceres e informações objetivas indicativas da necessidade e 
vantajosidade de determinado tipo de contrato para cada caso concreto, sem prejuízo da comprovação 
das circunstâncias fáticas, financeiras, jurídicas ou econômicas que motivaram a decisão do gestor, e 
do atendimento aos demais parâmetros fixados pelo Acórdão nº 3085/17 do Tribunal Pleno desta 
Corte; II - É possível, em tese, a cobrança pelo edital decorrente da incidência de direitos de 
propriedade intelectual sobre itens nele inseridos, com fulcro no art. 42, § 5º, da Lei Federal nº 
8.666/93, desde que constitua uma exigência expressa do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
como condição da celebração ou continuidade do contrato de financiamento, prevista em suas 
políticas e procedimentos específicos. Adicionalmente, deverá haver a exposição das razões fáticas e 
jurídicas para a escolha de objeto sobre o qual recaiam direitos de propriedade intelectual em 
detrimento de outras opções, sem prejuízo da comprovação, formal e adequadamente, da efetiva 
existência do direito de propriedade intelectual, de seus titulares, das condições de cobrança e da 
razoabilidade do valor exigido, de modo a demonstrar a inocorrência de prejuízo à ampla disputa; III 
- É possível, em tese, ultrapassar os limites preestabelecidos no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993, 
diante de situações excepcionalíssimas, na ausência de culpa do contratante e do contratado, desde 
que haja compatibilidade com o regime de execução contratado e anuência prévia do organismo 
financiador quando exigível, mediante a adequada comprovação do atendimento das seguintes 
condições cumulativas: III.1 - tanto as alterações contratuais quantitativas - que modificam a dimensão 
do objeto - quanto as unilaterais qualitativas - que mantêm intangível o objeto, em natureza e em 
dimensão, estão sujeitas aos limites preestabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em 
face do respeito aos direitos do contratado, prescrito no art. 58, I, da mesma Lei, do princípio da 
proporcionalidade e da necessidade de esses limites serem obrigatoriamente fixados em lei; III.2 - nas 
hipóteses de alterações contratuais consensuais, qualitativas e excepcionalíssimas de contratos de 
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obras e serviços, é facultado à Administração ultrapassar os limites aludidos no item anterior, 
observados os princípios da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos direitos 
patrimoniais do contratante privado, desde que satisfeitos cumulativamente os seguintes pressupostos: 
III.2.1 - não acarretar para a Administração encargos contratuais superiores aos oriundos de uma 
eventual rescisão contratual por razões de interesse público, acrescidos aos custos da elaboração de 
um novo procedimento licitatório; III.2.2 - não possibilitar a inexecução contratual, à vista do nível 
de capacidade técnica e econômico-financeira do contratado; III.2.3 - decorrer de fatos supervenientes 
que impliquem dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial; III.2.4 - 
não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito 
diversos; III.2.5 - ser necessárias à completa execução do objeto original do contrato, à otimização do 
cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes; e III.2.6 - 
demonstrar-se - na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual que extrapole os limites 
legais mencionados na alínea "a", supra - que as consequências da outra alternativa (a rescisão 
contratual, seguida de nova licitação e contratação) importam sacrifício insuportável ao interesse 
público primário (interesse coletivo) a ser atendido pela obra ou serviço, ou sejam gravíssimas a esse 
interesse; inclusive quanto à sua urgência e emergência; IV - Observadas as peculiaridades dos modelos 
de seleção, os métodos de avaliação das propostas e o tipo de contrato adotado em cada situação 
concreta, as despesas reembolsáveis no âmbito das contratações de consultores deverão ser pagas 
relativamente às despesas efetivamente incorridas, contra a apresentação de recibos, de acordo com 
as regras do item 2.26 da GN-2350-15 do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nas 
contratações realizadas com base nas normas e procedimentos definidos pelo organismo 
internacional, deverá o mutuário, ainda, primar pela economicidade, transparência e razoabilidade das 
despesas enquadradas como reembolsáveis, fixando tetos unitários e/ou valores adequados de diárias, 
sem prejuízo da exigência das respectivas notas fiscais e recibos idôneos comprobatórios dessas 
despesas, de modo a resguardar o erário de ônus excessivos. O mesmo dispositivo também trata sobre 
a forma de tributação, dispondo que as negociações do preço devem incluir esclarecimentos a respeito 
da responsabilidade do consultor pelo pagamento de impostos do país do Mutuário (se houver) e de 
que modo essa responsabilidade tributária se refletiu ou se refletirá no contrato. Com efeito, deverá a 
consulente promover estudos pertinentes acerca da legislação nacional e acordos internacionais 
quanto à tributação, com vistas a identificar os tributos incidentes sobre os serviços dos consultores 
e as repercussões sobre os pagamentos decorrentes do contrato; V - A fiscalização dos vencimentos 
dos funcionários alocados para prestação de serviços deverá obedecer não só as condições impostas 
nas políticas do organismo multilateral, mas também ser pautada pelos princípios constitucionais 
inerentes à atuação usual da Administração Pública em suas seleções e contratações, especialmente os 
da economicidade, da moralidade e da eficiência. No caso de haver uma convenção coletiva 
determinando a concessão de auxílio para alimentação (vale-alimentação ou refeição) e, além disso, 
estabelecendo um pagamento adicional dessa verba ao pessoal em deslocamento ou alojado no local 
da prestação dos serviços, os custos de tais obrigações trabalhistas deverão constar da proposta da 
licitante. Consequentemente, durante a execução contratual, a fiscalização do pagamento dos 
vencimentos deverá aferir a efetiva vigência e aplicabilidade das disposições da convenção coletiva, 
assim como zelar para que o eventual subsídio adicional contemple apenas o pessoal 
comprovadamente deslocado do usual local de trabalho ou alojado em caráter temporário em 
localidade distinta de seu domicílio. E, em havendo concessão de diária a empregados em 
deslocamento cujo valor inclua custeio de refeição, deverá haver desconto proporcional equivalente 
ao eventual subsídio a título de vale-alimentação ou refeição, evitando-se o pagamento em duplicidade. 
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Processo nº 512716/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 97/2021, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 

 

1.1.10 Em certame para fornecimento mobiliário, não se pode exigir do licitante a apresentação de 
documentos referentes aos fabricantes dos móveis, como regularidade perante o IBAMA, 
licença de operação ambiental, certificado ambiental de cadeia de custódia. O rol exaustivo 
de elementos para habilitação (arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/1993) refere-se a documentos do 
próprio interessado em participar do processo licitatório, e não de terceiros estranhos ao 
certame e à relação contratual superveniente. Representação formulada ao TCU apontou 
possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 9/2020, promovido pelo Colégio Militar de 
Brasília, cujo objeto era o registro de preços para eventual aquisição de mobiliários em madeira e 
assentos em geral, composto por 101 itens divididos em dois grupos, um com 68 itens de mobiliário 
em geral (armários, estantes, gaveteiros, mesas, painéis, cabine de estudo, suporte para CPU, biombo 
divisor de ambiente, rack e aparador), e outro com 33 itens de assentos em geral (poltronas, cadeiras, 
sofás, longarinas e poltronas de auditório). Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a 
elaboração dos estudos técnicos preliminares, termo de referência e edital do certame contendo 
“exigências de declarações referentes às fabricantes dos produtos ofertados, a exemplo de certificados de registro de pessoa 
jurídica e regularidade perante o IBAMA e licença de operação, que restam em desacordo com a jurisprudência do TCU 
(e.g. Acórdãos 3.368/2015 e 1.498/2020, ambos do Plenário), por estabelecerem obrigações alheias à relação jurídica 
entre o órgão contratante e a futura contratada”. Foram exigidos, entre outros, os seguintes documentos aos 
licitantes: “a) certificado de registro de pessoa jurídica do fabricante do produto; b) licença de operação do fabricante; c) 
documento do fabricante para comprovação de tratamento de resíduos líquidos; d) documento do fabricante referente ao 
plano de gerenciamento de resíduos sólidos; e) certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou Cerflor, em nome 
do fabricante do mobiliário, comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de 
reflorestamento f) certificado do fabricante de regularidade perante o IBAMA; e g) documento que comprove pintura 
isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da tinta”. Em seu voto, o relator 
destacou que tais exigências são voltadas aos fabricantes, os quais não necessariamente serão os 
contratados, ou seja, atingem relação alheia ao universo de possíveis licitantes, o que, segundo ele, 
estaria em desacordo com a jurisprudência do TCU. O relator pontuou que o rol exaustivo de 
elementos previstos nos arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993, para habilitação dos licitantes, refere-se aos 
documentos do próprio interessado em participar do certame, e não de terceiros estranhos ao processo 
licitatório e à relação contratual superveniente. Na situação em apreço, seria “muito difícil, quiçá 
impossível, que um revendedor ou empresa varejista que comercialize mobiliário obtenha algum documento comprovando 
que a pintura do móvel é isenta de materiais pesados, apresentando declaração em papel timbrado do próprio fabricante 
da tinta”. Na prática, seria “inviável identificar visualmente o fabricante da tinta a partir da inspeção do mobiliário 
fornecido, exigindo que o fornecedor do item obtenha tal informação com o seu fabricante. A partir daí, o licitante ainda 
teria que contactar o fabricante da tinta (que pode ser inclusive uma empresa estrangeira), com vistas a obter a declaração 
solicitada”. Além do que “o fabricante da tinta pode simplesmente se negar a fornecer tal documento ou direcioná-lo 
a apenas um grupo de interessados em participar do certame licitatório, restringindo ilegalmente a ampla competição, 
bem como criando custos desnecessários para outros licitantes ofertarem suas propostas (que possivelmente serão 
repassados ao poder público)”. O relator enfatizou ainda que a Administração não dispõe de meios para 
verificar se o conteúdo da referida declaração é materialmente verdadeiro, pois tal checagem exigiria 
a realização de testes de laboratório com equipamentos sofisticados. Quanto às outras exigências de 
cunho ambiental, ele considerou que todas eram inaplicáveis a empresas que apenas vendem móveis, 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A3368%2520ANOACORDAO%253A2015%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1498%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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atividade que não se encontra listada no anexo 1 da Resolução Conama 237/1997, a qual relaciona as 
atividades sujeitas ao licenciamento ambiental. E arrematou: “se, por um lado, a fabricação de móveis 
efetivamente requer o licenciamento ambiental, nos termos do referido ato normativo, a mera comercialização do 
mobiliário não exige a obtenção de licença ambiental, sendo desarrazoado que se requeira do revendedor a documentação 
do licenciamento ambiental atinente à outra pessoa jurídica, o fabricante do móvel”. Nos termos da proposta do 
relator, o Plenário decidiu determinar ao Colégio Militar de Brasília a adoção de providências com 
vistas a anular o Pregão Eletrônico SRP 9/2020, em razão dessa e de outras irregularidades constatadas 
na representação. Acórdão 2129/2021 Plenário, Informativo de Licitações e Contratos nº 422, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-
licitacoes-e-contratos.htm 
 
 

1.1.11 É irregular a exigência de atendimento a normas técnicas da ABNT, declarações de 
qualidade, certificações, laudos técnicos e certificados de conformidade sem demonstração 
da essencialidade dessas exigências para se garantir a qualidade e o desempenho suficientes 
do objeto a ser contratado.  Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades no 
Pregão Eletrônico SRP 9/2020, promovido pelo Colégio Militar de Brasília, cujo objeto era o registro 
de preços para eventual aquisição de mobiliários em madeira e assentos em geral. Uma das 
irregularidades destacadas referiu-se à “exigência de atendimento a normas NBR, declarações de qualidade, 
certificações¸ laudos técnicos e/ou certificados de conformidade contidos nas descrições dos itens licitados, conforme listagem 
do termo de referência, sem a demonstração da essencialidade dessas exigências para garantir a qualidade e o desempenho 
suficientes do objeto, se afigurando excessivamente restritiva, o que foi corroborado pelo baixo nível de competitividade 
verificado no certame, em afronta ao art. 3º da Lei 10.520/2002”. Em seu voto, o relator mencionou “que 
diversas leis contêm previsão de aplicação das normas da ABNT às contratações governamentais, tal como a Lei 
4.150/1962, que estabelece a observância dessas normas técnicas nos contratos de obras e compras do serviço público. 
A própria Lei 8.666/1993, em seu art. 6º, inciso X, prevê a elaboração do projeto executivo de acordo com as normas 
da ABNT. O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, veda ao fornecedor de produtos ou serviços colocar, no 
mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes 
ou, se não existirem normas específicas, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou por outra entidade 
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro)”. Mencionou, 
inclusive, que a nova Lei de Licitações, no seu art. 42, também prevê que a prova de qualidade de 
produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital 
será admitida pela comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas 
determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela ABNT ou por outra entidade credenciada pelo 
Inmetro. Nada obstante, alertou que as “disposições legais acima devem ser interpretadas e relativizadas, 
principalmente tendo em vista a imensa quantidade de normas técnicas hoje existentes. As leis devem ser interpretadas 
não só de forma literal, mas também a partir de uma visão sistêmica e teleológica que decorra também da evolução do 
quadro da realidade. Uma postura exacerbada na aplicação desses diplomas legais levaria a situações de 
inconstitucionalidade, uma vez que teríamos restrições de competitividade vedadas pelo art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal”. Acrescentou que, conforme sua manifestação no voto condutor do Acórdão 
1.668/2021-Plenário, no qual foram analisadas exigências semelhantes adotadas em outros pregões 
para aquisição de mobiliário, “estou convicto de que a indicação do atendimento de normas da ABNT, na descrição 
do objeto licitado, é matéria totalmente discricionária, cabendo um indispensável juízo de conveniência e oportunidade ao 
indicar o atendimento à determinada norma técnica na especificação do produto a ser adquirido, exigindo, por conseguinte, 
a devida motivação pelo gestor”. E mesmo que se defenda que a exigência de diversas certificações objetive 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2129%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1668%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1668%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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assegurar a qualidade dos bens adquiridos, prosseguiu, “é possível afirmar que a certificação de acordo com 
normas da ABNT não é a única maneira de o órgão contratante assegurar-se de que o produto licitado possui 
determinados requisitos de qualidade e de desempenho, havendo diversos outros meios mais efetivos para tal fim, tais 
como (i) a realização prévia de procedimento de pré-qualificação objetiva; (ii) a exigência de amostras dos produtos 
ofertados pela licitante que esteja provisoriamente classificada em primeiro lugar; ou (iii) a indicação de uma cesta de 
marcas e modelos de móveis que atendam às exigências do órgão licitante, admitindo-se, em qualquer caso, a oferta de 
outros produtos similares ou de melhor qualidade”, podendo ainda o catálogo eletrônico de padronização 
previsto no art. 19 da nova Lei de Licitações, como sugerido pela unidade técnica, ser utilizado como 
forma de garantir a qualidade almejada sem prejudicar a padronização e a compatibilidade do 
mobiliário. Então, para o relator, a “exigência de certificação não pode ser entendida como um processo 
absolutamente infalível para obter o desempenho requerido do objeto contratado, pois, ainda que o participante do certame 
entregue o documento requerido, em diversas situações os agentes públicos não dispõem de meios ou qualificação para 
verificar se o bem entregue corresponde ao produto que foi atestado pela entidade certificadora”. Após externar 
preocupação quanto às condições de o órgão promotor do certame atestar o conteúdo material de 
declaração exigida em outro item do edital, visto que a verificação exigiria ensaios específicos em 
laboratórios, o relator concluiu ver “com ressalvas a exigência de atendimento a todas as certificações, declarações 
de qualidade, normas técnicas, laudos técnicos e/ou certificados de conformidade contidos nas descrições dos itens licitados, 
na medida em que tais instrumentos, em última análise, não garantem a qualidade dos produtos ofertados à 
administração, mas criam vários custos e entraves para a oferta de propostas vantajosas ao poder público”. E que a 
“busca pela qualidade não pode ocorrer em prejuízo da economicidade e da ampliação da competitividade das licitações, 
devendo ser avaliado, em cada caso, se as exigências e as condições estabelecidas são pertinentes em relação ao objeto 
licitado, inclusive no intuito de garantir que o produto a ser fornecido tenha a qualidade desejada. É exatamente nesse 
ponto que reside a importância de haver a adequada motivação de todos os requisitos a serem cumpridos pelos produtos 
a serem fornecidos, o que não ocorreu no âmbito da licitação em tela. A grande diversidade de testes e ensaios a serem 
realizados no objeto licitado, somada aos gastos incorridos com entidades certificadoras, além incrementar os preços dos 
produtos ofertados à administração, poderia inviabilizar a participação de licitantes, notadamente os que não são 
fabricantes dos produtos, mas somente seus revendedores”. Nos termos da proposta do relator, o Plenário 
decidiu determinar ao Colégio Militar de Brasília a adoção de providências com vistas a anular o Pregão 
Eletrônico SRP 9/2020, em razão dessa e de outras irregularidades constatadas na representação. 
Acórdão 2129/2021 Plenário, Informativo de Licitações e Contratos nº 422, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 
 
 

1.1.12 A exigência de índices contábeis de capacidade financeira em relação aos licitantes deve estar 
devidamente atrelada a parâmetros de mercado atualizados e que atendam às características 
do objeto licitado.Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão que, nos autos da 
Representação 987909, de relatoria do Conselheiro Substituto Hamilton Coelho, deliberada na sessão 
da Primeira Câmara do dia 23/6/2020 e cujo acórdão foi publicado no DOC do dia 7/7/2020, julgou 
parcialmente procedentes os apontamentos e aplicou multa aos responsáveis. Em preliminar, na 
Sessão Plenária do dia 25/8/2021, o Recurso Ordinário foi admitido, por unanimidade. Em seguida, 
o relator, conselheiro Wanderley Ávila, afastou a preliminar de impossibilidade de conversão de 
Tomada de Contas Especial em Representação, fundado em jurisprudência do TCU e desta Corte de 
Contas, bem como no princípio do formalismo moderado. Superada a preliminar, aprovada por 
unanimidade, o relator afastou também a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão punitiva, 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2129%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/987909
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também com aprovação unânime do Pleno. No mérito, a Unidade Técnica afirmou que o processo 
seguiu o curso respeitando o direito ao contraditório e à ampla defesa. Aduziu que os recorrentes 
confirmaram, em suas razões recursais, a ocorrência das irregularidades que motivaram as sanções e 
apresentaram recurso desacompanhado de documentos com vistas à descaracterização das 
irregularidades. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, por sua vez, defendeu a 
compatibilidade entre as multas aplicadas e as irregularidades contra a Lei das Licitações cometidas, 
opinando pelo não provimento do recurso. Após analisar os artigos 3º, 22 e 28 da Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro, o relator reafirmou a responsabilização dos recorrentes, destacando 
que as sanções previstas nas alíneas “a” e “b” do acórdão recorrido foram aplicadas pela ausência de 
detalhamento dos preços e inexistência da planilha orçamentária exigida, nitidamente conduzindo a 
riscos no tocante à economicidade do serviço a ser prestado, visto que a Administração não usou dos 
meios disponíveis e exigidos por lei para identificar os valores de cada etapa da obra e manter 
detalhado controle orçamentário em relação à execução dos trabalhos, de maneira a evitar eventuais 
dispêndios a maior. Quanto à irregularidade da alínea “c”, o art. 32, § 5º, da Lei 8.666/1993 é expresso 
no sentido de que somente os custos para reprodução reprográfica do edital podem ser cobrados dos 
licitantes, limitados expressamente a tal monta, configurando erro grosseiro passível de punição. No 
que tange à irregularidade descrita na alínea “d”, relativa à exigência de indicadores econômicos, 
entendeu o relator que basta para justificá-la a fundamentação do relator do voto de origem, 
conselheiro substituto Hamilton Coelho, fundada no Enunciado 289 da Súmula do TCU, que dispõe 
acerca da necessidade de a exigência de índices contábeis de capacidade financeira em relação aos 
licitantes estar devidamente atrelada a parâmetros de mercado atualizados e que atendam às 
características do objeto licitado. A relatoria citou, na oportunidade, o seguinte precedente do TCU: 
REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB COM PREVISÃO DE 
APORTE DE RECURSOS FEDERAIS. RESTRIÇÃO INDEVIDA À COMPETITIVIDADE DO 
CERTAME. RESPONSABILIDADE DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO E DO PARECERISTA JURÍDICO DO MUNICÍPIO. REPRESENTAÇÃO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA AOS REFERIDOS AGENTES. 
[...] 4. Com efeito, esses agentes públicos não lograram descaracterizar, em sede de audiência, a maior 
parte das irregularidades que lhes estão sendo atribuídas, das quais destaco duas, por considerá-las 
mais graves, quais sejam: a) exigência, no subitem 5.1.3.4.1 do Edital da Concorrência 001/2015, sem 
as devidas justificativas, de comprovação de índices financeiros incompatíveis com os praticados na 
administração pública para fins de qualificação econômico-financeira, a exemplo do Endividamento 
Total menor ou igual a 0,2 e o de Solvência Geral maior ou igual a 4,5, contrariando o disposto no 
artigo 31, §§ 1º e 5º, da Lei 8.666/1993, e a jurisprudência desta Corte de Contas; (Acórdão 9.859/2019 
– Segunda Câmara, sessão de 01/10/2019 – Relator Ministro Aroldo Cedraz) Ademais, em relação ao 
apontamento da alínea “f”, atinente à afronta ao art. 30, § 6º, da Lei 8.666/1993, no qual era exigido 
do licitante, como requisito, a posse de usina de asfalto num raio de 120km a partir do perímetro 
urbano do município, o relator destacou que tal exigência contrariou, também, a jurisprudência do 
Plenário do TCU (TC 004.577/2011-6), razão pela qual se manifestou pela manutenção da sanção 
aplicada no acórdão vergastado. Por fim, quanto à alínea “g”, referente às exigências relativas à 
habilitação dos licitantes, no tocante aos documentos previstos para a habilitação jurídica, em 
desacordo com o art. 27 a 31 da Lei 8.666/1993, o relator, conselheiro Wanderley Ávila, manifestou-
se pela licitude apenas dos itens “I” e “V”. Nessa senda, o relator frisou que os arts. 27 a 31 da Lei 
8.666/1993 são taxativos, de modo que não é lícito exigir identificação do responsável pela assinatura 
do contrato, já que não há previsão nos dispositivos citados. Quanto aos itens “IV“ e “VI“, as 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art32
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/sumula/*/NUMERO%253A289/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMEROINT%2520desc/0/sinonimos%253Dtrue
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art30
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/processo/*/NUMEROSOMENTENUMEROS%253A457720116/DTAUTUACAOORDENACAO%2520desc%252C%2520NUMEROCOMZEROS%2520desc/0/%2520
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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irregularidades se consolidam na exigência de apresentação de licença de operação por órgão ambiental 
na fase de habilitação, bem como de declaração de idoneidade financeira prestada por instituição 
financeira, em afronta à taxatividade dos requisitos licitatórios, como também se mostra restritivo e 
não demonstra utilidade significativa, uma vez que uma única instituição financeira não detém todas 
as informações necessárias a fim de atestar a idoneidade financeira ou não das sociedades empresárias 
licitantes, razão pela qual não se justifica a referida restrição. Diante desses fundamentos, o conselheiro 
relator Wanderley Ávila negou provimento ao recurso, tendo em vista que não foi apresentada 
documentação apta a descaracterizar as irregularidades ou argumentação suficiente para, diante da 
jurisprudência desta Corte e dos dispositivos violados, desconstituir as sanções aplicadas no acórdão 
recorrido. Na ocasião, o Conselheiro Cláudio Couto Terrão pediu vista do processo, retornando-o na 
sessão plenária do dia 29/9/2021, tendo acompanhado, integralmente, o voto proferido pelo relator, 
que foi aprovado por unanimidade. Processo 1092468, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 
236, disponível 
em:  https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 
 

1.1.13 É irregular o impedimento à participação de pessoas físicas em processo licitatório para 
contratação de empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria para o controle 
interno de executivo municipal sem prévia justificativa. Trata-se de denúncia oferecida diante de 
suposta irregularidade referente a Pregão Presencial instaurado por prefeitura municipal para 
contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria ao controle interno. O 
denunciante, em síntese, questionou o impedimento imposto pela Administração Pública para a 
participação de pessoas físicas no certame licitatório. Na defesa, os responsáveis sustentaram que as 
medidas tomadas administrativamente pelo denunciante (apresentação de pedido de esclarecimento e 
de impugnação ao edital) se deram de maneira irregular e intempestiva, o que prejudicaria o exame da 
matéria. De início, o relator, conselheiro Telmo Passareli, pontuou que a função desta Corte é 
assegurar o interesse público por meio de fiscalização do uso de dinheiro, bens e serviços de órgão e 
entidades do Estado de Minas Gerais e de seus respectivos municípios, sendo atribuição deste 
Tribunal fiscalizar e apurar quaisquer possíveis irregularidades ou ilegalidades deflagradas em 
procedimentos licitatórios de órgãos e entidades da administração direta e indireta. Nesse diapasão, 
destacou que o caput do art. 82 da Constituição Estadual preceitua que qualquer cidadão, partido 
político, associação legalmente constituída ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, 
denunciar irregularidade ou ilegalidade de ato de agente público. Assim sendo, é cediço que a 
apresentação de denúncia prescinde de esgotamento dos meios administrativos, não sendo necessário 
que o licitante impugne ou tome demais medidas internas acerca das supostas irregularidades 
supostamente identificadas nos procedimentos licitatórios. Ultrapassada essa discussão, o relator 
salientou que a Constituição da República e a Lei 8.666/1993 impõem à Administração Pública a 
obrigação de promover o procedimento licitatório para a realização de contratações. O art. 3º, § 1º, I, 
da Lei 8.666/1993, por sua vez, estabelece que os certames licitatórios devem ser ampliados para o 
máximo de licitantes possíveis, sejam pessoas físicas ou jurídicas, inexistindo vedação genérica à 
participação desta ou daquela, desde que possuam capacidade para o cumprimento do objeto licitado, 
de modo que a Administração Pública contratante escolha a proposta que lhe seja mais favorável. 
Assim, a relatoria ressaltou que, apesar de a possibilidade de vedação à participação de pessoas físicas 
poder decorrer de juízo discricionário do administrador, no caso em análise inexistia justificativa para 
tanto. Destacou, na oportunidade, que, nos autos da Denúncia 944792(conselheiro Wanderley Ávila, 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1088941
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art82
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art3
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Sessão do dia 30.5.2019, disponibilizada no DOC do dia 1.7.2019), esta Corte se manifestou no sentido 
de que “Inexiste vedação legal à participação de pessoas físicas em licitações, nos termos do inciso XXI, do art. 37, da 
CR/88, do art. 9º, da Lei nº 8.666/93, e da Lei nº 10.520/02, considerando, ainda, que o objeto licitado comporta, 
perfeitamente, sua execução por pessoas jurídicas e físicas”. Uma vez aferida a ilegalidade da restrição à 
participação de pessoas físicas no processo licitatório em exame, o relator, com fulcro no §2º do art. 
22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), asseverou que a falha constatada 
não se tratava de irregularidade grave, tendo em vista que não importou em prejuízo à administração 
ante a contratação final por preço bastante inferior ao originalmente estimado, não vislumbrando 
aparente favorecimento pessoal dos agentes ou restrição importante à competitividade do certame 
que contou com a participação de número razoável de licitantes. Desse modo, entendeu pela não 
aplicação de sanção aos responsáveis, concluindo, no entanto, pela expedição de recomendação para 
que, nos próximos certames, a administração municipal analise devidamente a proporcionalidade e a 
razoabilidade de eventual vedação à participação de pessoas físicas e, caso seja prevista tal proibição 
no edital, que conste prévia justificativa, nos autos do processo licitatório, motivando a restrição. A 
proposta de voto do relator foi acolhida, por unanimidade. Processo 1101554, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 236, disponível 
em:  https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L  
 
 

1.1.14 Irregularidades diversas em contratação de cooperativa para a prestação de serviço de 
transporte escolar.  Trata-se de Representação formulada pela Vice-Prefeita de Barro Alto, na qual 
relata, dentre outras, irregularidades em contratos de transporte escolar firmados pelo Município nos 
exercícios de 2017 e 2018. Diante da relevância dos fatos e dos expressivos valores empenhados, o 
Relator determinou a realização de Inspeção Simples, tendo a comissão designada encontrado diversos 
Achados de Auditoria. O Relator convergiu parcialmente com as manifestações da Unidade Técnica 
e do Ministério Público de Contas, e constatou as seguintes irregularidades: (a) termo de referência 
deficitário, diante da ausência da composição dos custos unitários; (b) homologação de procedimento 
licitatório sem parecer jurídico; (c) restrição ao caráter competitivo do certame, diante da realização 
de procedimento apenas para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) locais; (d) 
ausência de parecer do Controle Interno; (e) celebração de contrato com cooperativa que atua como 
mera intermediadora de trabalho de terceiros. No que tange à irregularidade (a), destacou que a 
Administração deve elaborar o próprio orçamento detalhado de preços e serviços, com os respectivos 
custos unitários, nos termos do inciso II do § 2º do art. 7º da Lei nº 8.666/93, c/c o inciso III do art. 
3º da Lei nº 10.520/02 e, não sendo possível, deve estimar os preços de mercado, priorizando valores 
adjudicados em licitações de outros órgãos públicos. Sobre o item (b), salientou que os pareceres 
jurídicos emitidos sobre matéria licitatória devem obrigatoriamente constar nos processos 
administrativos, a fim de auxiliar o gestor na tomada de decisão. Ressaltou que a omissão do gestor 
descumpriu o art. 38 da Lei nº 8.666/93, e dificultou a prevenção e correção de irregularidades no 
processo licitatório. Em relação a (c), constatou que o edital previa cláusula que obstava a participação 
de pessoas físicas no certame, além de limitar a participação de MEs e EPPs para aquelas constituídas 
exclusivamente no município. Asseverou que tal cláusula restringe o caráter competitivo da licitação, 
uma vez que o critério geográfico deve ser utilizado apenas como prioridade de contratação. Entendeu 
que a responsável deveria ter conhecimento dos requisitos previstos nos arts. 47, 48 e 49 da LC nº 
123/06, e no art. 10 da INTCMGO nº 008/16, para a concessão de tratamento diferenciado das 
microempresas e empresas de pequeno porte. Citou o AC-CON nº 003/18, que firmou entendimento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657.htm#art22
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sobre o tema. No que tange à irregularidade (d), consignou que a desídia do responsável em assinar o 
contrato sem que houvesse o parecer do Controle Interno abordando os aspectos relevantes do 
procedimento licitatório ofendeu o inciso II do art. 74 da CF/88 e o art. 3º da INTCMGO nº 10/15. 
Sobre (e), entendeu ser irregular a contratação de cooperativa que na realidade é mera intermediadora 
ou agenciadora de trabalho de terceiros, o que vai de encontro à própria razão de ser do 
cooperativismo, prevista no art. 3º da Lei nº 5.764/71. Constatou ter sido dada autorização tácita para 
a realização de subcontratações, em contrariedade ao edital, que exigia a autorização expressa do 
contratante. Concluiu que a cooperativa contratada funcionava como intermediadora irregular de mão 
de obra, se privilegiando da forma jurídica simulada para ganhar vantagem competitiva na licitação, 
violando a isonomia entre os participantes. Pugnou que a contratação ilegítima burla direitos 
trabalhistas e expõe o Município a riscos, já que o descumprimento de obrigações trabalhistas pela 
contratada perante os efetivos prestadores de serviço pode ensejar responsabilização subsidiária do 
contratante, por força do disposto no IV da Súmula nº 331 do TST, diante de culpa pela negligência 
às evidências de cooperativa de trabalho simulada. Diante do exposto, aplicou multas ao Prefeito, aos 
Secretários de Educação e de Finanças, aos pregoeiros e à fiscal do contrato. Ainda, declarou a 
inidoneidade da Cooperativa de Transporte de Passageiros contratada para participar de licitação na 
Administração Pública Municipal, pelo período de cinco anos, nos termos do art. 51 da LOTCMGO 
e art. 241 do RITCMGO, a fim de evitar que a citada entidade continue a se utilizar de forma jurídica 
simulada para ganhar vantagem competitiva na licitação pública. Por fim, devido à gravidade das 
infrações cometidas, declarou o Gestor do Poder Executivo à época inabilitado por oito anos para o 
exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública 
Municipal, nos termos do art. 50 da LOTCMGO. Determinou ao atual Prefeito que se abstenha de 
prorrogar os contratos citados, uma vez reconhecida a sua irregularidade. Fixou prazo de 120 dias, a 
contar da publicação do Acórdão, para que seja apresentados relatórios e provas da implementação 
de providências visando a melhoria da gestão da coisa pública. Alertou à Administração Municipal 
para que, ao licitar serviços, elabore o próprio orçamento detalhado de preços e serviços com os 
respectivos custos unitários e, não sendo possível, estime os preços de mercado priorizando valores 
adjudicados em licitações de outros órgãos públicos, só utilizando excepcionalmente a consulta direta 
ao mercado. Diante do exposto, o processo foi convertido em Tomadas de Contas Especial e foram 
aplicadas multas aos gestores. Acórdão n° 04534/21, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 
37, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/10/Informativo-de-
Jurisprudencia-no-37.pdf 
 
 

1.1.15 A inclusão de clausula editalicia que estabelece prazo máximo de seis meses entre a 
fabricação e a entrega de pneus automotivos adquiridos é irregular e gera restrição à 
competitividade do certame. O TCMGO expediu medida cautelar para determinar ao Prefeito de 
Pirenópolis que se abstenha de praticar ou celebrar qualquer ato decorrente do Pregão Presencial nº 
025/21, tendo como objeto a aquisição de pneus, câmaras de ar, bicos e outros produtos pelo 
Município. Tal medida adveio de denúncia formulada por licitante, que citou cláusula editalícia 
determinando que “os produtos deverão ter prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no 
momento da entrega”. O Relator não vislumbrou razões de ordem jurídica para discordar da análise 
técnica da Secretaria de Licitações e Contratos, referendada pelo Ministério Público de Contas, que 
apontou a ocorrência de ilegalidade e alto risco de ocorrência de despesas ilegais para a Administração 
Pública. Salientou que a jurisprudência atual tem sido no sentido de considerar restritiva à 
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competitividade do certame a exigência de prazo tão exíguo entre a fabricação dos pneus e a sua 
entrega, conforme citações feitas pela Especializada. Transcreveu posicionamento do TCU no 
Acórdão nº 3130/20, cuja conclusão é a de que: “(...)a exigência de tempo máximo de 6 (seis) meses 
para a fabricação dos pneus estabelecida na cláusula 1.2 do Termo de Referência do Pregão 58/2020 
restringe indevidamente a competitividade do certame, ao impor dificuldade à oferta de produtos, 
principalmente importados, que atendam à descrição do objeto e aos requisitos de qualidade 
estabelecidos, contrariando o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93”. Entendeu ter sido caracterizada 
a ilegalidade quanto ao prazo restritivo, com ofensa ao princípio da isonomia e eventual cerceamento 
ao direito de participação de outras empresas interessadas, bem como indícios de favorecimento, 
tendo em vista a formulação de apenas duas propostas. Destacou que, embora o edital não apresente 
impedimento expresso de licitação de itens importados, tal limitação temporal pode acarretar a 
vedação de participação de empresas que fornecem tais produtos, uma vez que o processo de 
desembaraço aduaneiro demanda prazo superior a seis meses. Expôs vasta jurisprudência do TCMGO 
que considera restritiva a cláusula de edital que obsta a participação de fornecedores de produtos 
importados, como os Acórdãos nº 04085/21, 03662/21 e 04305/21. Presentes os requisitos dispostos 
no art. 56 da LOTCMGO, expediu medida cautelar de suspensão imediata do certame e alertas aos 
responsáveis. O voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 04708/21, Informativo de 
Jurisprudência do TCMGO nº 37, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2021/10/Informativo-de-Jurisprudencia-no-37.pdf 
 
 

1.1.16 Licitação. Pregão. Proposta. Qualidade. Avaliação. Momento. Diligência. A verificação de 
requisitos mínimos de qualidade em pregão deve ser feita na etapa de avaliação da proposta do licitante 
vencedor, e não na fase de aceitabilidade de propostas, quando ainda não há identificação dos licitantes 
e, portanto, não é possível fazer diligências complementares, que podem ser necessárias e são 
permitidas, nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, aplicado subsidiariamente no âmbito do 
pregão. Acórdão nº 2269/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 374, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

1.1.17 Licitação. Qualificação Técnica. Atestado de Capacidade Técnica. Capacidade Técnico-
Operacional. Quantidade. Soma. A vedação, sem justificativa técnica, ao somatório de atestados 
para comprovar os quantitativos mínimos exigidos na qualificação técnico-operacional contraria os 
princípios da motivação e da competitividade. Acórdão nº 2291/2021, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 374, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

1.1.18 Licitação. Qualificação Técnica. Atestado de Capacidade Técnica. Nota Fiscal. Rol Taxativo. 
É indevida a exigência de que atestados de qualificação técnica sejam acompanhados de cópias das 
respectivas notas fiscais, visto não estarem estes últimos documentos entre os relacionados no rol 
exaustivo do art. 30 da Lei 8.666/1993, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 374, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
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1.1.19 Licitação. Licitação Internacional. Edital de Licitação. Proposta de Preços. Princípio da 
Isonomia. Em licitações de âmbito internacional, as empresas estatais devem prever, em seus 
regulamentos de licitações e contratos, regra de equalização de propostas, tendo por base, por 
exemplo, o preceito contido no art. 52, § 4º, da Lei 14.133/2021, com vistas a assegurar a comparação 
justa das propostas de licitantes estrangeiras com as de licitantes nacionais, em observância ao 
princípio da isonomia contido no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no art. 31, caput, da 
Lei 13.303/2016. Acórdão nº 2319/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 375, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 
1.1.20 Contrato Administrativo. RDC. Contratação integrada. Projeto básico. Orçamento. 

Detalhamento. No uso do Regime Diferenciado de Contratação (RDC), a não exigência, pelo órgão 
contratante, da apresentação do orçamento detalhado da obra, que deve integrar o projeto básico 
como condição imprescindível para a aprovação deste, inclusive no âmbito da contratação integrada, 
afronta o disposto no art. 2º, incisos IV e V, e parágrafo único, inciso VI, c/c. art. 9º, § 1º, todos da 
Lei 12.462/2011. Acórdão nº 2331/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 375, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

1.1.21 A prestação de serviços notariais e de registro em Cartório de Registro de Imóveis não se 
submete ao regime jurídico das licitações e contratos administrativos, previsto na Lei 
8.666/1993 e na Lei nº 14.133/2021. Trata-se de consulta eletrônica formulada por diretor-geral de 
Departamento de Água e Esgoto Municipal, por meio da qual questiona se: “A prestação de serviços 
pelo Cartório de Registro de Imóveis, tais como registros, certidões, averbações, dentre outros, é 
regido pelas regras da Lei 8.666/93? As certidões negativas de regularidade fiscal são devidas neste 
caso? ”Na sessão do dia 6/10/2021, o Tribunal Pleno, preliminarmente, admitiu a Consulta, por 
maioria de votos, ficando vencido o conselheiro Gilberto Diniz. No mérito, o relator, conselheiro 
substituto Adonias Monteiro, destacou, primeiramente, a regra prevista no art. 37, XXI da 
Constituição da República, que determina que a aquisição de bens e a contratação de serviços pela 
Administração Pública deve ser precedida de licitação, exceto nas situações previstas em lei. Salientou 
o disposto no art. 236 da Constituição da República, segundo o qual os serviços notariais e de registro 
são de natureza pública e, portanto, sujeitam-se a um regime estrito de direito público, embora 
exercidos em caráter privado, devido à sua delegação a particulares. Asseverou, também, que tais 
serviços possuem natureza tributária, classificando-se na espécie taxa, tendo colacionado decisão do 
STF proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.378-MC (Plenário. Relator ministro Celso 
de Mello, 30/11/1995, Diário de Justiça, Brasília, 30/5/1997). Em seguida, o relator esclareceu que é 
preciso inquirir se a relação jurídica travada entre a Administração Pública, como usuária dos serviços 
notariais e de registro, e o particular que presta tais serviços, possui natureza contratual. O necessário 
acordo de vontades para a celebração do contrato administrativo previsto no art. 2º, parágrafo único, 
da Lei 8.666/1993, estabelece que, para os fins da referida lei, considera-se contrato “todo e qualquer 
ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de 
vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 
denominação utilizada”. A existência do acordo de vontades também está prevista no §4º do art. 90 da 
Lei 14.133/2021, que prevê medidas para a hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, o 
que deixa implícita a presença do elemento volitivo na relação jurídica contratual entre a 
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Administração Pública e os particulares. Destacou ainda que, nas relações jurídicas entre a 
Administração Pública, como usuária dos serviços notariais e de registro, e o particular que presta tais 
serviços, não há qualquer acordo de vontades, pois os notários e registradores, no momento em que 
assumem suas funções, não podem se negar a prestar este serviço público se os emolumentos devidos 
forem recolhidos. Nesta esteira, o relator apontou que osimples fato de tais serviços serem prestados 
por particulares delegatários do Poder Público não é suficiente para que se defenda a formação de 
vínculo contratual, haja vista que não se submetem ao regime de contratações públicas previsto na Lei 
8.666/1993 ou na Lei Federal 14.133/2021. Diante desses fundamentos, o relator concluiu que, para 
a prestação dos aludidos serviços notariais e de registro, nos quais a Administração Pública é a usuária, 
não cabe a realização de prévio procedimento licitatório ou mesmo de procedimento de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, e, consequentemente, não há que se falar em celebração de contrato 
administrativo, tendo em vista que a prestação de tais serviços independe da autonomia da vontade 
do seu delegatário, bem como que o vínculo formado entre os notários e registradores e usuários de 
tais serviços possui natureza de relação jurídica tributária, sendo remunerados pelo pagamento de 
emolumentos fixados em lei, que se classificam na espécie tributária taxa, cuja hipótese de incidência 
é a prestação de um serviço público, motivo pelo qual reafirmou que a prestação de serviços por 
Cartório de Registro de Imóveis, tais como registros, certidões, averbações, não se submete ao regime 
jurídico das licitações e contratos administrativos previsto na Lei 8.666/1993 ou na Lei Federal 
14.133/2021. Registrou, ademais, que não são aplicáveis à espécie a exigência de requisitos para 
habilitação, tal como a exigência de regularidade fiscal, em especial aqueles previstos no art. 29, incisos 
III e IV, da Lei 8.666/1993, tendo em vista que a mencionada prestação de serviços não se submete 
ao regime jurídico das licitações e contratos administrativos. A Consulta foi respondida nos termos 
da proposta de voto do relator, conselheiro substituto Adonias Monteiro, por maioria de votos, 
vencido o conselheiro Gilberto Diniz. Processo 1104768, Informativo de Jurisprudência do TCEMG 
nº 237, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 
 

1.1.22 Municípios com mais de vinte mil habitantes podem aplicar a Lei nº 14.133/2021, mesmo 
durante o período em que o Portal Nacional de Contratações  Públicas (PNCP) ainda não 
havia sido implementado. Alternativamente, podem utilizar, antes da implementação do 
PNCP, sítio eletrônico oficial ou, ainda, caso não disponham do sítio eletrônico, divulgar em 
diário oficial as informações exigidas pela Lei nº 14.133/2021. Trata-se de consulta eletrônica 
formulada por prefeito, por meio da qual indagou se a Lei Federal 14.133/2021 tem aplicação imediata 
para os Municípios com mais de vinte mil habitantes, considerando o disposto no parágrafo único do 
art. 176, ou se somente passará a produzir efeitos quando o Portal Nacional de Compras Públicas 
(PNCP), previsto no art. 94 da referida lei, for implementado Em sede de preliminar, o Tribunal Pleno 
admitiu a Consulta à unanimidade.  No mérito, o relator, conselheiro substituto Adonias Monteiro, 
informou que a dúvida do consulente decorre da possibilidade de aplicação imediata da Lei Federal 
14.133/2021 pelos municípios com mais de vinte mil habitantes, antes da implementação do PNCP, 
tendo em vista o que dispõem o parágrafo único do art. 176 e o art. 94 da Lei 14.133/2021. O primeiro 
determina que, enquanto não adotarem o PNCP, os Municípios com até vinte mil habitantes deverão 
publicar, em diário oficial, as informações que a referida lei exige que sejam divulgadas em sítio 
eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato; bem como disponibilizar a versão física dos 
documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao 
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fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução 
gráfica. Por sua vez, o art. 94 determina que a divulgação no PNCP é condição indispensável para a 
eficácia do contrato e de seus aditamentos. O relator destaca ainda a previsão contida no caput do art. 
176, segundo o qual municípios com até vinte mil habitantes terão o prazo de seis anos, contados da 
data de publicação da Lei Federal 14.133/2021, para, dentre outras obrigações, cumprir as regras 
referentes à divulgação em sítio eletrônico oficial. Alteou, também, o teor do art. 54, segundo o qual a 
publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do 
ato convocatório e de seus anexos no PNCP. Na sequência, salientou que embora a criação do PNCP 
objetive incrementar a transparência e a publicidade dos atos relacionados aos procedimentos 
licitatórios e aos contratos administrativos, facilitando o exercício do controle social, visto que 
concentra, no mesmo sítio eletrônico, informações oriundas de órgãos e entidades de todos os entes 
federativos, o PNCP somente entrou em funcionamento no dia 9 de agosto de 2021, gerando a 
presente dúvida quanto à obrigatoriedade ou não da aplicação imediata da Lei Federal 14.133/2021, 
que entrou em vigor no dia 1º/4/2021, para os Municípios com mais de vinte mil habitantes.  Para o 
deslinde da questão, o relator analisou duas correntes sobre o tema, sendo que a primeira delas pugna 
pela ineficácia da Lei Federal 14.133/2021 em razão da inexistência do PNCP, entendimento 
esposado pela Advocacia-Geral da União no Parecer 2/2021/CNMLC/CGU/AGU. A segunda, por 
sua vez, a qual o relator se filia, entende, a partir de uma interpretação sistemática, que aplicação 
imediata da Lei Federal 14.133/2021 não depende da implantação do PNCP, uma vez que a própria 
novel Lei de Licitações e Contratos Administrativos é capaz de regular a matéria no período entre a 
sua vigência, em 1º de abril de 2021, e a implantação do PNCP, em 9 de agosto de 2021. Em sua 
argumentação, frisou o disposto no art. 175 da Lei 14.133/2021, segundo o qual os entes federativos 
poderão instituir sítio eletrônico oficial para divulgação complementar e realização das respectivas 
contratações, sem prejuízo da implementação do PNCP, para, ao final, propor a fixação de 
prejulgamento de tese, com caráter normativo, no sentido de que: a)   a Lei n. 14.133/2021 tem 
aplicação imediata para os Municípios com mais de vinte mil habitantes, mesmo durante o período 
em que o Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP ainda não havia sido implementado; 
b)   os Municípios com mais de vinte mil habitantes que dispõem de sítio eletrônico oficial, que a Lei 
n. 14.133/2021 em seu art. 6º, inciso LII, conceitua como sítio da internet, certificado digitalmente 
por autoridade certificadora, no qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações 
e os serviços de governo digital dos seus órgãos e entidades, poderiam, antes da implementação do 
PNCP, divulgar e realizar as respectivas contratações em tal local; c)   os Municípios com mais de 
vinte mil habitantes que não dispõem do referido sítio eletrônico oficial, poderiam, antes da 
implementação do PNCP, divulgar as informações que a Lei n. 14.133/2021 exige que sejam 
divulgadas em sítio eletrônico oficial mediante publicação em diário oficial, admitida a publicação de 
extrato, e, ainda, deveriam disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada 
a cobrança de qualquer valor, salvo referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, 
que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica. A Consulta foi respondida nos termos da 
proposta de voto do relator, conselheiro substituto Adonias Monteiro, à unanimidade. 
Processo 1104835, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 237, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
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1.1.23 Irregularidades em edital de concorrência pública para exploração de serviço de taxi em 
município, relativas à desproporcionalidade no critério de pontuação da proposta técnica, à 
inexistência de projeto básico e à previsão de transferência da outorga de terceiros, ensejam 
a aplicação de multa ao subscritor do edital.   Trata-se de Representação formulada em face de 
prefeitura municipal, por supostas irregularidades em concorrência pública, instaurada com vistas à 
delegação, mediante permissão para exploração de serviço de transporte remunerado de passageiros 
em veículo de aluguel – táxi. À unanimidade, as preliminares de ilegitimidade passiva do presidente da 
comissão de licitação à época dos fatos e de perda de objeto processual foram rejeitadas. No mérito, 
o relator, conselheiro substituto Licurgo Mourão, concluída a instrução processual, entendeu pela 
procedência parcial da representação, tendo em vista a ocorrência das seguintes irregularidades 
apontadas: Desproporcionalidade do critério de pontuação da proposta técnica Tal irregularidade foi 
sustentada sob o fundamento de que a pontuação concedida por tempo de exercício profissional 
violou o princípio da igualdade e restringiu a participação dos interessados, criando verdadeira reserva 
de mercado. O relator destacou o entendimento da Unidade Técnica, no sentido de que houve 
supervalorização do exercício profissional em prejuízo de outros itens necessários à adequada 
prestação do serviço público. A Administração deve integrar, no planejamento e na execução das 
licitações públicas, a busca da proposta mais vantajosa com a participação do maior número de 
licitantes possível, visando não somente à contratação de menor custo, mas a que seja tecnicamente 
adequada ao interesse público ínsito à contratação. Diante disso, o relator asseverou que o critério de 
pontuação estabelecido para julgamento da proposta técnica deve ser pertinente com o objeto 
licitatório e restringir-se à comprovação da experiência e da capacidade dos licitantes, nos moldes 
estabelecidos no art. 44, caput e § 1º, da Lei Federal 8.666/1993 e na Consulta 841512. Nessa 
contextura, in casu, o relator entendeu que houve desproporcionalidade entre os pontos atribuídos à 
experiência do motorista e outros requisitos técnicos relevantes para a prestação dos serviços de 
transporte de passageiros, em afronta aos princípios da isonomia entre os licitantes, da 
competitividade licitatória e da seleção da proposta mais vantajosa. O relator, em conformidade com 
a Unidade Técnica e com o Ministério Público de Contas, reconheceu a irregularidade apontada e, 
com fulcro no art. 3º da Lei 8.666/1993, propôs a aplicação de multa individual no valor de mil reais 
ao Presidente da Comissão de Licitação e subscritor do edital à época. Inexistência de projeto básico 
Verificou-se, ainda, a ausência de projeto básico entre os anexos do edital, que continha apenas regras 
gerais acerca dos serviços a serem prestados e os deveres do permissionário, tais como especificação 
dos veículos, quantitativos de vagas de táxi, pontos de táxi, deveres dos condutores, penalidades e 
tabela de preços. Constatou-se, também, impugnação administrativa em virtude da inexistência do 
projeto básico. A Unidade Técnica, por sua vez, apurou que não houve menção ao transporte dos 
portadores de necessidades especiais, à quantidade média de viagens e de passageiros, à renda per 
capita municipal, aos dados de viabilidade econômica (custo da prestação e número de habitantes, de 
veículos particulares, de centros comerciais e de locais de hospedagem), à avaliação do serviço 
prestado, aos procedimentos de fiscalização e gerenciamento e às sanções administrativas para o 
inadimplemento das obrigações assumidas, elementos necessários, adequados e suficientes para 
definir e caracterizar o objeto a ser contratado. O relator, destacando que o projeto básico, previsto 
no art. 6º, IX, da Lei 8.666/1993, na perspectiva de requisito de validade da licitação e de elemento 
primordial para a efetividade do controle externo do processo de contratação pública, deve ser 
suficiente e conter nível de precisão adequado para execução do contrato, razão pela qual, em 
consonância com a Unidade Técnica e o Parquet de Contas, reconheceu o apontamento de 
irregularidade, com fundamento no art. 7º, § 2º, I, da Lei 8.666/1993, propondo a aplicação de multa 
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individual de mil reais ao subscritor do edital e do anexo I. Ausência de justificativa para previsão de 
duração das permissões Diante da ausência de justificativa para o prazo de duração das permissões de 
quinze anos, em ofensa ao disposto no art. 5º da Lei 8.987/1995, a Unidade Técnica salientou que a 
discricionariedade administrativa não se confunde com arbitrariedade, razão pela qual a definição do 
prazo de duração das permissões de transporte individual de passageiros por táxi deveria ter sido 
motivada. Na perspectiva do planejamento, como princípio licitatório previsto no art. 5º da Lei 
14.133/2021, o relator enfatizou a obrigatoriedade de elaboração de estudos prévios para embasar as 
definições das especificações técnicas, em especial a análise de viabilidade econômico-financeira do 
serviço de transporte por táxi, na qual é definida a política tarifária e as outras fontes de receita 
autorizadas e regulamentadas, além dos custos variáveis e fixos. Não obstante, ponderou que não 
houve, in casu, afronta à competitividade licitatória ou prejuízos advindos da definição do prazo de 
duração das permissões de transporte individual de passageiros por táxi, razão pela qual o 
relator entendeu pela procedência da irregularidade apontada, mas sem aplicação de multa aos 
responsáveis, com fulcro no art. 22, § 2º, do Decreto-Lei 4.657/1942 (LINDB), recomendando ao 
atual gestor para que, nas futuras licitações instauradas com vistas à delegação para execução do 
serviço de transporte por táxi, apresente justificativa quanto ao prazo de duração da permissão, nos 
termos do art. 5º da Lei 8.987/1995. Impossibilidade de apresentação de veículo diferente do 
referenciado na proposta O relator salientou, ainda, que houve imprecisão na cláusula editalícia que 
prevê a impossibilidade de apresentação de veículo mais antigo ou diferente daquele referenciado na 
proposta, asseverando que a Administração deve garantir clareza, precisão e objetividade na redação 
dos editais de licitação, os quais não podem conter dispositivos que permitam dupla interpretação e 
que dificultem a compreensão dos licitantes quanto às condições estabelecidas. Destarte, o relator 
entendeu, em conformidade com o Órgão Técnico e com o Ministério Público de Contas, pela 
procedência do apontamento de irregularidade, mas sem aplicação de multa aos responsáveis, com 
fulcro no art. 22, § 2º, da LINDB, diante da ausência, quanto a este item, de dano ao erário, à 
competitividade ou à isonomia. Todavia, propôs a expedição de recomendação ao atual gestor 
municipal que, nas futuras licitações instauradas com vistas à delegação para execução do serviço de 
transporte por táxi, adote as providências necessárias para garantir clareza, precisão e objetividade na 
redação dos editais licitatórios. Previsão de transferência da outorga a terceiros Também foi apontada 
irregularidade em cláusula do anexo contratual que permitia a transferência da outorga a terceiro que 
atendesse aos requisitos exigidos do permissionário, sendo necessária prévia anuência da 
Administração. O relator, conselheiro substituto Licurgo Mourão, além de destacar que o transporte 
individual de passageiros, nos termos da Lei 12.587/2012, deve ser organizado, disciplinado e 
fiscalizado pela Administração municipal, apontou que a previsão editalícia de possibilidade de 
transferência da outorga a terceiros violou a norma municipal que rege a matéria, além de ferir os 
princípios da impessoalidade e da moralidade, insculpidos no art. 37, caput, da Constituição da 
República de 1988. Nesse sentido, ressaltou que o STF, na ADI 5337, entendeu pela 
inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 12.587/2012, que permitem a transferência da outorga 
do serviço de táxi (§§ 1º, 2º e 3º do artigo 12-A), por não observarem a proporcionalidade, a isonomia, 
a impessoalidade e a eficiência administrativa, “gerando, adicionalmente, potenciais efeitos 
econômicos e sociais perversos que não resistem a uma análise custo-benefício” (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. ADI 5337. Tribunal Pleno. Relator: Ministro Luiz Fux. Publicação: 23/3/2021). 
Destarte, o relator, em conformidade com órgão técnico do TCEMG e com o Ministério Público de 
Contas, manifestou-se pela procedência do apontamento de irregularidade, com fundamento no art. 
37, caput, da Constituição da República de 1988 e no art. 3º da Lei Complementar Municipal 
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1.903/2016, propondo a aplicação de multa individual de mil reais ao subscritor do edital e do anexo 
I. Aditamento do Ministério Público de Contas. O Ministério Públicode Contas aditou a representação 
e apontou impropriedades editalícias alusivas à: (I) divergência entre os prazos estipulados para 
assinatura do contrato e início da execução do objeto; (II) divergência entre itens do edital; (III) 
ausência de especificação sobre a forma de atuação do motorista auxiliar. Além disso, indicou que as 
cláusulas do edital foram contraditórias quanto aos prazos divergentes para assinatura do contrato e 
início da execução do objeto, bem como sobre a possibilidade ou não de participação de pessoas 
jurídicas na licitação, violando a objetividade e clareza do edital licitatório. O relator entendeu pela 
improcedência dos apontamentos de irregularidades, visto que não foram constatados prejuízos à 
competição ou à Administração Pública decorrentes das citadas impropriedades. Ao final, o relator 
recomendou ao atual gestor municipal que, nas futuras licitações instauradas com vistas à delegação 
para execução do serviço de transporte por táxi, apresente justificativa quanto ao prazo de duração da 
permissão, consoante disposto no art. 5º da Lei 8.987/1995 e adote as providências necessárias para 
garantir clareza, precisão e objetividade na redação dos editais licitatórios. A proposta de voto foi 
acolhida à unanimidade. Processo 987905, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 237, 
disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L  
 
 

1.1.24 Representação da Lei nº 8.666/1993. Tomada de preços. Contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de sistema computacional, destinado a tele inter-consulta 
médica entre médicos de atenção primária e médicos especialistas. Ausência de ampla 
pesquisa para fixação de preço máximo. Modalidade licitatória. Exigência de balanço 
patrimonial. Atestados de capacidade técnica. Ausência de previsão de impugnação via e-
mail. Procedência parcial. Recomendação. O expediente foi recebido para verificar as ocorrências 
das seguintes supostas irregularidades: (a) formação do preço máximo do certame com base em um 
único orçamento, fornecido pela empresa; (b) escolha da modalidade Tomada de Preços, quando 
deveria ter utilizado o Pregão; (c) apresentação de balanço patrimonial pela empresa em 
desconformidade com a lei; (d) apresentação de atestado de capacidade técnica pela empresa "sem a 
indicação do pessoal técnico adequado disponível para execução do objeto da licitação, bem como 
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica", "entre os únicos dois atestados de 
capacidade técnica informados pela licitante concorrente, o primeiro atestado trata-se de TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA celebrado junto ao município - PR, o que se distingue por completo de 
um contrato, pois não há elemento que decorra da obrigação do repasse de recursos entre os 
partícipes"; e o segundo atestado de capacidade técnica refere-se a "suposta prestação de serviços 
executada ao município" por meio de Termo de Cooperação Técnica, porém, não existe histórico no 
Portal da Transparência do município acerca de tais serviços; (e) o órgão licitante não permitiu a 
apresentação de contrarrazões pela representante, sendo necessária a apresentação de notificação 
extrajudicial para tanto; e (f) vedação à interposição de recurso via e-mail. Quanto à formação do 
preço, extrai-se dos autos que a Administração realizou apenas um orçamento, o qual foi apresentado 
pela empresa, habilitada no certame. Em defesa, o gestor sustentou que nenhuma outra empresa 
possuía o produto em questão, razão pela qual foi utilizada apenas uma cotação para a fixação do 
preço máximo. Nesse ponto, assiste razão à representante. Primeiro, como bem destacou a CGM, 
embora o CISOP tenha informado que não havia outras empresas para o objeto em questão, não se 
verifica da íntegra do procedimento licitatório qualquer comprovação de contato com outras 
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fornecedoras, na tentativa de obter orçamento para o produto contratado. Logo, diante da ausência 
de efetiva pesquisa para a formação do preço máximo da licitação, resta procedente a demanda neste 
ponto. Sobre a escolha da modalidade licitatória, tomada de preços, a Representação não merece 
prosperar. Sustentou a defesa que "não se trata de software que possui padrões de desempenho e de 
qualidade definidos pelo edital, com base em especificações usuais no mercado", razão pela qual não 
foi utilizado o pregão. De fato, observa-se que o objeto contratado não é comumente licitado - 
software de tele interconsulta médica -, tendo a própria unidade técnica apontado que encontrou 
apenas uma licitação com objeto similar. Assim, considerando que o objeto não é facilmente 
enquadrado como serviço comum, e se tratando de juízo discricionário da Administração, não se 
vislumbra irregularidade na modalidade adotada. Adiante, em relação ao balanço patrimonial 
apresentado pela empresa, a requerente alegou que, pelo documento, não seria possível identificar os 
índices necessários para verificar a boa saúde financeira da empresa. Em manifestação, os interessados 
defenderam que "O Edital licitatório em tela não buscou exigências desnecessárias à garantia do 
cumprimento das obrigações resultantes da licitação por não se tratar de situação que envolva qualquer 
desembolso por parte do Ente para a instalação do software ou qualquer outro decorrente de 
implantação ou treinamento.". Ainda, "Não se exigiu capacitação econômica financeira justamente 
pelo fato de que, não havendo a adequada prestação de serviço não haverá pagamento." Ocorre que, 
pela análise do edital, não se verifica qualquer critério para a verificação da situação financeira dos 
licitantes, de modo que a exigência das demonstrações contábeis se tratou de mera formalidade. Nesse 
caso, corrobora-se com o opinativo técnico, entendo que, "ao exigir a apresentação do balanço 
patrimonial e das demonstrações contábeis, deve-se deixar expresso no instrumento convocatório os 
critérios para a aferição da boa saúde financeira dos licitantes". Logo, procedente a demanda neste 
item. Sobre os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante, a representante apontou 
que não seriam válidos, pois não conteriam a "indicação do pessoal técnico adequado disponível para 
execução do objeto da licitação, bem como qualificação de cada um dos membros da equipe técnica". 
Além disso, questionou que os atestados referem-se a termo de cooperação técnica, e não a contrato. 
Ademais, independentemente de o software ter sido fornecido em razão de contrato, ou termo de 
cooperação técnica, os atestados apresentados pela empresa são aptos a comprovar o fornecimento a 
contento do bem objeto do certame, preenchendo adequadamente o item do edital. Assim, inexiste 
razão à representante quanto a este ponto. Diante de todo exposto, resta parcialmente procedente a 
demanda, com expedição de recomendação ao CISOP para que, em seus respectivos certames, 
observe as seguintes orientações: (a) realize ampla pesquisa de mercado ao fixar o valor máximo do 
objeto, diversificando as fontes de informação, com vistas a evitar o superfaturamento das 
contratações; (b) ao exigir a apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis, 
expresse os critérios para a aferição da boa saúde financeira dos licitantes; e (c) permita a interposição 
de recursos pela via eletrônica, com vistas a garantir a igualdade de condições aos licitantes. Processo 
nº24327/21, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 98, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-
2021/337962/area/242 
 
 

1.1.25 Em licitações de âmbito internacional, as empresas estatais devem prever, em seus 
regulamentos de licitações e contratos, regra de equalização de propostas, tendo por base, 
por exemplo, o preceito contido no artigo 52, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, com vistas a 
assegurar a comparação justa das propostas de licitantes estrangeiras com as licitantes 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242
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nacionais, em observância ao princípio da isonomia contido no artigo 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, e no art. 31, caput, da Lei nº 13.303/2016. Representação protocolada por 
sociedade empresária noticiou supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 56/2020 promovido 
pela Casa da Moeda do Brasil (CMB), que teve por objeto a aquisição de papéis especiais de segurança, 
com valor estimado de cerca de R$ 96,5 milhões. Em síntese, a representante alegou que o 
procedimento licitatório teria infringido o princípio da isonomia, ao conceder tratamento diferenciado 
em favor de empresas estrangeiras que viessem a participar da disputa, pelo fato de o edital do certame 
não ter exigido que as cotações de empresas situadas no exterior incluíssem os tributos aplicáveis à 
operação de importação do papel, ao passo que, para os licitantes sediados no país, o edital 
determinava que as propostas de preços deveriam incluir todos os tributos inerentes à venda do 
insumo, gerando vantagem indevida às empresas estrangeiras e fazendo com que as propostas 
nacionais ficassem cerca de 40% mais caras, o que caracterizaria quebra da isonomia. Diante disso, a 
representante defendeu que deveria ser aplicado ao caso concreto o critério de equalização das 
propostas nacionais e internacionais, nos termos do art. 42, § 4º, da Lei 8.666/1993, e requereu, entre 
outras medidas, a concessão de cautelar para suspensão imediata do certame. O relator, 
acompanhando o posicionamento do Ministério Público junto ao TCU, reconheceu que estavam 
caracterizados a fumaça do bom direito e o perigo da demora, pois, embora a empresa não tivesse que 
seguir as regras da Lei de Licitações, o tratamento diferenciado entre licitantes estrangeiros e nacionais 
afrontava o princípio da igualdade, estabelecido no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e no 
art. 31 do Estatuto Jurídico das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista (Lei 
13.303/2016). Todavia, diante dos argumentos apresentados pela CMB, que indicavam riscos reais de 
desabastecimento dos produtos licitados, se convenceu de que o perigo da demora reverso não 
autorizaria a suspenção cautelar do certame. A solução a ser adotada no caso concreto, então, guiou-
se pela necessidade de se evitar que o problema se repetisse em futuras licitações. Nesse sentido, a 
unidade técnica sugeriu determinação à CMB para que, em observância ao princípio da isonomia, 
“adote as necessárias providências visando a incluir, em seu regulamento de licitações e contratos, regra disciplinando a 
equalização de propostas de preços ofertadas em licitações internacionais, tendo por base o preceito contido no § 4º do 
art. 52 da Lei 14.133/2021, bem como a premissa de, na definição dos gravames incidentes sobre os preços deverão 
ser definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos, considerar, nos termos do Acórdão 2.238/2013-TCU-
Plenário (Relator Ministro José Jorge), para fins de análise das propostas, a incidência de tributos e outras taxas no 
processo de importação/nacionalização dos produtos ofertados por licitantes estrangeiros, não se aplicando, para tanto, 
os benefícios fiscais e tributários (imunidades ou isenções) de que a CMB seja titular”. O relator concordou com 
o posicionamento da unidade técnica, contudo entendeu necessário realizar alguns ajustes na 
determinação a ser proferida, por considerar que faz parte da discricionariedade da entidade 
contratante escolher qual a melhor solução para corrigir a falta de isonomia entre empresas brasileiras 
e estrangeiras, consignando que a correção da falha pode orientar-se pelo preceito do art. 52, § 4º, da 
Lei 14.133/2021, como sugerido pela unidade técnica, mas “que sua adoção como referência para alteração 
do Regulamento de Licitações e Contratos da CMB é apenas uma opção de solução para o caso, podendo a CMB optar 
por outras redações. O importante é que a entidade assegure, nas licitações futuras, a comparação justa das propostas de 
licitantes estrangeiras com as oferecidas por empresas nacionais”. Ao final, o Plenário, acolhendo o voto do 
relator, decidiu, entre outras deliberações, “determinar à Casa da Moeda do Brasil - CMB, com fundamento 
no inciso I do art. 4º da Resolução TCU 315/2020 e no princípio da isonomia contido no inciso XXI do art. 37 da 
Constituição Federal e no caput do art. 31 da Lei 13.303/2016, que adote, no prazo de 120 dias, as providências 
necessárias para prever, em seu regulamento de licitações e contratos, regra de equalização de propostas, a exemplo da 
contida no art. 52, § 4º, da Lei 14.133/2021, com vistas a assegurar a comparação justa das propostas de licitantes 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2238%2520ANOACORDAO%253A2013%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2238%2520ANOACORDAO%253A2013%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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estrangeiras com àquelas de licitantes nacionais”. Acórdão 2319/2021 Plenário, Informativo de Licitações e 
Contratos do TCU nº 423, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm 
 
 

1.1.26 Licitação. Pregão. Intenção de Recurso. Admissibilidade. Mérito. Antecipação. No pregão, 
eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão somente 
a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e 
motivação), constituindo irregularidade a denegação fundada em exame prévio do mérito do pedido. 
Acórdão nº 2435/2021, Boletim de Jurisprudência nº 376, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

1.1.27 Licitação. Qualificação técnica. Atestado de capacidade técnica. Documentação. Rol 
taxativo. Contrato. Nota fiscal. É ilegal a exigência de que atestados de capacidade técnica estejam 
acompanhados de cópias de notas fiscais ou contratos que os lastreiem, uma vez que a relação de 
documentos de habilitação constante dos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/1993 é taxativa. Acórdão nº 
2435/2021, Boletim de Jurisprudência nº 376, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

1.1.28 Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Diligência. Documento novo. Vedação. 
Abrangência. A vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 
e no art. 64 da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), não alcança 
documento destinado a atestar condição de habilitação preexistente à abertura da sessão pública, 
apresentado em sede de diligência. Acórdão nº 2443/2021, Boletim de Jurisprudência nº 376, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

1.1.29 Licitação. Dispensa de licitação. Entidade sem fins lucrativos. Requisito. Objeto social. Preço 
de mercado. Compatibilidade. Reputação ético-profissional. A contratação de instituição sem 
fins lucrativos com dispensa de licitação fundamentada no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993 exige 
nexo efetivo entre o mencionado dispositivo, a natureza da instituição e o objeto contratado, além de 
comprovação da reputação ético-profissional da contratada e da compatibilidade entre os preços 
envolvidos na contratação e os preços de mercado (Súmula TCU 250). Acórdão nº 17226/2021, 
Boletim de Jurisprudência nº 376, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-
e-informativos/ 

 

1.1.30 Representação. Licitação. Dispensa. Irregularidades. Ausência de orçamento detalhado. 
Ausência de comprovação de compatibilidade de preços. Irregularidade. Prescrição. Código 
Civil. Análise e julgamento pelo Tribunal de Contas. Lei Complementar nº 588/2013. O 
TCE/SC considerou parcialmente procedente a Representação acerca de possíveis irregularidades na 
contratação direta, mediante dispensa de licitação, de fundação privada para a implantação do Sistema 
Integrado de Atendimento ao Cidadão (SIAC), promovida pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2319%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/sumula/*/NUMERO%253A250/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMEROINT%2520desc/0/sinonimos%253Dtrue
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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E considerou irregular o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Florianópolis e a Fundação 
de Apoio à Educação, Pesquisa e Extensão da Unisul (Faepesul), face às seguintes irregularidades: a) 
Contratação por meio de dispensa de licitação em situação que não se subsume a hipótese prevista no 
art. 24, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93; b) Ausência de comprovação da compatibilidade dos preços 
dos serviços contratados, contrariando o disposto no art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 
8.666/93; c) Ausência de detalhamento nos Termos Aditivos ao Contrato de todos os custos unitários, 
impossibilitando que os pagamentos sejam baseados em parâmetros da contraprestação dos serviços, 
em desconformidade com o art. 7º, §2°, inciso II, c/c o art. 40, §2°, inciso II, por força do art. 7º, §9°, 
todos da Lei n. 8.666/93.  Trata-se de Representação formulada pelo Conselheiro Wilson Rogério 
Wan-Dall, Supervisor da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado à época, fundamentado no art. 
12 da Resolução n. TC 28/2008, face ao recebimento da Comunicação à Ouvidoria n. 525/2015, onde 
foram relatadas supostas irregularidades na Prefeitura Municipal de Florianópolis, referente ao 
Contrato n.540/GAPLAN/2004 e seus Aditivos de n. 01 a 10, firmados entre aquela Prefeitura e a 
Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Unisul (Faepesul),objetivando a implantação 
do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão (SIAC).  Sobre a primeira irregularidade, a 
Contratação por meio de dispensa de licitação em situação que não se subsume à hipótese prevista no 
art. 24, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93, o Relator explicou que a irregularidade consiste na falta de 
correlação da natureza da Instituição contratada e do objeto licitado com o conceito de 
desenvolvimento institucional. Para ele, a execução do serviço não se insere na finalidade institucional 
da contratada, também não possuindo correlação com o   conceito de 
“desenvolvimento   institucional”, contido   no   Prejulgado 2007. Assim, de acordo com o 
Prejulgado, devem ser precedidas de licitação, contratações cujos objetos se refiram a atividades 
rotineiras, com duração indeterminada ou que exijam apoio técnico contínuo, como é o caso deste 
processo. Sobre a ausência de comprovação da compatibilidade dos preços dos serviços contratados, 
o Relator entendeu que não existe razão na pretensão dos Responsáveis em justificar o preço apenas 
no valor da hora/aula, baseado no mercado acadêmico, uma vez que o objeto contratado consiste na 
prestação de serviço de implantação do sistema, sendo composto por consultoria, treinamento, 
sistema informatizado, manutenção e suporte. O Relator destacou que a dispensa de licitação não se 
confunde com inexistência de procedimentos e formalidades a serem cumpridos. "Haverá sim a 
instrução do processo de dispensa de licitação. Não tão rigoroso quanto no processo de licitação 
pública, mas certos procedimentos deverão ser observados e, dentre eles, a justificativa de preços", 
completou.  Sobre o não detalhamento nos termos aditivos de todos os custos unitários, o Relator 
concluiu que a planilha de preços ou a justificativa da composição do preço não podem ser dispensadas 
por ocasião da celebração dos aditivos, muito pelo contrário, é requisito essencial à análise e 
composição do custo do serviço.  Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator: "Licitação. 
Dispensa. Irregularidades. A contratação de fundação por meio de dispensa de licitação, cujo 
objeto   contratado não se insere na finalidade institucional da entidade e não possui correlação com 
o conceito de “desenvolvimento institucional”, contraria o disposto no art. 24, inciso XIII, da Lei n. 
8.666/93. Ausência de orçamento detalhado. Irregularidade. Em atenção ao disposto no art. 7º, § 2º, 
inciso II, da Lei n. 8.666/93 deve constar do procedimento licitatório orçamento detalhado em 
planilhas que expressem a composição dos custos unitários e do custo máximo total dos serviços 
contratados. Ausência de comprovação da compatibilidade de preços. Irregularidade. Consoante o art. 
26, parágrafo único, inciso III, da Lei n.8.666/93 deverá sempre ser justificado o preço, para 
averiguação de sua compatibilidade com o preço praticado no mercado. Prescrição. Código Civil. 
Análise e julgamento pelo Tribunal de Contas. Lei Complementar n. 588/2013. A prescrição decenal 
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estabelecida pelo Código Civil não se confunde com o prazo para análise e julgamento do processo 
estabelecido pela Lei Complementar n.588/2013". @REP-15/00534606, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 88, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=219&idj=2074&op=doc 
 
  

1.1.31 Processo Normativo. Projeto de resolução. Atualização do valor máximo de multa. 
Revogação da Resolução TC nº 114/2015. Aprovação. O TCE/SC decidiu aprovar o Projeto de 
Resolução que atualiza o valor máximo da multa prevista no caput do art. 70 da Lei Complementar nº 
202/2000, dentro da seguinte normativa: "É fixado em R$ 21.058,29 (vinte e um mil, cinquenta e oito 
reais e vinte e nove centavos) o valor máximo da multa a que se refere o caput do art. 70 da Lei 
Complementar n. 202, de 15 de dezembro de 2000, e o caput do art. 109 da Resolução TC-06/2001, 
de 3 de dezembro de 2001, resultante da correção pelo índice de atualização dos créditos tributários 
estaduais, relativo ao período de 1º/4/2015 a 31/5/2021. Art. 2º. O novo valor será aplicado a todos 
os processos em tramitação a partir da publicação da presente resolução". Trata-se de Projeto de 
Resolução encaminhado para apreciação do egrégio Plenário pelo Presidente, Conselheiro Adircélio 
de Moraes Ferreira Júnior, visando à atualização do valor máximo da multa prevista no caput do art. 
70 da Lei Complementar n° 202/2000. De acordo com o Relator, "a exposição de motivos, subscrita 
pelo Presidente desta Corte, Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, enfatiza a necessidade 
de atualização monetária do valor das multas, valendo-se do argumento de que desde a Resolução nº 
TC 114/2015, este Tribunal de Contas tem como valor máximo R$ 14.206,50 e como valores mínimos 
R$ 568,26 (4% do valor máximo) e R$ 1.136,52 (8% do valor máximo) e que, portanto, o valor da 
multa não é atualizado há mais de 6 anos". Para ele, a explanação feita pelo Conselheiro Adircélio de 
Moraes Ferreira Júnior alega que "um valor pouco representativo das sanções pecuniárias aplicadas 
por este Tribunal de Contas acaba interferindo na sua eficiência e eficácia, a fim de fazer com que os 
agentes públicos executem as suas funções em consonância com os preceitos legais".  Ele ainda 
explicou que desde 1996 a atualização dos créditos tributários estaduais é realizada pela taxa SELIC, 
que é uma abreviação para Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, administrada pelo Banco 
Central do Brasil, em conformidade com a Lei nº 10.297/1996, que alterou o art. 69 da Lei nº 
5.983/1981, que trata das infrações à legislação tributária e estabelece penalidades.  "De acordo com 
os índices de atualização/correção dos créditos tributários adotados pela Secretaria de Estado da 
Fazenda, no período de abril de 2015 a maio de 2021, o estudo apurou o percentual de 48,23%. Assim, 
segundo o projeto, o valor máximo da multa passaria a ser de R$ 21.058,29, sendo os valores mínimos 
R$ 842,33 (4% do valor máximo) e R$ 1.684,66 (8% do valor máximo)", concluiu. @PNO-
21/00438306, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 88, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=219&idj=2074&op=doc 

 

1.2. Pessoal.  

 

1.2.1 É vedado o pagamento de dívida salarial de servidor municipal sem precatório. Trata-se de 
consulta formulada por Prefeito Municipal, por meio da qual indagou se decisão judicial transitada em 
julgado que condena o município a pagar a determinado servidor dívida de salário pode ser paga 
diretamente pelo município, sem precatório, se o município não tiver dívida de precatório em aberto. 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500534606
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=219&idj=2074&op=doc
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100438306
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100438306
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=219&idj=2074&op=doc
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Admitida a Consulta, por unanimidade, o relator, conselheiro Durval Ângelo, destacou que tal dívida, 
referida pelo consulente, é decorrente de decisão judicial transitada em julgado, tratando-se de uma 
ordem judicial que representa uma ordem de pagamento, assim como expresso no art. 100 da 
Constituição Federal. Superada essa análise, deve-se entender o precatório como uma representação 
da dívida pública, do ponto de vista do devedor e uma representação de crédito, pela ótica do credor. 
A Unidade Técnica, em seu relatório, ressaltou que o precatório é o procedimento administrativo 
instituído constitucionalmente para o pagamento de dívidas da Fazenda Pública oriundas de 
condenações judiciais. Trata-se, portanto, de uma garantia ao credor do recebimento dos valores que 
lhe são devidos pela Administração Pública. A Unidade Técnica afirmou, ainda, que o sistema de 
precatório está previsto na Constituição da República e é disciplinado pela Resolução 303/2019 do 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, prestando-se a garantir o adimplemento da dívida pela 
Administração Pública, bem como que o regime de precatório também serve para moralizar os 
pagamentos decorrentes de decisões prolatadas pelo Poder Judiciário, e que o art. 100, § 3º da 
Constituição Federal estabelece que apenas dívidas que não decorram de sentença judicial e 
pagamentos de pequeno valor são as excepcionalidades na obrigatoriedade da expedição de precatório. 
Para isso, a Unidade Técnica fundamentou-se no teor do parágrafo único do art. 87 do ADCT e do art. 
4º da Resolução 303/2019 do CNJ. A aludida Resolução 303/2019 do CNJ destaca a 
imprescindibilidade da expedição de precatório, a proibição de fracionamento e de expedição de 
precatório complementar ou suplementar. E para ratificar tal entendimento, a Unidade Técnica citou 
o posicionamento trazido pelo TCU, no acórdão 3201/2016 – Plenário, em consulta semelhante. Ao 
final, a Unidade Técnica conclui que o “sistema de precatório também detém função legal e constitucional voltada 
à gestão fiscal e ao controle orçamentário, características que corroboram a impossibilidade de sua substituição ou 
flexibilização.” O relator manifestou-se pela concordância com o entendimento esposado pela Unidade 
Técnica, ao declarar que “As exceções constitucionais, quais sejam: quando os pagamentos não 
decorram de sentença judicial ou para pagamentos de pequeno valor, fazem parte de um rol taxativo 
que não inclui a hipótese aventada pelo consulente.” Assim sendo, o relator, conselheiro Durval 
Ângelo, asseverou que o art. 100 da Constituição Federal veda o pagamento pela via administrativa de 
dívida da Administração Pública oriunda de decisão judicial, de modo que o município não pode pagar 
diretamente uma dívida salarial de servidor municipal sem precatório, mesmo não havendo dívida de 
precatório em aberto. O voto do relator foi aprovado, por unanimidade. Processo 1092236, 
Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 235, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.2.2 É possível conceder a revisão geral anual no período compreendido entre 28.05.2020 e 
31.12.2021, observando o limite estabelecido no inciso VIII do art. 8º da LC 173/2020. Trata-se 
de consulta formulada por presidente de Associação de Municípios, versando sobre os seguintes 
questionamentos: 1. A Súmula 73, bem como a cartilha deste Tribunal encontram-se em consonância 
com a Súmula Vinculante 42 do STF? 2. Aplica-se a Súmula Vinculante 42 do STF na vinculação da 
recomposição dos subsídios dos agentes políticos a índice oficial, por força do art. 37 incisos X e XII 
c/c § 4º do art. 39 da CR? 3. Caso positivo, como será sua operacionalização? 4.A proibição da 
vinculação do reajuste de vencimentos a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 
42 STF) qual índice o Município deverá utilizar para assegurar revisão geral anual dos 
servidores/agentes políticos? Na sessão do Tribunal Pleno realizada no dia 27/1/2021, o relator, 
conselheiro Durval Ângelo, após o conhecimento da consulta, respondeu aos questionamentos nos 
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seguintes termos: 1. ASúmula 73 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a Súmula 
Vinculante 42 do Supremo Tribunal Federal possuem objetos distintos. O Enunciado de Súmula n. 
73 deste Tribunal trata da possibilidade de recomposição do valor dos subsídios corroído pela inflação, 
desde que se utilizem índices oficiais de correção monetária por período mínimo de um ano. Já a 
Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal trata da impossibilidade de utilização de índice 
federal de correção monetária para a concessão de reajuste, aumento de valores, ou seja, ganhos reais 
acima da inflação, não impedindo, entretanto, a recomposição, por índice federal, do valor da moeda 
corroído pelo processo inflacionário. A Cartilha de Orientações Gerais para Fixação dos Subsídios 
dos Vereadores, em seu oitavo preceito, também trata de recomposição, guardando consonância com 
a Súmula 73 desta Corte, diferentemente, portanto, da Súmula Vinculante n. 42, que trata de aumento 
real, reajuste, que não pode se vincular a índice federal de correção monetária. 2. Não se aplica a Súmula 
Vinculante 42 do STF para a recomposição por perda inflacionária dos subsídios dos agentes políticos, 
pois tal Súmula trata de vedação a reajuste vinculado a índice federal de correção monetária, ou seja, 
concessão de aumento aplicando-se, por exemplo, índice federal em período inferior a um ano, 
vinculação automática a índice federal ou somatório de percentual do índice federal utilizado, o que 
configuraria aumento real, acima da inflação. 3. Por meio de lei de iniciativa privativa do Chefe do 
Executivo ou do órgão que fará a revisão, no caso dos outros Poderes, consoante o art. 37, X, da 
Constituição da República. 4. A escolha de índice federal de correção monetária para a revisão geral 
anual de vencimentos/subsídios encontra-se na margem de discricionariedade do Chefe do Executivo 
ou do órgão que fará a revisão, no caso dos outros Poderes. Na oportunidade, o voto do relator foi 
acompanhado pelos conselheiros Wanderley Ávila e Sebastião Helvecio. Em seguida, o conselheiro 
Cláudio Couto Terrão pediu vista para melhor avaliar o processo. Na sessão plenária do dia 
24/2/2021, o conselheiro Cláudio Couto Terrão, em seu voto, destacou que o enunciado da Súmula 
Vinculante 42 do STF, ao estabelecer que “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos 
de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”, faz referência a 
índices federais de “correção monetária”, o que, por conceito, corresponde à compensação financeira 
da perda econômica decorrente da inflação em determinado período. Salientou, ainda, que índices de 
correção monetária não são compatíveis, sob os aspectos lógico e fático, com ganhos reais acima da 
inflação, mas apenas com o ajuste de valores nominais para preservação do poder aquisitivo. Sendo 
assim, asseverou que a aludida súmula vinculante veda o “salário móvel”, indexado automaticamente 
a fatores exógenos à lei estadual ou municipal, sem a criteriosa avaliação das repercussões 
orçamentárias, por ferirem a autonomia dos entes federativos e a proibição de vinculação de espécies 
remuneratórias, consoante interpretação extraída de vários outros precedentes que justificaram a 
edição tanto da Súmula 681, quanto da Súmula Vinculante 42, como a ADI 1.438, o RE 269.169, o 
RE 251.238, o RE 174.184, a ADI 2.050-MC, a AO 294, a AO 284, a AO 303, o RE 145.018 e a ADI 
287-MC. Diante desses fundamentos, o conselheiro Cláudio Couto Terrão acompanhou o voto 
condutor quanto aos itens 3 e 4, mas abriu divergência em relação aos itens 1 e 2, aos quais respondeu 
da seguinte forma: 1. A Súmula Vinculante 42 do Supremo Tribunal Federal veda a utilização de 
índices oficiais de correção monetária como indexadores que vinculem automaticamente a revisão dos 
vencimentos de servidores públicos, interpretação que não nega o Enunciado da Súmula 73 deste 
Tribunal de Contas, que autoriza a recomposição do subsídio dos agentes políticos no curso da 
legislatura, desde que limitado a índice oficial de inflação, observadas as demais normas legais e 
constitucionais. 2. A Súmula Vinculante 42 do Supremo Tribunal Federal se aplica integralmente à 
recomposição dos subsídios dos agentes políticos, vedando a indexação automática a índices oficiais 
de correção monetária, os quais, todavia, devem limitar o percentual de revisão quando esta ocorrer 
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no curso da legislatura. Na ocasião, o conselheiro relator Durval Ângelo solicitou o retorno dos autos 
ao seu gabinete. Na sessão do dia 4/8/2021, o relator encampou, integralmente, a divergência trazida 
pelo voto-vista. Nessa contextura, os conselheiros Wanderley Ávila e Sebastião Helvecio 
manifestaram-se de acordo com o relator, sendo seguidos pelo conselheiro José Alves Viana. O 
conselheiro Gilberto Diniz, por sua vez, também acompanhou o relator, propondo, todavia, o 
acréscimo de um novo item, com o seguinte teor: O inciso VIII do art. 8º da Lei Complementar nº 
173, de 2020, é de observância obrigatória na recomposição dos subsídios dos agentes políticos, no 
que se refere ao período compreendido entre 28/5/2020 (data da publicação e do início da vigência 
da citada lei) e 31/12/2021. O relator concordou com a proposta de acréscimo sugerido pelo 
conselheiro Gilberto Diniz, sendo novamente acompanhado pelos conselheiros Wanderley Ávila e 
Sebastião Helvecio. Em seguida, o conselheiro Cláudio Couto Terrão novamente solicitou vista dos 
autos. No dia 1º/9/2021, em sede de retorno de vista, o conselheiro Cláudio Couto Terrão 
acompanhou o voto do relator, mas, dada a intervenção do conselheiro Gilberto Diniz, acrescentou 
que o STF, por meio das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, 
declarou a constitucionalidade de dispositivos da LC 173/2020, inclusive do art. 8º, o qual veda o 
aumento e o reajuste de remuneração no inciso I, assim como autoriza, contrario sensu, a revisão pela 
variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no inciso 
VIII. Observou, assim, que o próprio texto legal, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo 
Supremo, reflete a diferença entre reajuste, em que há aumento real, e revisão, em que há apenas 
recomposição dos efeitos da inflação, reforçando a tese fixada por esta Corte na Consulta 1095502, 
segundo a qual as restrições contidas no art. 8º da Lei Complementar 173/2020 não englobam a 
revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Nessa senda, o conselheiro Cláudio Couto 
Terrão salientou que o pronunciamento monocrático exarado no âmbito do STF, nos autos da 
Reclamação 48.538, por meio do qual o relator, ministro Alexandre de Moraes, cassou os pareceres 
emitidos pelo TCE/PR nas Consultas 447.230/20 e 96.972/21, reproduziu a frequente confusão 
visualizada na doutrina e na jurisprudência entre os institutos da revisão e do reajuste, que não se 
equivalem, tanto que a revisão pelos índices inflacionários foi admitida pelo inciso VIII e o reajuste 
vedado pelo inciso I, ambos do art. 8º da LC 173/2021, declaradamente constitucional. Desse modo, 
em que pese a decisão monocrática proferida nos autos da citada Reclamação, asseverou, na forma 
fixada na Consulta 1095502 e em conformidade com a declaração de constitucionalidade realizada nas 
ADI 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, que é possível conceder a revisão geral anual no período 
compreendido entre 28/5/2020 e 31/12/2021, observado o limite estabelecido no inciso VIII do art. 
8º da LC 173/2020. Ao final, o voto do relator, que encampou a divergência apresentada pelo 
conselheiro Cláudio Couto Terão e acolheu o acréscimo proposto pelo conselheiro Gilberto Diniz, 
foi aprovado por unanimidade, tendo o Tribunal Pleno fixado prejulgamento de tese, com caráter 
normativo, no sentido de que: 1. Súmula Vinculante 42 do Supremo Tribunal Federal veda a utilização 
de índices oficiais de correção monetária como indexadores que vinculem automaticamente a revisão 
dos vencimentos de servidores públicos, interpretação que não nega o Enunciado da Súmula 73 deste 
Tribunal de Contas, que autoriza a recomposição do subsídio dos agentes políticos no curso da 
legislatura, desde que limitado a índice oficial de inflação, observadas as demais normas legais e 
constitucionais. 2. A Súmula Vinculante 42 do Supremo Tribunal Federal se aplica integralmente à 
recomposição dos subsídios dos agentes políticos, vedando a indexação automática a índices oficiais 
de correção monetária, os quais, todavia, devem limitar o percentual de revisão quando esta ocorrer 
no curso da legislatura. 3. A revisão geral anual será feita por meio de lei de iniciativa privativa do 
Chefe do Executivo ou do órgão que promoverá a revisão, no caso dos outros Poderes, consoante 
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o art. 37, X, da Constituição da República. 4. A escolha de índice de correção monetária para a revisão 
geral anual de vencimentos/subsídios encontra-se na margem de discricionariedade do Chefe do 
Executivo ou do órgão que fará a revisão, no caso dos outros Poderes, acompanhada da devida 
justificativa pela opção no projeto de lei. 5 - O inciso VIII do art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 
2020, é de observância obrigatória na recomposição dos subsídios dos agentes políticos, no que se 
refere ao período compreendido entre 28/5/2020 (data da publicação e do início da vigência da citada 
lei) e 31/12/2021. Processo 1072519, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 235, disponível 
em: https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.2.3 Avaliação de desempenho da educação infantil, com foco no cumprimento das metas do 
Planos Nacional e Municipal de Educação.  Tratam os autos de Auditoria Operacional, realizada 
em prefeitura municipal, com o objetivo de avaliar o desempenho da educação infantil, com foco no 
cumprimento das metas constantes nos Planos Nacional e Municipal de Educação. Essa auditoria se 
insere no Plano Anual de Fiscalização (PAF) para o exercício de 2017. No âmbito do planejamento 
do PAF, a função Educação foi prioritária no biênio 2017-2018, que se sustenta em três principais 
eixos: a realização de ações de fiscalização, como a auditoria, o oferecimento de ferramentas de gestão 
aos entes jurisdicionados e o desenvolvimento de iniciativas destinadas à capacitação dos diversos 
atores relacionados ao tema. Realizaram-se estudos de caso, de maneira a estabelecer parâmetros 
para análises de natureza qualitativa por meio do exame de documentos administrativos, consulta a 
publicações diversas e bancos de dados educacionais, além de informações do Censo Escolar, 
conforme apresentadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e de dados 
populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O escopo da auditoria foi 
delimitado pelas seguintes questões, acompanhadas de relatório de Auditoria: 1) De que forma a 
Secretaria Municipal de Educação tem atuado a fim de universalizar a pré-escola e ampliar a oferta de 
vagas em creches até o mínimo de 50% (cinquenta por cento)? Deficiências no cumprimento e no 
monitoramento da Meta 1 do PME A Meta 1 do Plano Nacional de Educação (PNE), cuja vigência 
se estende de 2014 a 2024, consiste em, in verbis: Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-
escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de 
forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE. A 
princípio, a Unidade Técnica constatou a estagnação no atendimento à educação infantil no município 
em 2016, cujos índices se mantiveram muito inferiores ao estabelecido pelo PNE. Também verificou 
a falta de incremento no atendimento da pré-escola e a redução no número de crianças atendidas nas 
creches. A Unidade Técnica identificou as seguintes causas para o descumprimento da Meta 1 do 
PNE: a) deficiências do Relatório Anual de Monitoramento do Plano Municipal de Educação; b) falta 
de definição de metas de expansão da rede pública de educação infantil; c) ausência de ações de busca 
ativa. A Unidade Técnica não conseguiu atestar os dados e fontes utilizados no Relatório de 
Monitoramento PNE apresentados pelos gestores, haja vista a ausência de correspondência com os 
dados por ela verificados. Também apurou que não foram definidas as metas intermediárias relativas 
à expansão das vagas da educação infantil, destinadas a atender, até o final da vigência do PME, 50% 
das crianças de até 3 anos de idade. Assim sendo, a Unidade Técnica concluiu pela necessidade 
contínua de monitoramento do PNE. Em relação à falta de definição de metas de expansão da rede 
pública de educação infantil, verifica-se que, no âmbito da Meta 1 do PME, aprovado pela Lei n. 
409/17, foi concebida a seguinte estratégia, in verbis: “1.4) aderir e manter convênios para construção 
de pré-escola na área urbana e na área rural, bem como de aquisição de equipamentos, visando à 
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expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil”. Em vistoria, a Unidade 
Técnica observou que a conclusão da obra de expansão da rede pública de ensino (em andamento no 
município) é capaz de criar estrutura escolar suficiente para permitir que o Município de Fruta de Leite 
atenda à Meta 1 do PME. Nesse sentido, concluiu-se que a expansão, assim como a situação da 
infraestrutura escolar da educação infantil, serão objeto de monitoramento. Também foi destacada a 
seguinte estratégia relativa à garantia do acesso de crianças de 0 a 5 anos à educação, no âmbito da 
Meta 1, in verbis: “promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil, em 
parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o direito 
de opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos”. A Unidade Técnica apontou os 
seguintes efeitos decorrentes da ausência do cumprimento e do monitoramento do PME: a) oferta de 
vagas na educação infantil em desacordo com a demanda; b) risco de não atender a Meta 1 ao final da 
vigência do PME; c) crianças excluídas do atendimento gratuito e obrigatório na pré-escola; d) 
dificuldades de monitoramento da adequação da expansão da rede física de atendimento em relação à 
demanda. 2) De que maneira tem sido promovida a formação e a valorização dos profissionais da 
educação infantil? Deficiências no cumprimento e no monitoramento das Metas 16 e 18 do PME 
Diante dessas previsões normativas, o PME do município, emulando as disposições do PNE, e 
levando em consideração o disposto no art. 206da Constituição, no art. 62 , §§ 1º e 4º da Lei Federal 
9.394/1996 e na Lei 11.738/2008 , fixou as metas 16 e 18, nos seguintes termos: Meta 16 - Formar, 
em nível de pós-graduação, cinquenta por cento dos professores da Educação Básica, até o último ano 
de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da Educação Básica formação 
continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 
sistemas de ensino. Meta 18 - Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de planos de Carreira para 
os (as) profissionais da Educação Básica e Superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o 
plano de Carreira dos (as) profissionais da Educação Básica pública, tomar como referência o piso 
salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da 
Constituição Federal. Em apuração da Unidade Técnica, concluiu-se que, segundo dados da Secretaria 
Municipal de Educação de agosto de 2017, cem por cento dos professores da rede municipal de ensino 
eram ocupantes de cargos de provimento efetivo. Constatou, também, que não houve cumprimento 
do piso salarial no ano de 2018. Verificou, inclusive, que, em agosto de 2017, nenhum professor do 
ensino médio municipal possuía curso de pós-graduação, treinamento ou cursos de formação. Essa 
deficiência na formação continuada dos professores deu entendimento à Unidade Técnica a razão pela 
qual não foram cumpridas as metas 16 e 18. Assim exposto, determinou-se aos gestores municipais 
que informem as providências tomadas em relação ao piso nacional do magistério. Recomendou-se, 
ainda, que o executivo municipal desenvolva e implemente um programa de capacitação de pós-
graduação e formação continuada para os profissionais da educação, com vistas ao cumprimento da 
meta 16 do PME. 3) Como tem sido estimulada a gestão democrática nos estabelecimentos municipais 
que oferecem a educação infantil? Deficiências na efetivação da gestão democrática nas escolas 
municipais que oferecem educação infantil No PNE, a Meta 19 trata da gestão democrática da 
educação infantil. Da mesma forma, o PME municipal, aprovado por meio de lei municipal, trata da 
gestão democrática na Meta 19, da seguinte forma: Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) 
anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos mérito e 
desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, âmbito das escolas públicas, prevendo 
recursos e apoio técnico da União para tanto. As deficiências detectadas na efetivação da gestão 
democrática nas escolas que ofertam a educação infantil se revelam em dois tópicos: a) em relação ao 
Conselho Municipal de Educação, não foi informado se a lei municipal está vigente, assim como não 
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foram enviados o Estatuto, o regimento, a relação de membros, nem as atas de reunião do Conselho 
nos anos de 2016 e 2017; b) não foram apresentadas evidências de constituição do Conselho Escolar 
na escola de educação infantil do município. De acordo com a Unidade Técnica, a atuação insuficiente 
da gestão escolar na constituição e no fortalecimento do Conselho Municipal de Educação e dos 
Conselhos Escolares é a maior deficiência encontrada, dentre outras. Nesse sentido, foi destacada a 
estratégia 19.5 da Meta 19 do PME, segundo a qual é dever dos gestores, in verbis: 19.5. estimular a 
constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de educação, como 
instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de 
programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo. 
Quanto ao Conselho Escolar, a Unidade Técnica considerou que a recomendação específica foi 
cumprida. Quanto ao Conselho Municipal de Educação, a Unidade Técnica considerou que houve 
cumprimento parcial da recomendação. Diante das considerações tecidas, o relator aderiu à 
determinação e às recomendações formuladas pela Unidade Técnica. A determinação consiste na 
apresentação de Regimento do Conselho Municipal de Educação e as atas das reuniões realizadas nos 
anos de 2016 e 2017. Por sua vez, as recomendações aos gestores municipais são: a) incentivar o 
funcionamento efetivo do Conselho Municipal de Educação, com realização regular de reuniões, em 
cumprimento aos dispositivos legais vigentes; b) instituir e promover o efetivo funcionamento do 
Conselho Escolar na EMEI do município, bem como em outras instituições municipais que ofereçam 
a educação infantil. 4) A rede física das escolas públicas municipais oferece condições adequadas à 
educação infantil? Deficiências na infraestrutura da educação infantil Seguindo diretrizes do Ministério 
da Educação, a partir de seus “Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação 
Infantil”, a Meta 1 do PME municipal, na estratégia 1.12, prevê que os gestores municipais devem, in 
verbis: 1.12 preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, 
garantindo o atendimento da criança de zero a cinco anos em estabelecimentos que atendam a 
parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso 
do (a) aluno (a) de seis anos de idade no ensino fundamental. No estabelecimento municipal 
inspecionado pela equipe de auditoria da Unidade Técnica foram verificadas diversas deficiências 
relativas à infraestrutura.A esse respeito, a equipe de auditoria relatou que não foi informada pelos 
gestores acerca de existência de programa de manutenção das escolas municipais, o que está em 
desacordo com a NBR 5674:2012 - Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão 
de manutenção, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Foram arrolados como efeitos 
das deficiências detectadas na infraestrutura da educação infantil o prejuízo ao aprendizado, os riscos 
de acidentes para as crianças e os profissionais que frequentam as instituições de ensino, os riscos à 
saúde dos alunos e da comunidade escolar como um todo, além do ambiente inseguro, insalubre e/ou 
perigoso. Nos termos das competências constitucionais e legais do Tribunal de Contas, aderiu-se às 
recomendações formuladas pela equipe de auditoria, no sentido de que os gestores municipais devem: 
a) providenciar a correção dos problemas de infraestrutura verificados na Escola Municipal 
inspecionada; b) desenvolver e implementar programa/rotina de manutenção das escolas municipais 
de educação infantil, caso não exista, ou promover modificações no programa/rotina existente, a fim 
de prevenir deficiências como as verificadas pela auditoria. Em conclusão, o relator, conselheiro 
substituto Licurgo Mourão, asseverou que a auditoria operacional ocorrida no município atendeu os 
objetivos que motivaram a sua realização, razão pela qual, a fim de contribuir com a melhoria do 
desempenho da educação infantil local, com foco no cumprimento das metas constantes nos Planos 
Nacional e Municipal de Educação, acolheu integralmente a proposta de encaminhamento formulada 
no relatório final de auditoria (peça n. 13) e, com fundamento no art. 6º da Resolução n. 16/2011, fez 
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determinações e recomendações ao Poder Executivo. Por fim, advertiu o executivo municipal para 
que cumpra as aludidas determinações e recomendações, no prazo estipulado, com risco de multa, 
prevista no inciso III do art. 85 Lei Complementar 102/2008. A proposta de voto do relator foi 
acolhida, por unanimidade. Processo 1054014, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 235, 
disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.2.4 Admissão de Pessoal. Manifestações uniformes da Coordenadoria de Gestão Municipal e do 
Ministério Público de Contas pela legalidade e registro das admissões, com exceção da 
admissão do senhor e aplicação de multa. Participações do avô do candidato, na qualidade 
de Prefeito Municipal, em etapas administrativas do certame e do pai de candidato no 
processo licitatório de Prefeito Municipal, em etapas administrativas do certame e do pai de 
candidato no processo licitatório que definiu a organizadora do concurso, mas não na 
Comissão do Concurso para seleção de servidores, nem na elaboração e correção de provas. 
Inexistência de comprovada má-fé ou de indícios de favorecimento pessoal. Transcurso de 
elevado lapso temporal entre o ato de admissão e a manifestação pela negativa. Segurança 
jurídica. Precedentes. Legalidade e registro dos atos.  Trata-se da admissão dos interessados 
relacionados e aprovados no Concurso Público disciplinado pelo Edital n.° 35/2011 do Município. 
Com relação à admissão do senhor, entende-se que o fato de o admitido ser neto do Prefeito Municipal 
à época e filho do Presidente da Comissão de Licitação que definiu a organizadora do processo seletivo 
é circunstância que poderia, num primeiro momento, levar à negativa de registro da admissão do 
candidato.O senhor, como Prefeito Municipal, assinou diversos atos referentes ao processo seletivo, 
como o edital de abertura do Concurso Público, o despacho de adjudicação ao Instituto Superior de 
Educação Tecnologia e Pesquisa Saber Ltda. para a organização e realização de concurso público, o 
contrato de prestação de serviço com a empresa, o ato de homologação das inscrições e o ato de 
homologação do resultado final. O senhor, por sua vez, como Presidente da Comissão de Licitação, 
conduziu o processo licitatório para contratação da organizadora do processo seletivo de servidores, 
assinando o edital de tomada de preços, e participando da sessão de abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas das empresas licitantes, dentre outros atos. Em razão desses fatos, a situação 
do senhor - enquanto filho do senhor e neto do senhor - poderia, a princípio, significar infringência à 
Instrução Normativa n.° 44/2010 - TCE/PR, a qual, em seu art. 5º, inciso VIII, prevê que a 
formalização dos atos de admissão de pessoal, para fins de análise e registro por este Tribunal, será 
implementada mediante apresentação de declaração de que os responsáveis pela condução 
administrativa do certame e pela elaboração ou correção das provas não são cônjuge, companheiro ou 
companheira, nem parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, dos candidatos inscritos. 
Todavia, observa-se que o primeiro questionamento por parte da unidade técnica sobre a situação do 
referido candidato ocorreu apenas em 2015, tendo a Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal 
consolidado o entendimento pela negativa do registro em 2016. Desse modo, constata-se ter ocorrido 
significativo lapso temporal entre a autuação do presente processo de admissão de pessoal e a 
manifestação pela negativa do registro do candidato, de modo que é necessário ponderar, no presente 
caso, se os efeitos diretamente decorrentes da segurança jurídica devem ser, ou não, observados em 
favor do registro do ato de admissão. A Lei Federal n.° 9.784/1999 - a qual, embora dirigida à 
regulação do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, pode ser aplicada 
supletiva e subsidiariamente aos processos de controle externo tramitados neste Tribunal -, prevê, no 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1054014
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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art. 54, que decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, o direito da Administração 
de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, salvo 
comprovada má-fé. Por conseguinte, utilizando-se, nos processos de admissão de pessoal autuados 
no Tribunal de Contas, a existência comprovada de má-fé como possível parâmetro de afastamento 
do princípio da segurança jurídica em situações em que haja elevado lapso temporal desde o ato de 
admissão, entendo que a prática de atos com má-fé precisa ser devidamente demonstrada, a partir de, 
no mínimo, indícios robustos de favorecimento pessoal de determinado candidato. Todavia, no caso 
concreto, verifica-se que os senhores não participaram da elaboração do concurso nem da correção 
das provas: de acordo com o contrato de prestação de serviço, a elaboração do edital do concurso, a 
preparação, a aplicação e a correção das provas e o julgamento dos recursos interpostos pelos 
candidatos ficaram a cargo da empresa contratada. Assim, inexistem indícios de que o senhor, recebeu 
efetiva vantagem indevida no certame, isso é, em afronta aos princípios constitucionais da 
impessoalidade e da moralidade administrativa. Além disso, ressalta-se que não há relação de 
parentesco entre o candidato e qualquer pessoa responsável pela elaboração e correção das provas, 
nem com os membros da Comissão Especial de Concurso Público, instituída pela Portaria n.° 
141/2011, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução de serviços relativos ao "Concurso 
Público para provimento de cargos efetivos do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal, a ser 
executado pelo INSTITUTO. Desse modo, como na admissão discutida não houve indícios de 
favorecimento, considera-se, excepcionalmente, que o fato de o senhor ser filho do Presidente da 
Comissão de Licitação e neto do Prefeito do Município não pode, em observância às normas de 
segurança jurídica, ensejar a negativa de registro após transcorridos quase dez anos da admissão. 
Processo nº747796/11, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 97/2021, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 

 

1.2.5 Admissão de Pessoal. Teste Seletivo. Contratação temporária de operador de máquina. 
Negativa de registro e multa ao gestor por infração a LC 101/2000. O presente expediente se 
presta a analisar admissões temporárias, realizadas por meio de teste seletivo simplificado, cujo 
objetivo era a substituição de servidores em licença para exercício de atividade política, pelo prazo de 
03 (três) meses. A unidade técnica e o Ministério Público de Contas opinaram pela negativa de registro, 
uma vez que no momento da admissão a entidade estava acima do limite de gastos com pessoal de 
alerta 95% e elas não se referiam à substituição para as áreas de saúde, segurança ou educação. 
Comunga-se com os entendimentos, técnico e ministerial, pois analisando os relatórios de gestão fiscal 
do Município no site deste Tribunal (aba Controle Social) verificou-se que de setembro a dezembro 
de 2020 as despesas com pessoal do Município superaram o percentual de 51,3% referente ao alerta 
de 95% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, ao Município estava vedada a contratação 
de pessoal a qualquer título, excetuada as reposições nas áreas de educação, saúde e segurança. Além 
do mais, tratando-se de contratação temporária do cargo de operador de máquina, para cobrir licença 
de servidor efetivo que iria concorrer ao pleito eleitoral 2020, esta contratação acarretou aumento de 
despesa com pessoal, uma vez que aos licenciados foi assegurada a percepção dos seus vencimentos 
integrais, conforme documentos juntados. Ante o exposto, VOTO pela NEGATIVA DE 
REGISTRO do ato de admissão constante dos autos, com a aplicação da multa prevista no art. 87, 
IV, "g" da LC 113/2005 ao gestor responsável, em face da inobservância do inciso IV, parágrafo 
único, do art. 22 da LC 101/2000. Processo nº 541465/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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97/2021, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

 

1.2.6 Consulta. Índice de despesa com pessoal ultrapassado. Possibilidade de adequação dos 
vencimentos dos profissionais do magistério ao piso salarial nacional da categoria. Distinção 
entre os profissionais que recebem e ao que não recebem o piso. Limitações de adequação 
em ano eleitoral. O Município deve promover o reajuste dos vencimentos iniciais do magistério 
público da educação básica para adequação ao piso salarial nacional, mesmo que esteja ultrapassando 
o limite de despesas com pessoal. O fato de um Município se encontrar em dificuldades orçamentárias 
e financeiras não o exime do dever legal de promover o reajuste dos vencimentos iniciais do magistério 
público da educação básica para adequação ao piso salarial nacional, ficando responsável por requisitar 
auxílio da União. Caso o Município tenha extrapolado o índice de despesas com pessoal, a concessão 
de reajuste para cumprimento às disposições da Lei nº 11.738/08 deve abranger apenas os 
profissionais do magistério que percebam vencimentos iniciais fixados em patamar inferior ao piso 
salarial nacional. O aumento salarial do magistério público da educação básica deve ser limitado ao 
índice inflacionário, se concedido no período de cento e oitenta dias que antecedem as eleições 
municipais. Visando o cumprimento da Lei nº 11.738/08, o reajuste dos vencimentos iniciais para 
adequação ao piso salarial nacional deve ocorrer somente após o término do ano eleitoral, sendo 
indevida a percepção retroativa da diferença de valores. Processo nº 441398/20 , Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 97/2021, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 

   

1.2.7 Servidor Público. Transferência. Interesse da Administração. Remoção do companheiro 
servidor público. Ato vinculado.  Havendo remoção de um dos companheiros por interesse da 
Administração Pública, o outro possui direito líquido e certo de obter a remoção independente de 
vaga no local de destino e mesmo que trabalhem em locais distintos à época da remoção do ofício. A 
união estável é entidade familiar nos termos do art. 226, § 3º, da CF/1988 e do art. 1.723 do CC/2002, 
razão pela qual deve ser protegida pelo Estado tal como o casamento. Além do dever do Estado na 
proteção das unidades familiares, no caso analisado observa-se disposição normativa local específica 
prevendo o instituto "remoção para acompanhamento de cônjuge". Dessa forma, havendo remoção 
de ofício de um dos companheiros, o(a) outro(a) possui, em regra, direito à remoção para 
acompanhamento. Não se trata de ato discricionário da Administração, mas sim vinculado. A remoção 
visa garantir à convivência da unidade familiar em face a um acontecimento causado pela própria 
Administração Pública. Ubi eadem ratio, ibi eadem jus, os precedentes do STJ acerca do direito de remoção 
de servidores públicos federais para acompanhamento de cônjuge devem ser aplicados no caso em 
exame. O fato de servidor público estar trabalhando em local distinto de onde a servidora pública 
laborava à época da remoção de ofício daquele não é peculiaridade capaz de afastar a regra geral. Isso 
porque a convivência familiar estava adaptada a uma realidade que, por atitude exclusiva do Poder 
Público, deverá passar por nova adaptação. Ora, deve-se lembrar que a iniciativa exclusiva do Estado 
pode agravar a convivência da unidade familiar a ponto de torná-la impossível. RMS 66.823-MT, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 712, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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1.2.8 O Tribunal delibera acerca da responsabilidade pelos pagamentos de salário-maternidade, 
salário-família e auxílio-reclusão após a edição da EC nº 103/19. Em Consulta realizada pelo 
Gestor do Fundo de Previdência Social de Aurilândia, requereu-se manifestação acerca da revogação 
do art. 2º-A da INTCMGO nº 09/20, que dispõe sobre a aplicação, para fins de análise e julgamento 
das prestações de contas no âmbito do TCMGO, das disposições da EC nº 103/19, referente à 
reforma da previdência. Em suma, o consulente questiona: “(a) Caso o Regime Próprio de Previdência 
Social – RPPS deixou de pagar os benefícios temporários (auxílio-doença, salário-maternidade, salário-
família e auxílio-reclusão) a partir de 13/11/19 (data de publicação da EC nº 103/19), ele terá que 
ressarcir o município, referente a esses benefícios, até o dia 30 de setembro de 2020? (b) Em caso 
afirmativo, como seria esse ressarcimento? (c) Em caso negativo, como fica então definida essa 
questão, sob a ótica dessa Corte de Contas? (d) Afinal quem é o responsável legal para assumir os 
benefícios temporários a partir de 13 de novembro de 2019?”. O Relator acompanhou as 
manifestações da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas, explicando que o §3º do art. 9 
da EC nº 103/19, parte referente aos questionamentos, possui aplicabilidade imediata, e entrou em 
vigor na data de publicação da norma, em 13/11/19. Pontuou que, desde tal data, o RPPS não pode 
mais custear quaisquer outros benefícios que não sejam aposentadorias e pensões, de modo que, os 
afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade, bem como outros 
benefícios, devem ser pagos diretamente pelo ente federativo. Ressaltou que as leis municipais 
incompatíveis com o dispositivo não foram recepcionadas, perdendo, dessa forma, a validade. Citou 
jurisprudência de diversos Tribunais de Contas (TCEPI, TCERO, TCEES e TCETO) no mesmo 
sentido. Destacou que a defesa dos efeitos da norma constitucional a partir de sua publicação já havia 
sido exposto pelo TCMGO na Orientação Técnica Conjunta nº 001/2019 – SCMG/SAP. Afirmou 
que o Tribunal, ao retirar do regramento o prazo limite de 31 de dezembro para que o ente efetuasse 
a devolução dos pagamentos de benefícios por incapacidade temporária, salário-maternidade, salário-
família e auxílio-reclusão realizados pelo RPPS, a partir de 13 de novembro de 2019, permitiu que os 
gestores passassem a gozar de maior liberdade para definir a forma de transferência das obrigações do 
Regime de Previdência Próprio para o ente, de forma que as compensações ocorressem de acordo 
com a programação financeira do Município. Refletiu que essa posição, contudo, não implica no 
reconhecimento ou na defesa de uma vacatio legis não estabelecida pela EC nº 103/19. Registrou que, 
após a autuação da presente Consulta, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – SEPRT, por 
meio da Portaria nº 21.233/20, alterou a Portaria nº 18.084/20, ampliando o prazo de adaptação da 
legislação municipal para fins de emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária. A partir dos 
fundamentos apresentados, o Relator respondeu: “(1) o §3º do art. 9º da EC nº 103/19, parte em que 
se concentra a questão, possui aplicabilidade imediata, ou seja, entrou em vigor na data de publicação 
da referida emenda constitucional, qual seja, em 13/11/19, data a partir da qual o RPPS não pode 
mais custear quaisquer outros benefícios que não sejam aposentadorias e pensões, de modo que, os 
afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade, bem como outros 
benefícios, devem ser pagos, a partir de tal data, diretamente pelo ente federativo e não mais pelo 
regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula, sendo que as leis municipais 
incompatíveis com o dispositivo não foram recepcionadas, perdendo, dessa forma, a validade; (2) caso 
o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS tenha deixado de pagar os benefícios temporários 
(auxílio-doença, saláriomaternidade, salário-família e auxílio-reclusão) a partir de 13/11/19 – data da 
publicação da Emenda Constitucional nº 103/19, não terá que ressarcir o Município quanto a tais 
benefícios, já que conforme prevê expressamente o § 3º do art. 9 da EC nº 103/19 a obrigação pelo 
pagamento de tais benefícios, a partir de tal data, passou a ser do ente federativo”. A Proposta de Voto 
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foi aprovada por unanimidade. Acórdão Consulta nº 10/21, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 37, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2021/10/Informativo-de-Jurisprudencia-no-37.pdf 

 

1.2.9 Servidor Público. Carreira de Magistério do Ensino Básico. Técnico e tecnológico. 
Reconhecimento de saberes e competências (RSC). Vantagem de caráter genérico. 
Pagamento a servidores aposentados. Direito à paridade. Cabimento. O professor do ensino 
básico técnico e tecnológico aposentado anteriormente à vigência da Lei nº 12.772/2012, mas cujo 
certificado ou título foi obtido antes da inativação, tem direito ao reconhecimento de saberes e 
competência (RSC) para fins de cálculo da Retribuição por Titulação – RT.   Por força da Lei n. 
12.772/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, a remuneração 
dos servidores é composta de duas parcelas, Vencimento Básico e Retribuição de Titulação (RT). 
Segundo o art. 17, § 1º, a RT é considerada no cálculo dos proventos de aposentadoria. Sua concessão 
é feita de forma objetiva, com base em certificados ou títulos obtidos antes da aposentação. A norma, 
para os cargos da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, criou o 
instrumento denominado Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) para facilitar a aquisição 
do direito à RT, de modo que a soma de um RSC a um determinado título equivalerá a um outro título 
de natureza superior. Assim, a concessão do RSC impacta no pagamento da RT. Os pressupostos, 
diretrizes e procedimentos para a concessão do RSC estão estabelecidos na Resolução n. 1/2014 do 
Conselho Permanente para o Reconhecimento de Saberes e Competências, instituído pelo Ministério 
da Educação (art. 1º da Portaria n. 491/2013). Seus efeitos, conforme o art. 15, retroagem a 1º/3/2013. 
Consigna-se ainda que, por força do art. 7º da Resolução n. 1/2014, "a apresentação de atividades para 
obtenção do RSC independe do tempo em que as mesmas foram realizadas". Todos esses aspectos 
evidenciam que a vantagem correspondente ao reconhecimento da RSC não é uma retribuição por 
produtividade alcançada durante o exercício da função, ou seja, não corresponde a uma 
gratificação propter laborem. Seu nascedouro é, na verdade, uma avaliação da situação acadêmica do 
servidor. O RSC, como parcela que, somada a um título de graduação, pós-graduação ou mestrado, 
adianta o recebimento de uma RT, corresponde a uma verba paga de modo linear e genérico aos 
professores em atividade. Ou seja, não é devida em razão do exercício da função em condições 
especiais, alcançando a todos, sem exceção. Por esse motivo, deve também ser pago aos servidores 
inativos, afirmado o direito à paridade. REsp nº 1.914.546-PE, Informativo de Jurisprudência do STJ 
nº 713, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

1.2.10 Admissão de Pessoal Municipal. Reserva de vagas para portadores de deficiência. 
Competência concorrente. Impossibilidade de lei municipal disciplinar tema já disciplinado 
em lei estadual. Revogação de cautelar. Legalidade e registro. Determinação.  Havendo lei 
estadual, no caso a Lei nº 18.419/15, estabelecendo o percentual de reserva de vagas para os 
portadores de deficiência, não cabe ao Município legislar sobre o assunto. Desde logo, corrobora-se a 
determinação proposta pela unidade técnica e reforçada pelo Ministério Público de Contas para que 
em futuras seleções de pessoal o Município de Curitiba respeite a Lei Estadual nº 18.419/15 no que 
concerne à reserva de vagas para pessoas com deficiência. Com relação ao caso em análise, importa 
recordar que a tutela cautelar solicitada e deferida para que fosse reservada a 5ª vaga vigoraria até que 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/10/Informativo-de-Jurisprudencia-no-37.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/10/Informativo-de-Jurisprudencia-no-37.pdf
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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se definisse o mérito da questão relativa à reserva de vagas. Assim sendo, embora aferida a 
inconsistência legislativa adotada pelo Município de Curitiba nos concursos públicos realizados, vê-se 
que não há notícia nos autos de impugnação ao edital que tivesse o condão, nesse momento, de 
determinar a negativa de registro ou anular o concurso que, dos demais documentos juntados, se 
depreende regular. Por tais razões, revogo a tutela cautelar antes deferida e, sob pena de, a meu ver, 
incorrer em usurpação de competência judicial deixo de determinar o chamamento do Interessado na 
cautelar para assunção do cargo. Isso posto, acompanho a instrução processual e voto pela legalidade 
e registro das três admissões constantes nos autos, bem como pela determinação para que em futuras 
seleções de pessoal o Município de Curitiba respeite a Lei Estadual nº 18.419/15 no que concerne à 
reserva de vagas para pessoas com deficiência. Processo nº 31032/19, Boletim de Jurisprudência do 
TCEPR nº 98, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-
pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242 

 

1.2.11 Consulta. Terceirização de atividade meio. Operador de máquinas leves e pesadas. 
Credenciamento. Pela possibilidade.  Trata-se de Recurso de Revisão em que o recorrente 
argumentou a existência de negativa de vigência a leis e divergência de entendimento no âmbito deste 
Tribunal, pleiteando a reforma da decisão para o fim de excluir sua responsabilidade quanto às 
impropriedades detectadas, com a consequente exclusão da multa administrativa que lhe foi imposta. 
Em relação à aventada negativa de vigência do inciso II do artigo 5º c/c com o caput do artigo 37 da 
Constituição da República, o recorrente defendeu, a partir de tais preceitos, que a manutenção da 
sanção que lhe foi aplicada causaria afronta ao princípio da legalidade. No entanto, cumpre anotar que 
o Demonstrativo de Metas Anuais deveria ter sido elaborado segundo definido pela Portaria STN nº 
637/2012, haja vista a necessidade de se padronizar os demonstrativos fiscais nos três níveis de 
governo, de maneira a garantir a consolidação das contas na forma prevista pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. O artigo 4º, § 2º, V15, da LRF estabelece que o ente federativo deve 
demonstrar o modo como manterá o equilíbrio fiscal com a expansão das despesas obrigatórias de 
caráter continuado. Nesse sentido, o Relator apresentou concordância com a 3ª ICE no sentido de 
que a segregação expressa das receitas e despesas primárias advindas de parceria público-privada 
objetiva demonstrar o impacto desse saldo, positivo ou negativo, nas metas de resultado primário, de 
modo que, de fato, não se trata de mera apresentação de caráter pedagógico, mas de comando a ser 
observado. Nos termos do artigo 4º, § 2º, II, da LRF, mesmo que supostamente a forma prevista em 
referido demonstrativo não fosse cogente, poderia o responsável ter apresentado a memória e 
metodologia de cálculo que justificassem os resultados fiscais demonstrados na LDO de 2016, 
comprovando a inclusão das despesas oriundas da PPP. Em que pese a alegação de que as despesas 
foram incluídas no Anexo IV, não se evidenciou que tais informações tenham sido consideradas. A 
circunstância mencionada pelo interessado de que o detalhamento requerido esteve ausente do Anexo 
IV da LDO de 2016 da União não tem o condão de afastar a inconformidade apontada, haja vista que, 
em suma, não se demonstrou a existência de contratos de concessões patrocinadas com impactos no 
resultado primário da União naquele exercício. Quanto à afirmação de que a abertura de dotação 
orçamentária específica no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual comprovaria o atendimento 
da legislação, verificou-se que não supre a demonstração do impacto fiscal das despesas de caráter 
continuado que seriam assumidas pelo Estado durante o período da concessão, e, também, o impacto 
nas metas de resultado primário, o que afetaria o equilíbrio fiscal do Estado no exercício de 2016 e 
nos anos subsequentes. Nesse contexto, esta Corte de Contas de modo algum negou vigência ao inciso 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242
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II do artigo 5º e ao artigo 37 da Carta Magna brasileira. Na medida em que inexistiu dolo ou erro 
grosseiro, este Tribunal teria negado vigência ao artigo 28 da Lei Federal nº 13.655/2018. Neste ponto, 
o Relator acompanhou a manifestação da 3ª ICE no sentido de que a conduta do responsável se 
caracteriza como imprudente, pois teria agido de forma diversa da esperada, ausentes zelo e cautela, 
quando do encaminhamento da peça orçamentária e Anexo de Metas Fiscais sem a demonstração do 
impacto da PPP nas finanças do Estado. Além disso, mostrou-se como negligente, na medida em que 
não foram tomadas as devidas precauções, havendo desatenção, descuido e inobservância do dever 
de realizar determinado procedimento previsto em normas básicas. Nos termos do § 1º do artigo 12 
do Decreto nº 9.830/2019, "considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inescusável 
praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, 
imprudência ou imperícia". Destacou-se que, para o exercício do poder sancionatório, o Tribunal de 
Contas da União vem firmando o entendimento de que o erro grosseiro é o que se pratica com culpa 
grave. Averiguou-se a conduta subjetiva do agente e, na avaliação da 3ª ICE, incorreu-se em culpa 
grave. Concordou o Relator com tal posicionamento, pois tal espécie de culpa manifesta-se, com 
efeito, pela grosseira falta de cuidado, a qual se comprovou na situação analisada. Diante de tal cenário, 
a conclusão foi no sentido de que inexistem elementos aptos a evidenciar que esta Corte tenha negado 
vigência ao artigo 28 da Lei nº 13.655/2018. No que toca à hipotética divergência de entendimento 
da matéria no âmbito deste Tribunal, as decisões citadas e tidas como paradigmas pelo interessado, 
proferidas em sede de Tomada de Contas Extraordinária, Recurso de Revista e Representação da Lei 
nº 8.666/1993, não possuem força vinculante e, ante a distinção de circunstâncias, não se amoldam à 
presente situação. Há necessidade de que se avaliem as atitudes tomadas em cada caso, considerando 
suas especificidades. Logo, entendeu o Relator que não merece guarida a afirmação de que houve 
divergência quanto à matéria em relação à jurisprudência desta Casa. Quanto às demais alegações 
relacionadas aos fundamentos do Acórdão recorrido, não são merecedoras de reexame, pois já tratadas 
anteriormente nos autos. Nessa senda, em consonância com as manifestações uniformes, concluiu-se 
pelo desprovimento do recurso e, consequentemente, pela permanência da sanção imposta ao 
recorrente. Processo nº 406908/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 98, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-
2021/337962/area/242 

 

1.2.12 Pessoal. Servidor Público. Cargo em Comissão. Exoneração. Estabilidade Gravídica. Verba 
rescisória. É legal e devido o pagamento de indenização a título de estabilidade gravídica pela 
exoneração de servidora ocupante de cargo de provimento em comissão, correspondente aos valores 
que receberia desde a confirmação da gravidez até o fim do período da licença-maternidade prevista 
para as servidoras do ente, caso a dispensa arbitrária ou sem justa causa não ocorresse. Trata-se de 
consulta formulada pelo presidente executivo da Câmara Municipal de Vitória, que apresentou a este 
Tribunal de Contas as seguintes indagações: “1) É legal o pagamento de indenização rescisória a título 
de estabilidade gravídica de servidora lotada em cargo de provimento em comissão? 2) Sendo legal o 
seu eventual pagamento: 2.1 será devido o pagamento da referida indenização nos termos da lei 
municipal n: 2994/2017, abrangendo o prazo de 180 dias? 2.2 deverá ser reduzido o montante da 
indenização devida à gestante eventual parcela recebida a título de beneficio previdenciário do INSS? 
2.3 o cálculo de indenização deverá ser feito pelo valor bruto, sem qualquer desconto relativo a 
tributação pelo IR e contribuição previdenciária? 2.4 é lidimo o recebimento do auxílio-alimentação 
pelo período indenizado”? O Plenário, à unanimidade, deliberou, preliminarmente, por conhecer da 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242
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consulta - exceto quanto ao item 2.1, que não atendeu ao requisito disposto no art. 122, §2º7 , da Lei 
Complementar Estadual nº 621/2013 (Lei Orgânica do TCEES) -, e, no mérito, respondê-la nos 

seguintes termos:  É legal e devido o pagamento de indenização a título de estabilidade gravídica pela 
exoneração de servidora ocupante de cargo de provimento em comissão correspondente aos valores 
que receberia desde a confirmação da gravidez até o fim do período da licença-maternidade prevista 

para as servidoras do ente, caso a dispensa arbitrária ou sem justa causa não ocorresse.  Não devem 
ser reduzidos valores eventualmente recebidos a título de benefício previdenciário, especificamente o 
salário-maternidade, pelo Instituto Nacional do Seguro Social do montante da indenização devida à 

exonerada servidora ocupante de cargo em comissão gestante ou em licença-maternidade.  O cálculo 
da indenização deverá ser feito pelo valor bruto da remuneração integral devida a servidora, como se 
não tivesse sido exonerada, mas sem incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária, 

ante a natureza indenizatória das verbas.  O valor correspondente ao auxílio-alimentação não deve 
ser incluído no montante da indenização pelo período da estabilidade. Parecer em Consulta TC nº 
026/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 116, disponível em: 
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
116.pdf 

 

1.2.13 Pessoal. Quintos. Requisitos. Décimos. Revisão geral anual. Atualização. Senado Federal. É 
irregular a incidência do reajuste autorizado pela Lei 13.302/2016 sobre as parcelas de VPNI de 
quintos e décimos incorporados, pois essa norma não se caracteriza como lei de revisão geral da 
remuneração dos servidores públicos federais. O art. 15, § 1º, da Lei 9.527/1997 autoriza a atualização 
de valores da mencionada vantagem exclusivamente nessa circunstância. Acórdão nº 17230/2021, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 376, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.14 Consulta. Servidores. Adicional por tempo de serviço. Servidor efetivo. Servidor 
Comissionado. Legislação. O TCE/SC respondeu à consulta sobre a possibilidade do direito à 
percepção de adicional por tempo de serviço, previsto no art. 63-A da Lei Complementar (municipal) 
n. 63/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis), por servidores 
comissionados puros, com o seguinte entendimento: "O servidor exercente de cargo de provimento 
em comissão faz jus à percepção do adicional por tempo de serviço, desde que existente previsão legal 
nesse sentido (inteligência dos Prejulgados 1971 e 2112). O art. 63-A do Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Florianópolis não estende o adicional por tempo de serviço aos servidores 
comissionados puros, mas tão somente assegura a continuidade do pagamento da vantagem aos 
servidores efetivos, enquanto estiverem investidos em função ou cargo de confiança".  Trata-se de 
consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Florianópolis ao Tribunal de Contas, na 
qual foi apresentado o questionamento: "O Estatuto dos Servidores Civis do Município de 
Florianópolis ao tratar da questão do adicional por tempo de serviço estabelece em seu art. 63-A que: 
‘O adicional por tempo de serviço é devido à razão de dois por cento a cada ano para os profissionais 
do magistério e à razão de três por cento a cada três anos para os demais servidores, sendo em ambos 
os casos sobre o tempo de efetivo serviço público e incidente exclusivamente sobre o vencimento do 
cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo de confiança.’ (redação acrescenta 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-116.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-116.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13302.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9527.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1971
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2112
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pela lei complementar n. 615/2017 – DOEM Edição nº 1919 de 27/03/2017) [...] Pergunta-se: Existe 
diferenciação entre servidores efetivos e comissionados para efeitos de percepção do referido 
benefício???? As disposições acima citadas não estariam equiparando ambos os tipos de servidores, 
efetivos e comissionados, para efeitos de pagamento do Adicional por Tempo de 
Serviço????". Inicialmente, o Relator salientou que a jurisprudência do Tribunal de Contas de Santa 
Catarina já firmou algumas premissas em relação à concessão do adicional por tempo de serviço para 
servidores comissionados. "A orientação desta Corte é no sentido de que o adicional por tempo de 
serviço tem natureza jurídica estatutária, estando os requisitos para sua obtenção dispostos no 
respectivo estatuto, tendo o ente federado autonomia para legislar a respeito", explicou. O Relator 
citou os Prejulgados 2112, 1971, 1316, 1722, 1719, 0959, 0783, e informou que, conforme esses 
Prejulgados, há viabilidade da extensão do adicional por tempo de serviço a servidores comissionados 
quando existente expressa previsão legal. “O adicional por tempo de serviço está previsto na Lei 
Complementar (municipal) n. 63/2003 do Município de Florianópolis e, da análise da referida 
legislação, a partir da expressão ‘exclusivamente sobre o vencimento do cargo efetivo’, verifica-se que 
é assegurado aos servidores efetivos investidos em função ou cargo de confiança continuarem a 
perceber a vantagem enquanto permanecerem nessa situação”, complementou.  Assim sendo, ele 
concluiu que foi estabelecida uma base de cálculo exclusiva, ou seja, o vencimento do cargo efetivo. 
Desta forma, não é possível a extensão deste direito aos detentores de cargos de provimento em 
comissão puros. @CON-21/00290139, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 88, disponível 
em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=219&idj=2075&op=doc 

 

1.2.15 Consulta. Servidores. Vantagem remuneratória. Concessão. Determinação legal anterior à 
calamidade. Lei Complementar nº 173/2020. O TCE/SC respondeu à consulta sobre legalidade 
de concessão de adicional de qualificação a servidores efetivos da Casa Legislativa, assim como de 
gratificação por formação superior aos ocupantes do cargo de Assessor Parlamentar, em face das 
vedações de atos de pessoal impostas pela Lei Complementar n. 173/2020, com o seguinte 
entendimento: "O inciso I do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020 veda a concessão de vantagem 
remuneratória, exceto quando derivada de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação 
legal anterior à calamidade. O art. 1º da Lei Complementar municipal n. 414/2010 é norma de 
cumprimento obrigatório, enquadrando-se no conceito de 'determinação legal anterior', o que torna 
regular a concessão do adicional de qualificação no período de 28/05/2020 a 31/12/2021, de acordo 
com os requisitos definidos na normativa local, a contar da data de protocolo do respectivo 
requerimento".  E ainda: "O art. 4º da Lei Complementar municipal n. 499/2012 enquadra-se no 
conceito de 'determinação legal anterior' desde que a gratificação por formação superior venha sendo 
concedida em caráter vinculado, a partir da sua criação pela LC municipal n. 499/2012, aos servidores 
que comprovem objetivamente a qualificação legal, cujo pagamento será efetivado, por analogia, a 
contar da data de protocolo do respectivo requerimento. A concessão de direito derivado de 
determinação legal anterior à calamidade não dispensa o cumprimento integral das exigências de 
natureza orçamentária e financeira estabelecidas no art. 169 da Constituição Federal e na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, tampouco afasta as vedações previstas nesta última para a expansão de 
despesas com pessoal em cenário de extrapolação do limite de gastos".  Trata-se de consulta formulada 
pelo Presidente da Câmara Municipal de Chapecó, na qual ele considera que a concessão de adicional 
de qualificação a servidores efetivos da Casa Legislativa, assim como a gratificação por formação 
superior aos ocupantes do cargo de Assessor Parlamentar.  A Relatora considerou que tanto a 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2112
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1971
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1316
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1722
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1719
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=959
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=783
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100290139
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=219&idj=2075&op=doc
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gratificação por formação superior aos ocupantes do cargo de Assessor Parlamentar, quanto a 
concessão de adicional de qualificação a servidores efetivos da Casa Legislativa podem ser enquadradas 
na exceção prevista na parte final do inciso I do art. 8º da Lei Complementar Federal n. 
173/2020. @CON-21/00157056, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 88, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=219&idj=2075&op=doc 

 

1.2.16 Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Princípio da boa-fé. Princípio da 
legalidade. Intempestividade. É possível, excepcionalmente, a prevalência dos princípios da 
segurança jurídica, da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção da confiança em favor do 
administrado, em detrimento do princípio da legalidade, quando a situação jurídica e remuneratória 
irregular estiver consolidada por longo transcurso de tempo e não houver como afastar a presunção 
de boa-fé do beneficiário. Acórdão nº 12326/2021, Boletim de Pessoal do TCU nº 94, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

1.3 Concurso Público  

 

1.3.1 Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Trânsito em julgado. Nomeação de Pessoal. Concurso 
Público. Validade.  Considera-se legal, concedendo-se o respectivo registro, o ato de nomeação ou 
contratação decorrente de sentença judicial transitada em julgado em ação de escopo restrito, desde 
que ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público, não importando se a admissão de 
pessoal se efetivou após o exaurimento da validade do certame. Acórdão nº16455/2021, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 94, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

 

1.4 Fiscalização e Controle   

 

1.4.1 Responsabilidade. Inabilitação de responsável. Fraude. Contrato Administrativo. Falsidade 

Ideológica. Crime. Pagamento indevido. Irregularidade grave. O pagamento por serviços não 

realizados para dar cobertura a suposta execução de outros serviços ou aquisições sem previsão 

contratual é irregularidade grave, apta a ensejar a inabilitação dos responsáveis para o exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, porquanto 

consubstancia: i) afastamento indevido da licitação; ii) crime de falsidade ideológica; iii) crime de 

fraude; e iv) pagamento de serviços não executados e não liquidados. Acórdão nº 2140/2021, Boletim 

de Jurisprudência do TCU nº 373, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-

e-informativos/ 

 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100157056
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=219&idj=2075&op=doc
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.4.2 Responsabilidade. Agente Público. Hierarquia. Ordem. Manifesta ilegalidade. O dever de 

observância à hierarquia não elide a responsabilidade de servidor público pela prática de 

irregularidades decorrentes do cumprimento de ordens manifestamente ilegais, a exemplo do atesto 

em notas fiscais sem a efetiva entrega dos bens adquiridos ou serviços prestados. Acórdão nº 

2146/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 373, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.4.3 Responsabilidade. Convênio. Gestor sucessor. Omissão no dever de prestar contas. Prestação 

de contas. Prazo. Justificativa. Cabe ao prefeito sucessor, sob pena das sanções cabíveis, dentro do 

prazo para apresentação da prestação de contas de recursos recebidos por seu antecessor, se for o 

caso, demonstrar ao concedente a impossibilidade de prestar as referidas contas (art. 26-A, § 8º, da 

Lei 10.522/2002), além de adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público 

(Súmula TCU 230). Acórdão nº 12436/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 373, disponível 

em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.4.4 Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Movimentação da contrapartida em conta 

diversa da conta específica do convênio. Regularidade com ressalva.  A única restrição que havia 

remanescido na prestação de contas se referia à falta de comprovação da contrapartida pelo Município. 

No entanto, por meio dos documentos juntados nos autos, verificou-se que, embora não tenha sido 

depositada na conta específica do convênio, a contrapartida foi efetivamente realizada. Assim, ante a 

inexistência de indícios de danos ao erário ou à execução do objeto, uma vez que os recursos foram, 

de fato, gastos e a obra concluída, comunga-se com o entendimento da unidade técnica que o 

apontamento pode ser objeto de ressalva. Diante do exposto, acompanha-se os opinativos, técnico e 

ministerial, e com fundamento no art. 16, II, da Lei Complementar n.º 113/2005, pela regularidade da 

prestação de contas de transferência voluntária, ressalvando a movimentação financeira da 

contrapartida em conta diversa da conta específica do convênio pela entidade tomadora. Processo nº 

291300/11, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 97/2021, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 

 

1.4.5 O pagamento do aluguel e de outros gastos, sem a utilização do imóvel locado para o 

cumprimento da finalidade pública, configura dano ao erário decorrente de ato de gestão 

antieconômico e enseja a responsabilização do gestor. Trata-se da Tomada de Contas Especial, 

instaurada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), a 

fim de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano ao 

erário, “em face da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico” decorrente da execução 

do Contrato celebrado entre o Estado de Minas Gerais e Imobiliária para locação de imóvel urbano. 

Afastadas, por unanimidade, as preliminares de litispendência e de ausência de imparcialidade dos 

técnicos desta Corte de Contas, o relator, conselheiro Gilberto Diniz, no mérito, mencionou de início 

que o instrumento contratual firmado entre o Estado de Minas Gerais e a sociedade empresária 

estabelecia que o imóvel locado seria destinado exclusivamente para a instalação e funcionamento de 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10522.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/sumula/*/NUMERO%253A230/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMEROINT%2520desc/0/sinonimos%253Dtrue
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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repartições administrativas, pelo prazo de doze meses, passível de prorrogação, com o valor mensal 

de aluguel pactuado em R$14.200,00, com previsão de reajustes anuais. In casu, o apontamento de 

dano ao erário, no valor de R$368.961,88, atualizado até a data de elaboração do relatório pela CTCE, 

recaiu no fato de ter sido efetuado pagamento de aluguel, imposto predial territorial urbano (IPTU), 

taxa de resíduos sólidos e tarifa de energia elétrica e de água e esgoto, durante dezoito meses, sem a 

efetiva utilização do imóvel locado pelas repartições administrativas. A despeito da não utilização do 

imóvel, o relator destacou que a responsável subscreveu Termo Aditivo ao Contrato prorrogando o 

prazo de vigência contratual por mais 12 meses, com reajuste do valor do aluguel em 8,47%, de modo 

que o aluguel mensal passou de R$14.200,00 para R$15.402,74. Depois de examinar as peças de 

defesas em cotejo com o conjunto instrutório, a relatoria asseverou que a responsável se limitou a 

trazer à tona depoimentos de servidores, os quais se mostraram incapazes de elidir os fatos apurados 

na tomada de contas especial e tampouco de se sobreporem ao conjunto probatório carreado aos 

autos. Nessa contextura, salientou que não foram juntadas aos autos cópias de e-mail, memorandos, 

expedientes e quaisquer outros documentos que pudessem demonstrar o alegado esforço da gestora 

para efetivar, no menor tempo possível, as adequações necessárias para viabilizar a transferência das 

repartições administrativas para o imóvel locado ou negociação para que não fossem cobrados os 

aluguéis relativos ao período necessário para que fossem realizados os reparos e adaptações no imóvel. 

Relativamente à responsabilidade pelo ato antieconômico alusivo ao pagamento de aluguel, imposto 

predial territorial urbano (IPTU), taxa de resíduos sólidos e tarifa de energia elétrica e de água e esgoto, 

durante dezoito meses, sem a efetiva utilização do imóvel locado para o atendimento do interesse 

público, o relator ressaltou que o art. 7º da Resolução Conjunta da SEMAD/FEAM/IEF/IGAM 

2.170/2014 estabelecia que a responsabilidade pelo ordenamento de despesas era do titular do cargo 

de Superintendente Regional, do Diretor Regional de Apoio Operacional e do Diretor Regional de 

Apoio Técnico. Nessa senda, alteou que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de 

considerar a responsabilidade pessoal do gestor, ao qual compete comprovar o bom e regular emprego 

dos recursos públicos que lhe são confiados, cabendo a ele o ônus de provar que agiu com zelo, 

presteza e responsabilidade funcional no exercício da função pública, conforme se extrai da 

interpretação do parágrafo único do art. 70 da Constituição da República. A relatoria ressaltou, 

outrossim, que a despeito de a decisão de demissão da responsável a bem do serviço público, prolatada 

nos autos de procedimento disciplinar, não ensejar litispendência, reforçou a conclusão de que a 

desídia da gestora em promover a rápida mudança das repartições administrativas para o imóvel 

locado, consistente na ausência de adoção e de documentação de todas as providências cabíveis, 

configurou ato antieconômico, na medida em que implicou despesas para os cofres estaduais sem o 

respectivo atendimento das necessidades administrativas e, por via de consequência, do próprio 

interesse público. Do conjunto instrutório, o relator identificou, ainda, que o imóvel foi locado, 

mesmo demandando reparos imprescindíveis para sua efetiva utilização, entre os quais, a realização 

de adaptações, a instalação de cabeamento, a reforma do sistema elétrico, os quais ensejaram o 

pagamento de aluguel, IPTU, taxa de resíduos sólidos e tarifa de energia elétrica e de água e esgoto 

pelos cofres públicos estaduais, por dezoito meses, sem que fosse possível a utilização do imóvel 

locado, de modo que, no momento da contratação, o imóvel não atendia ao interesse público, 

consubstanciado em condições adequadas aos serviços das repartições públicas. Em seu voto, o 

conselheiro relator Gilberto Diniz colacionou a súmula do acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no julgamento da Apelação Cível 1.0435.12.001724-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art70
https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaNumeroCNJEspelhoAcordao.do;jsessionid=4816F2B63688A7BC05E362EF3BD07DDE.juri_node1?numeroRegistro=1&totalLinhas=1&linhasPorPagina=10&numeroUnico=1.0435.12.001724-7%2F001&pesquisaNumeroCNJ=Pesquisar
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7/001 (0017247-93.2012.8.13.0435), no sentido de que a manutenção de contrato de locação de 

imóvel sem a sua utilização para o atendimento de finalidade pública configura ato de improbidade 

administrativa. Diante desse cenário, o relator entendeu que houve malversação dos recursos públicos, 

em afronta aos princípios norteadores da Administração Pública, especificamente os da legalidade, 

moralidade e eficiência, insculpidos no caput do art. 37 da Constituição da República, além do princípio 

da razoabilidade, e, com espeque na alínea d do inciso III do art. 48 da Lei Complementar 102/2008, 

julgou irregulares as contas, uma vez caracterizado dano injustificado ao erário, decorrente de ato de 

gestão antieconômico, determinando que a superintendente regional à época promova o 

ressarcimento ao erário do valor de R$368.961,88, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros 

de mora até a data do efetivo ressarcimento, em razão do pagamento de: a) dezoito meses de aluguel, 

perfazendo o montante de R$360.194,60; b) IPTU de 2014 e 2015, no importe de R$5.311,16; c) taxas 

de resíduos sólidos de 2014 e 2015, no valor de R$1.285,24; d) tarifa de energia elétrica, pelo período 

de dezoito meses, totalizando o valor de R$1.246,81; e e) tarifa de água e de esgoto, perfazendo o 

montante de R$ 924,07, sem que o imóvel estivesse sendo destinado ao atendimento da finalidade 

pública, que motivou a sua locação. Aplicou, ainda, multa pessoal e individual de R$5.000,00 (cinco 

mil reais) à gestora, com fulcro no art. 86 da Lei Complementar 102/2008. O voto do relator foi 

aprovado, por unanimidade. Processo 1058560, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 236, 

disponível 

em:  https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.4.6 Irregularidade em obra de implantação do BRT. O Plenário do TCMGO analisou o contrato e 
os termos aditivos dele decorrentes, celebrado entre o Município de Goiânia e o Consórcio Executor 
das Obras BRT, cujo objeto é a implantação do Corredor Goiás – BRT Norte-Sul, mediante a 
realização de diversas intervenções urbanas, como construção, reforma e ampliação de estações de 
embarque, trincheiras e corredores exclusivos de tráfego. Por maioria, foi aprovado o voto do Relator, 
que constatou as seguintes irregularidades: (a) projeto básico deficiente, elaborado sem todos os 
elementos necessários e suficientes para caracterizar o objeto e sem avaliar o custo, visto não haver 
projetos de arquitetura e complementares (fundação, estrutura metálica) de estações de 
embarque/desembarque, relatório de impacto de trânsito, licenciamento ambiental para extirpação de 
árvores e projetos de drenagem; (b) ausência de recursos financeiros da Prefeitura para pagamento da 
contrapartida estipulada no ajuste; (c) sobrepreço unitário em sete serviços contratados, como 
fornecimento e montagem de estrutura metálica; locação mensal de caminhões; sinalização vertical 
com pintura eletrostático e tarifa de água/esgoto; (d) alterações contratuais que extrapolaram o limite, 
de até 25%, previsto nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93; e (e) não manutenção da 
proporcionalidade do valor contratado pelo 7º Termo Aditivo com a medição acumulada até 31/5/20, 
quando se avalia os valores dos grupos de serviços “Administração Local da Obra + Serviços 
Preliminares”, em relação ao valor total. Diante do exposto, foram aplicadas multas ao responsável 
técnico do contrato, ao Presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), aos 
Diretores do Departamento de Projetos e de Infraestrutura Viária, bem como ao Presidente da 
Agência Municipal de Obras (AMOB), e ao Secretário Municipal de Governo e Relações 
Institucionais. Ainda, o Relator declarou extinta a punibilidade relativa à multa em desfavor do Prefeito 
à época, com fundamento no inciso XLV do art. 5º da CF/88, em decorrência do seu falecimento. 
Fixou prazo para que os responsáveis comprovem o atendimento das providências elencadas, emitiu 

https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaNumeroCNJEspelhoAcordao.do;jsessionid=4816F2B63688A7BC05E362EF3BD07DDE.juri_node1?numeroRegistro=1&totalLinhas=1&linhasPorPagina=10&numeroUnico=1.0435.12.001724-7%2F001&pesquisaNumeroCNJ=Pesquisar
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art37
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1058560
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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alertas quanto ao descumprimento de determinações, e recomendou: (f) o controle da execução física-
financeira dos contratos de obras e serviços de engenharia, para que as alterações contratuais 
promovidas pelos termos aditivos não ultrapassem os limites estabelecidos pelos §§ 1º e 2º do art. 65 
da Lei nº 8.666/93. Ressaltou que a verificação dos limites deve ser realizada separadamente, tanto 
nos acréscimos quanto nas supressões de itens ao contrato, e não pelo cômputo final que tais 
alterações (acréscimos menos decréscimos) possam provocar na equação financeira do contrato; e (g) 
a execução de escopo contratual com a obrigação de fazer a obra e/ou serviço de engenharia 
preservando a concepção inicial do objeto, cuja alteração, caso excepcionalmente realizada, deverá 
respeitar o limite permitido pelo art. 65 da Lei de Licitações. O voto foi aprovado, vencido o Cons. 
Subst. Flávio Monteiro de Andrada Luna. Acórdão nº 04535/21, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 37, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2021/10/Informativo-de-Jurisprudencia-no-37.pdf 
 

1.4.7 Auditoria Operacional realizada para avaliar a gestão da formação continuada dos professores 

do ensino fundamental de Município. O TCMGO realizou Auditoria Operacional com o intuito 

de avaliar a gestão da formação continuada dos professores regentes do ensino fundamental de Cidade 

Ocidental nos exercícios de 2019 e 2020. O Município foi selecionado a partir de Matriz de Risco 

Setorial, elaborada pela Comissão Especial de Auditoria (CEA), no âmbito do planejamento anual 

realizado pelo órgão. O trabalho identificou deficiências e pontos de melhoria no ciclo de gestão das 

ações de formação continuada ofertadas pela Secretaria Municipal de Educação (SME). O Relator 

enalteceu o trabalho e acolheu a proposta formulada no relatório da CEA, recomendando à Secretaria 

Municipal de Educação que: (a) adote ações para sanar a vulnerabilidade existente no mapeamento e 

no diagnóstico das ações de capacitação; (b) amplie a atenção às necessidades dos alunos com 

deficiência, com vistas a ofertar formações sistematizadas e periódicas aos professores, relacionadas 

especificamente à temática de inclusão e autonomia, propiciando ampla divulgação aos interessados; 

(c) inclua a participação dos professores regentes do ensino fundamental no processo de planejamento 

de suas ações de capacitação, promovido pela secretaria, de forma a realizar consulta aos docentes por 

um meio formalizado, registrando-as; (d) implemente uma rotina estruturada, formalizada, periódica 

e continuada de planejamento das ações de capacitação dos professores; (e) realize uma investigação 

coordenada e formalizada junto aos professores regentes; (f) reforce o processo de avaliação das 

atividades de formação realizadas, que deve ocorrer de forma sistematizada e formalizada, como etapa 

final do ciclo de cada atividade formativa, mensurando o resultado; (g) coloque em prática 

procedimentos de controle formalizados das ações de formação ofertadas; (h) promova reuniões de 

discussão formalizadas e registradas, intermediadas pela secretaria, dos aspectos abordados nas ações 

formativas e do aproveitamento dessas ações; (i) adote procedimentos formais e coordenados 

envolvendo professores na troca de experiências e aprendizados, bem como para divulgar os 

indicadores de desempenho utilizados pela SME para atingir os objetivos e metas traçados, 

certificando que os profissionais conheçam e os utilizem para melhorarem as suas atividades 

pedagógicas; (j) assegure o acesso da totalidade dos professores à internet, utilizando-se de 

metodologia de sondagem que identifique aqueles com restrições de acesso a esse recurso; (k) 

monitore as atividades pedagógicas executadas pelos professores, a fim de se assegurar que estas estão 

consonantes com os objetivos, metas e planejamentos traçados; (l) amplie as temáticas abordadas nos 

cursos de capacitação, visando trabalhar os assuntos que emergiram durante o período de suspensão 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/10/Informativo-de-Jurisprudencia-no-37.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/10/Informativo-de-Jurisprudencia-no-37.pdf
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das aulas presenciais; (m) tome conhecimento do estudo “A educação não pode esperar”, 

desenvolvido pelo CTE-IRB e IEDE. Igualmente, recomendou ao Chefe do Poder Executivo e à 

Secretária Municipal de Educação que: (n) promovam, conjuntamente, o planejamento da retomada 

das atividades presenciais, considerando as necessárias adequações de ordem sanitária e pedagógica 

que deverão ser implementadas nas instituições educacionais, destacando-se tratar de um processo 

que envolve educação-sociedade-saúde; (o) considerem nesse planejamento, pelo menos, as medidas 

do “Protocolo de biossegurança para retorno das atividades presenciais nas instituições de ensino do 

Estado de Goiás” da SES/GO e do “Guia de implementação de protocolo de retorno das atividades 

presenciais nas escolas de educação básica”; (p) atentem-se, adicionalmente, às demais medidas 

aplicáveis no caso e normas supervenientes relacionadas; (q) tomem conhecimento do estudo 

“Planejamento das redes de ensino para a volta às aulas presenciais: saúde, permanência e 

aprendizado” (IRB e IEDE, 2020). Por fim, determinou aos responsáveis que apresentem, em prazo 

determinado, Plano de Ação especificando as ações e as medidas que serão adotadas para atender às 

determinações e às recomendações emitidas pelo TCMGO, inclusive as relacionadas ao retorno às 

aulas presenciais. O voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 04320/21, Informativo de 

Jurisprudência do TCMGO nº 37, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-

content/uploads/2021/10/Informativo-de-Jurisprudencia-no-37.pdf 

 

1.4.8 Recomendações e determinações provenientes de Auditoria Operacional realizada na gestão 

da pavimentação urbana municipal. Trata-se de Auditoria Operacional realizada em Anápolis, 

tendo como objeto as atividades que envolvem a gestão na área da pavimentação urbana, 

compreendendo desde a etapa de concepção e viabilidade dos projetos à etapa de manutenção do 

pavimento presente na rede viária do município. A Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de 

Engenharia (SFOSEng) avaliou as ações realizadas pelo Poder Executivo entre os exercícios de 2014 

e 2021, tendo o Relatório de Auditoria sido acolhido pelo Relator e posteriormente pelo Plenário. 

Dentre outras, foram emitidas as seguintes recomendações à Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos (SEMUSU): (a) criação de uma unidade, dentro da Administração Direta da Secretaria, com 

especialidade na área de pavimentação e drenagem urbana, cuja viabilidade estará condicionada ao 

máximo aproveitamento possível dos recursos já existentes; (b) retomar a implantação de um Sistema 

de Gerência de Pavimento; (c) procure distribuir os recursos para as operações tapa-buraco no 

decorrer dos anos de forma mais sustentável, uniforme e regular, o que possibilitará maior atuação em 

intervenções programadas, de forma a romper o ciclo vicioso de surgimento de buracos; (d) procure 

monitorar o desempenho dos remendos e a correção daqueles com defeitos, em respeito ao prazo 

quinquenal da garantia (art. 618 do Código Civil c/c art. 54 da Lei nº 8.666/93); (e) empregue o uso 

do pré-misturado à frio (PMF) na atuação emergencial (período chuvoso), com a sua viabilidade 

reforçada se a usinagem for própria e em vias de tráfego leve ou outras alternativas para preservar a 

temperatura da massa asfáltica quente; (f) melhore os procedimentos de elaboração de projetos e de 

gerenciamento e fiscalização de obras de manutenção e reabilitação das vias urbanas; e (g) promova a 

eficiência com desenvolvimento e melhorias contínuas dos sistemas de informação da área de gerência 

de pavimentos. Em seguida, determinou ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

medidas para melhorar os procedimentos de gerenciamento e fiscalização de obras de manutenção e 

reabilitação das vias urbanas; a segurança e conforto ao usuário; e o cumprimento contratual e maior 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/10/Informativo-de-Jurisprudencia-no-37.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/10/Informativo-de-Jurisprudencia-no-37.pdf
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disponibilidade de equipes para as operações tapa-buraco convencionais. Ainda, recomendou à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento urbano, que: (h) transfira a 

titularidade da competência de fiscalização das obras de loteamento no que tange somente às etapas 

de pavimentação e drenagem para uma unidade administrativa especializada, vinculada à Secretaria de 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos, condicionada a criação daquela com base na recomendação 

contida no item (a); (i) elabore diretriz técnica que estabeleça todos os elementos a constar nos projetos 

de pavimentação e a serem verificados na execução e no recebimento das obras, definindo de forma 

clara os encargos do empreendedor; (j) passe a utilizar as diretrizes técnicas na avaliação dos projetos 

de pavimentação e na fiscalização das obras dos loteamentos; (k) realize o acompanhamento periódico 

das obras de loteamentos, com frequência mínima mensal ou por etapas importantes previstas, 

registrando em relatório a execução das obras; (l) realize controle tecnológico do solo e do pavimento 

dos loteamentos durante o acompanhamento das obras de pavimentação a título de contraprova, e 

caso necessário no recebimento das obras; (m) realize o recebimento das obras de acordo com a 

diretriz técnica a ser elaborada, sendo que até a elaboração da diretriz técnica promova o recebimento 

de obras nos moldes do art. 73 da Lei nº 8.666/93, visando garantir isenção no ato administrativo; (n) 

realize avaliações periódicas nas obras de loteamento, no mínimo uma vez ao ano, durante a fase de 

garantia quinquenal. Por fim, fixou o prazo de 60 dias para que as secretarias municipais citadas 

apresentem Plano de Ação ao TCMGO, nos moldes do Anexo I da RATCMGO nº 113/19, 

especificando as ações e medidas que serão adotadas para atender às determinações e às 

recomendações emitidas. O voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 04300/21, Informativo 

de Jurisprudência do TCMGO nº 37, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-

content/uploads/2021/10/Informativo-de-Jurisprudencia-no-37.pdf 

 

1.4.9 Manutenção do parecer prévio pela rejeição de contas e aplicação de multas por 

irregularidades em despesas total com pessoal e indisponibilidade de caixa líquida após a 

inscrição de restos a pagar processados.   O Tribunal Pleno, na sessão de 29/9/21, manteve 

decisão exarada no Acórdão nº 02314/21 e no Parecer Prévio nº 00221/21, que aplicou multas e 

emitiu parecer prévio pela rejeição das contas de governo prestadas pelo Prefeito de Itumbiara, no 

exercício de 2019, pelas seguintes irregularidades: (a) despesa total com pessoal do Poder Executivo 

equivalente a 55,06% da Receita Corrente Líquida (RCL), não atendendo ao limite máximo de 54%, 

disposto na alínea “b” do inciso III do art. 20 da LC nº 101/00; (b) indisponibilidade de caixa líquida 

dos cofres municipais, após a inscrição de restos a pagar processados, em desacordo com o princípio 

do equilíbrio das contas públicas, estabelecido no art. 1º da LC nº 101/00. O Relator acompanhou a 

manifestação da Secretaria de Recursos pela manutenção das irregularidades e das ressalvas, afastando 

os argumentos de defesa apresentados pelo recorrente. Em referência ao disposto em (a), a 

Especializada entendeu inexistir fundamento para que o pedido de sobrestamento da análise das 

contas seja realizado, pela simples existência do Processo nº 06848/20 – que trata de Representação 

do Ministério Público Estadual referente à extrapolação dos gastos com pessoal no exercício. 

Destacou não haver justificativas legais para tal sobrestamento. Ainda, em consulta à tramitação do 

referido processo, apontou já haver manifestação técnica conclusiva que atesta o constante desrespeito 

aos limites de gastos com pessoal previstos na legislação de Itumbiara, inclusive no exercício de 2019, 

relevando que o responsável descumpriu as normas de responsabilidade na gestão fiscal. Quanto à 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/10/Informativo-de-Jurisprudencia-no-37.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/10/Informativo-de-Jurisprudencia-no-37.pdf
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irregularidade (b), o recorrente alegou ter realizado no exercício de 2020 o cancelamento de restos a 

pagar processados que poderiam impactar o cálculo da disponibilidade de caixa, e que o percentual 

supostamente alcançado após a exclusão dos referidos restos a pagar poderia ser ressalvado, tendo 

como precedentes duas decisões do TCMGO em casos supostamente análogos. Em análise aos restos 

a pagar processados cancelados, considerando que o responsável não comprovou nos autos a 

inexistência ou inexigibilidade das obrigações respectivas em 31/12/19, não se pode considerar seu 

abatimento para fins de cálculo da disponibilidade de caixa. Afirmou que os restos a pagar não 

processados inscritos em 2019 e cancelados em 2020, como demonstrado na memória de cálculo da 

disponibilidade de caixa presente nos autos, não influenciaram na constituição da presente 

irregularidade. Por fim, diante da ausência de manifestação quanto às ressalvas, o Relator manteve-as, 

bem como as multas a elas correspondentes: (c) ausência de publicação no sítio eletrônico oficial do 

município dos anexos que compõem a Lei de Diretrizes Orçamentárias e do anexo quadro de 

detalhamento da despesa, referente à Lei Orçamentária Anual; (d) saldo das obrigações informadas no 

Demonstrativo da Dívida Fundada não comprovado por documentação hábil (certidões, extratos, 

declarações, contratos e/ou outros); (e) indisponibilidade líquida dos cofres municipais, após a 

inscrição de restos a pagar não processados, em desacordo com o princípio do equilíbrio das contas 

públicas; (f) deixar de apresentar o relatório conclusivo da comissão especial designada para realizar o 

inventário anual dos bens patrimoniais, bem como o relatório exarado pelo Controle Interno, 

conforme previsão explicitada na INTCMGO nº 008/15. O voto foi aprovado por unanimidade. 

Parecer Prévio nº 00419/21, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 37, disponível em: 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/10/Informativo-de-Jurisprudencia-no-

37.pdf 

 

1.4.10 Responsabilidade. SUS. Débito. Legislação. Fundo Nacional de Saúde. Desvio de Objeto. 

Marco Temporal. O desvio de objeto na aplicação de recursos do Fundo Nacional de Saúde 

transferidos na modalidade fundo a fundo a estados, municípios e ao Distrito Federal, se ocorrido 

anteriormente à publicação da LC 141/2012, não configura débito e, portanto, não enseja a 

necessidade de restituição dos valores empregados. Acórdão nº 15168/2021, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 374, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-

informativos/ 

 

1.4.11 Responsabilidade. Convênio. Execução Física. Contratado. Inutilidade. Objeto do Convênio. 

Débito. No caso de execução parcial do objeto do convênio, sem alcance dos seus objetivos, o gestor 

convenente responde pelo total dos recursos repassados. A empresa contratada, por outro lado, 

somente deve ressarcir ao erário o montante correspondente ao valor recebido e não executado, 

porquanto ela não tem a responsabilidade de assegurar o cumprimento dos objetivos do convênio, 

mas de realizar a obra. Havendo a empreiteira executado serviços para os quais foi contratada, deve 

receber a respectiva remuneração. Acórdão nº 15251/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 

374, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/10/Informativo-de-Jurisprudencia-no-37.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/10/Informativo-de-Jurisprudencia-no-37.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.4.12 Responsabilidade. Declaração de Inidoneidade. Dosimetria. Sanção administrativa. 

Redução. Na dosimetria da penalidade de declaração de inidoneidade pelo TCU (art. 46 da Lei 

8.443/1992), deve ser levada em consideração eventual pena anterior de declaração de inidoneidade 

aplicada com base no art. 87, inciso IV, da Lei 8.666/1993 pelos mesmos fatos em apreciação (art. 22, 

§ 3º, do Decreto-Lei 4.657/1942 - Lindb). Acórdão nº 2294/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU 

nº 374, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.4.13 Tomada de Contas Extraordinária. Terceirização de Serviços Rotineiros. Prejulgado nº 6. 

Existência de dois advogados efetivos. Gasto indevido. Multa e restituição. Os membros da 

Primeira Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto 

do Relator, por unanimidade, em: I - Dar PROCEDÊNCIA PARCIAL a esta Tomada de Contas 

Extraordinária, a fim de reconhecer a IRREGULARIDADE decorrente da terceirização de serviços 

jurídicos desprovidos de especialidade, em afronta ao Prejulgado n.º 6 deste Tribunal, com aplicação 

das seguintes sanções: a) Restituição de valores dispendidos na contratação irregular, com fulcro no 

artigo 85, IV da LCE nº 113/2005, ao senhor prefeito do MUNICÍPIO entre os exercícios de 2013 e 

2016; b) Aplicação da multa do artigo 87, IV, "g" da Lei Complementar Estadual n.º 113/2005 ao 

senhor prefeito do MUNICÍPIO entre os exercícios de 2013 e 2016. Processo nº 864719/16, Boletim 

de Jurisprudência do TCEPR nº 98, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-

de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242 

 

1.4.14 Relatório de Inspeção. Cumulação dos cargos de Secretário de Finanças e Tesoureiro de 

Município. Regularização do objeto. Encerramento. I. Relatório de Inspeção realizado para 

verificar a consistência dos atos de gestão de pessoal e de aposentadoria perante os Poderes Executivo 

e Legislativo Municipal. Diante da superveniência do julgamento de procedência do Pedido de 

Rescisão n.º 528783/18, os itens f.1 e f.2 foram anulados, com reabertura da instrução processual para 

concessão de oportunidade de contraditório ao interessado, na medida em que ficou reconhecido não 

ter lhe sido concedida oportunidade de manifestação acerca do conteúdo do relatório de inspeção. A 

respectiva defesa foi então apresentada às peças do presente processo. Encaminhados os autos à 

Coordenadoria de Gestão Municipal, a unidade concluiu que o contraditório deduzido é hábil a elidir 

a irregularidade que lhe havia sido imputada na parte anulada do Acórdão n.º 1170/18-S1C. Destacou 

as seguintes passagens da defesa protocolada: (...) mencionou que o TCEPR em nenhum momento 

verificou a acumulação de cargos, mas apenas que a nomeação era para o cargo comissionado e estava 

sendo exercido por efetivo, o que não era a realidade do caso. Anexou, também, uma tabela visando 

justificar que o Município economizou com a cumulação de cargos, já que deixou de pagar o salário 

do secretário nos meses constantes da tabela. (...) Ademais, tanto a ação que tramitava no Ministério 

Público do Estado do Paraná - MPPR, como o pedido de providências crime, contra o ex-prefeito 

foram devidamente arquivados, já que não houve prejuízo ao erário e configuração de conduta dolosa 

(art. 12, inc. XIII, DL 201/67). Ressaltou, ainda, que "esse caso também fora objeto de análise no 

Termo de Ajustamento de Conduta celebrado junto ao Ministério Público que entendeu pela 

manutenção do referido servidor até a realização do concurso" que se efetivou em 2016, com outra 

pessoa assumindo o cargo de Tesoureiro. Salientou também que no âmbito do Procedimento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242
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Investigatório Criminal o Ministério Público Estadual assentou que a designação do Secretário de 

Finanças para o desempenho concomitante do cargo de tesoureiro deveria ser relativizada: Além disso, 

consideraram "que a conduta do Prefeito Municipal ao designar servidor ocupante do cargo político 

de Secretário Municipal de Finanças para exercício do cargo de Tesoureiro quando tal cargo (vago) 

deveria ser ocupado por servidor concursado (Lei 930/2009) embora revele aparente tipicidade (art. 

1º, inc. XIII, do DL 201/676), não pode ser dissociada de circunstâncias importantes a serem 

consideradas": A um, que o último concurso público para provimento de cargo de Tesoureiro do 

Município foi realizado no ano de 1994; A dois, que a vacância do cargo ocorreu em 14/06/2009, 

decorrente da morte de servidor durante a gestão do ex-Prefeito; A três, que o cargo foi ocupado por 

servidor no período de 27/05/2009 até 02/01/2013 durante a gestão do ex-Prefeito; A quatro, que a 

partir de janeiro de 2013 até a presente data o cargo é ocupado por servidor (Decreto 2957/2014, 

f.26), o qual cumula as funções de Tesoureiro e Secretário Municipal de Finanças, tendo optado pelo 

salário do primeiro, sem prejuízo ao erário; A cinco, que não havia e não há candidato aprovado em 

concurso público em vigor; A seis, que as funções do cargo de Tesoureiro precisavam ser 

desempenhadas por algum servidor público sob pena de prejuízo à Administração Pública. Nessas 

condições, manifestou-se pelo acolhimento das alegações da defesa, no sentido de que o exercício 

concomitante das funções de Secretário de Finanças e de Tesoureiro não acarretou prejuízo ao erário 

municipal, visto que inexistiu acumulação remunerada de cargos. Da análise dos elementos contidos 

no processo, infere-se que o achado n.º 7 do relatório da inspeção feita no Município de fato merece 

ser superado, pois apesar do acúmulo do cargo comissionado de Secretário de Finanças com o cargo 

efetivo de Tesoureiro ficou demonstrada a ausência de acúmulo irregular de remunerações. Deve-se 

sopesar que à municipalidade inexistia alternativa naquele período, pois não havia concurso público 

vigente a permitir nomeação de servidor para o cargo efetivo de tesoureiro, sendo que, tão logo 

possível, a situação veio a ser regularizada. E considerando que as demais determinações contidas no 

Acórdão n.º 1170/18 já foram atendidas conforme Instruções da Coordenadoria de Monitoramento 

e Execuções, tendo havido baixa de responsabilidade e expedição de certidão de quitação das 

obrigações, inexistindo medidas outras a serem tomadas, cumpre autorizar o encerramento do feito. 

Assim, acordaram os membros da Primeira Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro JOSE DURVAL MATTOS DO 

AMARAL, por unanimidade, em: I. Julgar regularizado o achado n.º 7 - irregularidade no provimento 

do cargo efetivo de tesoureiro - do Relatório de Inspeção resultante da fiscalização realizada no 

Município. Processo nº 371786/15, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 98, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-

2021/337962/area/242 

 

1.4.15 Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Regularidade das contas. I – Despesas 

comprovadas por meio de recibos simples. Recomendações: II. Atraso no registro do SIT; III 

– Atraso na apresentação da prestação de contas; IV Atraso da concedente no envio das 

informações bimestrais; V – Atraso da Tomadora no envio das informações bimestrais; VI – 

Ausência de certidões; VII – Divergência entre os valores de empenhos informados no SIT E 

no SIM-AM. Encaminhamento à CMEX para providências e à DP para encerramento e 

arquivamento. Trata-se de prestação de contas de transferência voluntária, autuada por meio de 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242
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registro no Sistema Integrado de Transferências (SIT), em razão do repasse efetuado por Município a 

Abrigo, por meio de Termo de Convênio com vigência de 28/02/2013 a 28/02/2014, no valor de R$ 

65.700,00 [sessenta e cinco mil setecentos reais], direcionado ao atendimento de crianças e 

adolescentes afastadas do convívio familiar em razão de situação de risco, negligência familiar e/ou 

uso de drogas. A Coordenadoria de Gestão Municipal (CGM) opinou pela regularidade das contas, 

com ressalva em razão de: I. Despesas comprovadas por meio de recibos simples. Transgressões: - 

Artigo 93 do Decreto-Lei n.º 200/1967; - Artigo 19 da Resolução n.º 28/2011 do TCE/PR. Sugeriu, 

também, recomendação por conta de: II. Atraso no registro do SIT. Transgressão: - Artigo 15 [§ 2º] 

da Instrução Normativa n.º 61/2011 do TCE/PR. III. Atraso na apresentação da prestação de contas. 

Transgressões: - Artigos 33 a 35 da Resolução n.º 3/2006 do TCE/PR; - Artigo 18 [§ 2º] da Instrução 

Normativa n.º 61/2011 do TCE/PR. IV. Atraso da Concedente no envio das informações bimestrais. 

Transgressão: - Artigos 15 [§ 4º] da Instrução Normativa n.º 61/2011 do TCE/PR. V. Atraso da 

Tomadora no envio das informações bimestrais. Transgressão: - Artigos 15 [§ 4º] da Instrução 

Normativa n.º 61/2011 do TCE/PR. VI. Ausência de certidões. Transgressões: - Artigo 55 [inciso 

XIII] da Lei Federal n.º 8.666/1993; - Artigo 25 [§ 1º, inciso IV, alínea ?a'] da Lei Complementar n.º 

101/2000; - Artigo 3º da Instrução Normativa n.º 61/2011 do TCE/PR. VII. Divergência entre os 

valores de empenhos informados no SIT e no Sistema de Informações Municipais-Acompanhamento 

Mensal (SIM-AM). Transgressões: - Artigos 64 e 65 da Lei Federal n.º 4.320/1964. Quanto ao item I, 

a CGM indicou que não foram constatados danos aos cofres públicos municipais ou desvios de 

finalidade pública dos gastos realizados, de modo que se permite a manifestação de ressalva. Ao seu 

turno, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas acompanhou este entendimento. 

Compulsando os autos, verifica-se que os vícios encontrados não prejudicaram o atingimento dos 

objetivos do convênio e não apresentaram danos ao Erário. Assim, por brevidade, tendo em vista que 

a matéria já é conhecida e foi esgota pela Unidade técnica, reporto-me às suas razões de decidir e 

acompanho o entendimento de ressalva, em conformidade as decisões desta Corte. Paralelamente, 

vislumbro que as responsabilidades pela ocorrência destas ressalvas recaem sobre os gestores à época 

dos fatos: Prefeito da Concedente de 28/06/2012 a 12/07/2015 e Presidente da Tomadora de 

18/01/2013 a 27/02/2016. Acerca das impropriedades listadas nos itens II a VII, a Coordenadoria 

Técnica também indicou que as falhas encontradas são formais e que o entendimento da Casa permite 

a emissão de recomendação. Por sua vez, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas ratificou 

os termos propostos pela CGM. Analisando-se os autos, entendo pela emissão de recomendação em 

virtude do caráter meramente formal dos vícios apresentados e por conta da necessidade dos 

jurisdicionados se adaptarem ao manuseio e às exigências do SIT. Como destacado, esse 

posicionamento se encontra sedimentado nesta Câmara e se coaduna aos diversos casos análogos já 

decididos por ela, adotando-se tal postura desde que as impropriedades não tenham provocado danos 

aos cofres públicos e impedido o objeto pactuado de ser corretamente executado. ACORDAM os 

membros da Primeira Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos 

termos do voto do Relator, Conselheiro ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, por unanimidade, em: I 

- Julgar REGULAR a presente prestação de contas de transferência voluntária realizada pelo 

Município ao Abrigo, de responsabilidade do Prefeito da Concedente, de 28/06/2012 a 12/07/2015, 

e do Presidente da Tomadora, de 18/01/2013 a 27/02/2016; II - Aplicar RESSALVA, nos termos do 

artigo 16 [inciso II], 17 [caput e parágrafo único] e 28 [inciso III] da Lei Orgânica, ao Município 

(Concedente), em razão de: I. Despesas comprovadas por meio de recibos simples; b) Ressalva, nos 
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termos do artigo 16 [inciso II], 17 [caput e parágrafo único] e 28 [inciso III] da Lei Orgânica, ao Abrigo 

(Tomadora), em razão de: I. Despesas comprovadas por meio de recibos simples; c) Recomendação, 

nos termos do artigo 28 [inciso I] da Lei Orgânica, ao Município (Concedente), para que haja a 

adequação às exigências trazidas pela Resolução n.º 28/2011 e pela Instrução Normativa n.º 61/2011, 

a fim de que não ocorram reincidências com: II. Atraso no registro do SIT; III. Atraso na apresentação 

da prestação de contas; IV. Atraso da Concedente no envio das informações bimestrais; VI. Ausência 

de certidões; VII. Divergência entre os valores de empenhos informados no SIT e no SIM-AM; d) 

Recomendação, nos termos do artigo 28 [inciso I] da Lei Orgânica, ao Abrigo (Tomadora), para que 

haja a adequação às exigências trazidas pela Resolução n.º 28/2011 e pela Instrução Normativa n.º 

61/2011, a fim de que não ocorram reincidências com: V. Atraso da Tomadora no envio das 

informações bimestrais; e) Encaminhamento à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções 

(CMEX) para providências, nos termos do artigo 301 [parágrafo único] do Regimento Interno, tendo 

em vista o artigo 28 da Lei Orgânica e os artigos 175-L e 248 [§ 1º] do Regimento Interno; f) 

Encaminhamento à Diretoria de Protocolo (DP), nos termos do artigo 398 [§ 1º] do Regimento 

Interno, para que, uma vez cumprida a decisão e registrada pela CMEX, promova o encerramento e 

o arquivamento do feito após o trânsito em julgado. Processo nº 390574/14, Boletim de 

Jurisprudência do TCEPR nº 98, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-

jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242 

 

1.4.16 Prestação de Contas de Transferência. Pela baixa de responsabilidade da sanção de multa, 

em razão da prescrição de pretensão executória. Após transcorridos mais de cinco anos da data 

da decisão, sem que tenha havido inscrição em dívida ativa, com fundamento em decisão de 

Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 636.886, a 

Coordenadoria de Monitoramento e Execução, opina pelo reconhecimento da prescrição da pretensão 

executória. Assim considerando que o valor da sanção não estava sujeito a inscrição em dívida ativa, 

todas as medidas possíveis fora tomadas e houve o transcurso de mais de cinco anos da data da 

decisão, reconheço a prescrição da pretensão executória, no que concerne às sanções aplicadas no 

item III do Acórdão nº 888/12 da Primeira Câmara. Processo nº 376514/10, Boletim de 

Jurisprudência do TCEPR nº 98, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-

jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242 

 

1.4.17 Representação. Contratação de serviços de assessoria por atividades administrativas típicas 

e permanentes: não comprovação de ocorrência de situação excepcional, e nem de que o 

Município não dispunha de estrutura para tal fim – Procedência. Aplicação de multa 

administrativa.   A Constituição Federal prevê sistemática de acordo com a qual as atividades 

administrativas típicas e de caráter permanente da Administração Pública deverão, preferencialmente, 

ser desempenhadas por servidores públicos investidos em cargos efetivos. Assim sendo, não causa 

estranheza o fato de haver vereadores do Município que se insurgiram com relação a procedimentos 

licitatórios instaurados com os seguintes objetos. Afinal, com exceção de alguns itens pontuais, o que 

se observa é que o Município buscou terceirizar atividades administrativas permanentes e rotineiras. 

Conforme exposto inicialmente, a regra do concurso público é preferencial (e não absoluta), pois 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242
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podem ocorrer situações excepcionais que demandem medidas igualmente excepcionais. O problema, 

no caso em exame, é que não restou demonstrada a existência de situação excepcional, sendo que a 

análise dos documentos colacionados também não permite conclusão em tal sentido. Por conseguinte, 

configurada impropriedade, não parece correta a conclusão dos órgãos instrutivos no sentido de que 

é devida apenas a aplicação de multa à autoridade que autorizou a instauração das licitações. Ora, uma 

vez não comprovada a ausência de pessoal apto a desempenhar as atividades terceirizadas, o que se 

observa é a implementação de estrutura extra, paralela à já existente, sendo in casu pouco pertinente 

que os serviços tenham sido prestados, afinal, o Município já arcava com a remuneração de servidores 

responsáveis pela realização dos serviços que vieram a ser terceirizados. Quanto à suposta fraude nos 

procedimentos licitatórios, endossa-se o entendimento da Coordenadoria de Gestão Municipal no 

sentido de que existem sérios indícios de impropriedade. Porém, parece que a imputação de pena de 

inidoneidade demanda mais que indícios. Apesar de devidamente comprovado o relacionamento 

profissional existente entre vários sócios das empresas convidadas nos certames (repisa-se: 

relacionamento profissional, não pessoal ou familiar), deve-se sopesar que estamos tratando de 

Município pequeno (com população inferior a 10 mil habitantes), pelo que se supõe que o universo 

de profissionais da área contábil não seja muito vasto. Necessário, porém, recomendar ao Município 

que em futuras licitações busque adotar medidas visando à ampliação da competitividade, dando 

preferência a modalidades licitatórias que não o convite, além de realizar pesquisas junto a empresas 

de outras Municipalidades. Processo nº 245724/14, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 98, 

disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-

98-2021/337962/area/242 

 

1.4.18 Inspeção Especial. Município de Arquimedes. Portal de Transparência. Divulgação de 

Informação. Combate ao Coronavírus. Determinações. O Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia, em inspeção especial, considerou legal a divulgação de informações relativas a processos 

de aquisições de bens e serviços imprescindíveis para o combate ao coronavírus, realizadas pelo Poder 

Executivo Municipal de Ariquemes. O corpo técnico, embora tenha identificado inconsistências na 

página eletrônica do Município, entre elas, erro no direcionamento de links e necessidade de as 

informações serem divulgadas também na página principal da Secretaria Estadual de Saúde – SESAU, 

concluiu por determinar aos responsáveis a adoção de providências, a fim de corrigir as falhas 

verificadas, bem como atender às recomendações com a finalidade de aperfeiçoar o portal de 

transparência do referido ente, quanto às informações da pandemia da COVID-19. Por esta razão, o 

TCE determinou à Administração Municipal de Ariquemes que disponibilizasse detalhadamente 

informações relativas aos links dedicados a reunir os empenhos, as liquidações e os pagamentos feitos 

em razão das ações de combate à pandemia da COVID-19 e concedeu prazo para que todas as 

impropriedades fossem sanadas, sem prejuízo de futura e eventual fiscalização pelo TCE-

RO. PROCESSO 01267/2020 – TCE-RO, Informativo de Jurisprudência do TCERO nº 23, 

disponível em: http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-

jurisprudencia/21381?t=b 

 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242
http://tce.ro.gov.br/AbrirPdfConvidado/fb456c44f826cc5663708467ae05ef1f
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/21381?t=b
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/21381?t=b
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1.4.19 Inspeção Especial. Secretaria Estadual de Saúde. Combate ao Coronavírus. Medidas 

Preventivas. Plano de Ação. Saúde Física e Mental. Profissionais da Saúde. Determinações. 

Arquivamento. O TCE-RO, em inspeção especial, implementou recomendações aos gestores da 

saúde do Estado de Rondônia quanto à adoção de medidas preventivas e/ou ações adotadas pela 

Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), como planos de ação e/ou programas emergenciais, para 

minimizar os impactos negativos à saúde física e mental dos servidores profissionais de saúde, 

incluindo, também, as estratégias adotadas para a redução do contágio dos seus respectivos familiares, 

visando reduzir os riscos de propagação da COVID-19. Nessa visão, o Tribunal de Contas apresentou 

soluções para subsidiar os administradores públicos, a saber: a disponibilização de local para a 

acomodação, por exemplo em hotéis, para os que desejarem; a testagem dos agentes públicos e de 

seus familiares; a disponibilização de transporte exclusivo; a medição da temperatura, na entrada e na 

saída dos plantões médicos; o monitoramento dos positivados pela COVID-19 e a oferta de 

atendimento psicológico. A unidade técnica deste Tribunal observou que houve o cumprimento pela 

SESAU das determinações emanadas por esta Corte de Contas e, sendo assim, o processo foi 

arquivado. Processo 01531/2020, Informativo de Jurisprudência do TCERO nº 23, disponível em: 

http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/21381?t=b 

 

 

1.4.20 Inspeção Especial. Combate ao Coronavírus. Barreiras sanitárias de fronteiras estaduais. 

Hospital regional de extrema. Medidas preventivas e de proteção. Determinações. O Tribunal 

de Contas realizou inspeção especial, por determinação da Presidência desta Corte, em barreiras 

sanitárias de fronteiras estaduais e no Hospital Regional de Extrema (HRE) com finalidade de coletar 

dados e informações acerca das medidas preventivas e de proteção para reduzir os riscos de 

propagação da COVID-19, no âmbito dos municípios e do Estado de Rondônia. Em análise técnica, 

os auditores deste Tribunal observaram algumas irregularidades, entre elas: a ausência de barreiras 

sanitárias nas divisas do Estado de Rondônia com o estados de Mato Grosso e Amazonas; o não 

funcionamento, em tempo integral, da barreira sanitária instalada entre o Estado de Rondônia e o 

Estado do Acre; a falta de material informativo e medidores digitais de temperatura para distribuição 

e conferência térmica dos viajantes que passam nas barreiras sanitárias; e, ainda, no Hospital Regional 

de Extrema: a ausência de roteiro de atendimento padronizado (fluxo rápido) para os pacientes 

portadores de síndromes respiratórias; e a ausência de exames de raio X, por problemas elétricos e no 

equipamento. Diante disso, os gestores e a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia 

(AGEVISA) foram notificados para que adotassem as medidas administrativas necessárias à resolução 

das inconsistências apontadas, o que foi parcialmente cumprido. Diante do contexto em questão, o 

TCE concluiu que a proliferação da doença, no Estado de Rondônia, ocorria internamente, ou seja, 

entre a própria população dos municípios, de modo que a reiteração das medidas de orientação, nas 

citadas barreiras, surtiria pouco efeito no cenário da crise, porque já instalada e, assim, determinou o 

arquivamento do processo. PROCESSO 01278/2020 – TCE-RO, Informativo de Jurisprudência do 

TCERO nº 23, disponível em: http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-

jurisprudencia/21381?t=b 

 

http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/21381?t=b
http://tce.ro.gov.br/AbrirPdfConvidado/cb682024a1257e03882ea96c28018573
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/21381?t=b
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/21381?t=b
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1.4.21 Fiscalização de Atos e Contratos. Estado de Rondônia. Combate ao Coronavírus. Conselho 

Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas. Recomendações. Cumprimento.  O TCE-

RO, em fiscalização de atos e contratos, determinou aos municípios do Estado de Rondônia a adoção 

de medidas preventivas para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, atendendo recomendação 

exarada pelo Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas – CNPTC, que convocou 

todos os Tribunais de Contas do Brasil para uma atuação urgente diante do cenário provocado pela 

COVID-19. O objetivo da fiscalização foi alertar os gestores em relação ao risco de falta de oxigênio, 

ou, ainda, de se atentar se a quantidade de profissionais de saúde seria suficiente para assistir a alta 

procura de serviços com a pandemia, evitando, assim, que a situação vivida pelos amazonenses se 

repetisse em outras unidades da federação. Assim, havendo os gestores demonstrado os esforços para 

dar cumprimento às determinações fixadas pelo TCE-RO, concluiu-se pelo arquivamento do 

processo. PROCESSO N. 00566/2021 – TCE-RO, Informativo de Jurisprudência do TCERO nº 23, 

disponível em: http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-

jurisprudencia/21381?t=b 

 

1.4.22 Auditoria Ordinária. Contrato de Concessões. Verificação de mecanismos de controle e 

fiscalização relacionados `a operação, manutenção e melhorias do Sistema de Abastecimento 

de Água e Tratamento de Esgoto do Município. Determinações. Recomendação.  O TCE/SC 

aplicou multa ao Ex-prefeito Municipal de Itapema por descumprimento de decisão no 

Recurso @REC-14/00158173 e determinou à Administração Municipal de Itapema e à Câmara de 

Vereadores de Itapema a apresentação da motivação da Lei Municipal n. 3.536/2016, que revogou a 

Lei Municipal n. 3.218/2013, que havia autorizado o Município a ingressar na Agência Reguladora 

Intermunicipal de Saneamento – ARIS. O Tribunal também determinou à Administração Municipal 

de Itapema, o estabelecimento de uma nova negociação acerca da redução e ou divisão dos 

investimentos incorporados ao contrato de concessão realizado com a Companhia Águas de Itapema 

em razão do Plano Municipal de Saneamento Básico aprovado, de forma a se obter uma estrutura 

tarifária que mantenha o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e atenda à modicidade tarifária 

pretendida, observando os limites impostos pela legislação vigente e os princípios constitucionais, se 

abstendo de promover nova prorrogação contratual. Por fim, o Tribunal determinou à Agência de 

Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina - ARESC: a) Levantamento aprofundado e 

criterioso sobre o conjunto de receitas e despesas (OPEX e CAPEX) da Concessionária Águas de 

Itapema, excluindo destas aquelas que não possuam relação com a concessão em si, desde a assinatura 

do contrato de concessão, realizando processo de revisão tarifária utilizando o fluxo de caixa marginal 

para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro para novos investimentos; b) a dedução da 

receita necessária para cobrir os custos e investimentos previstos e o retorno do capital investido, para 

efeito de modicidade tarifária, as receitas extraordinárias, provenientes de receitas alternativas, 

complementares, acessórias ou de projetos associados ao serviço público de água e/ou esgoto; c) o 

estabelecimento de faixas de segurança na variação das premissas definidas na proposta apresentada 

pela concessionária, a partir da qual não deve incidir a revisão tarifária em função da conta e risco a 

que se submete a empresa contratada, promovendo a revisão quando essas faixas forem ultrapassadas, 

considerando a periodicidade dessas alterações contratuais e a modicidade tarifária; d) o 

estabelecimento de cadastro técnico de obras, integral e atualizado; e) a manutenção de 

http://tce.ro.gov.br/AbrirPdfConvidado/f09642b42650893fa7c5e08fe84b94a5
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/21381?t=b
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/21381?t=b
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1400158173
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acompanhamento e a análise dos custos de operação da concessionária vinculados ao serviço 

concedido; f) a definição de critérios, parâmetros e padronizações, além dos já previstos em contrato, 

que permitam ao poder concedente aferir o nível de serviço prestado pela concessionária, entre outras 

determinações. Trata-se de Auditoria sobre a gestão do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), no Município de Itapema, executado mediante a concessão 

dos serviços à Companhia Águas de Itapema, por meio do contrato de concessão. Inicialmente, após 

tramitação regular do processo, o Tribunal conheceu do Relatório de Auditoria, com aplicação de 

multas ao Prefeito Municipal de Itapema e determinações à Prefeitura Municipal de Itapema e à então 

Agência Reguladora da Concessão. Em seguida, foi interposto Recurso de Reexame @REC 

14/00158173, ao qual foi negado provimento, ratificando-se na integra a deliberação 

recorrida.    Inicialmente, o Relator fez um resumo dos acontecimentos: no ano de 2004, houve a 

concessão dos serviços de água e de esgotamento sanitário no Município, por meio de contrato 

firmado entre o Município de Itapema e a Companhia Águas de Itapema, com prazo de exploração 

de 25 anos. No final de 2013, atendendo aos apontamentos da auditoria do Tribunal, a concessão 

passou a ser regulada pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS, conforme Lei 

Municipal n. 3.218/2013.  Em 2014, o Município de Itapema estabeleceu o Plano Municipal de 

Saneamento Básico, que previu a realização de novos investimentos a serem amortizados no prazo de 

concessão restante. Em razão dos vultosos investimentos, a Companhia Águas de Itapema propôs a 

exclusão de determinadas obras, a prorrogação do prazo de concessão em mais 15 anos, a criação de 

tarifa sazonal para determinadas unidades de consumo, bem como a criação de Tarifa Básica de 

Disponibilidade da Capacidade Operacional – TBDCO. A Agência Reguladora à época, acatando as 

propostas da concessionária, expediu a Deliberação n. 25/2015 e promoveu junto ao ente municipal, 

a aprovação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão. Houve forte reação da sociedade, que 

culminou com a revogação da Deliberação e a exclusão da Agência Reguladora (ARIS). Somente após 

quase um ano da saída da ARIS é que a concessão passou a ser novamente regulada, com o ingresso 

do Município de Itapema na Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina (ARESC), 

conforme autorizada pela Lei Municipal n. 3.617/2017.  A Prefeitura Municipal de Itapema, então, 

expediu o Decreto Municipal n. 44/2017 determinando que a ARESC procedesse à nova revisão 

tarifária. Na sequência, sobreveio a Lei Municipal n. 3657/2017 que suspendeu o Plano Municipal de 

Saneamento Básico até 30/11/2017 e o Decreto n.50/2017 que declarou nulo o 2º Termo Aditivo ao 

Contrato de Concessão. A Concessionária, em 31/08/2017, realizou uma nova estrutura tarifária, com 

exclusão da Tarifa Básica de Disponibilidade da Capacidade operacional - TBDCO. Em 2017, a 

Companhia Águas de Itapema ingressou com Ação Judicial em face do Município de Itapema, 

objetivando a anulação do Decreto Municipal n. 044/2017, pelo qual o Município de Itapema 

determinou a revisão dos preços tarifários e a retomada das tarifas ao patamar praticado em novembro 

de 2015.  Em 14/09/2017, foi concedida a tutela de urgência, para o fim de restabelecer a estrutura 

tarifária constante no Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão n. 97/2004 e Anexos, 

enquanto não realizado o devido procedimento legal administrativo, garantidos o contraditório e a 

ampla defesa. Em 18/12/2020, o Juiz Federal Substituto, ao julgar a ação civil pública ajuizada pela 

OAB/SC em face da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS, Município de 

Itapema e Companhia Águas de Itapema, entendeu improcedentes os pedidos para anulação da 

estrutura tarifária instituída pelo Segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 097/2004, extinguindo o 

processo com resolução de mérito.  Assim sendo, objetivando esclarecer suposta revisão tarifária em 
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andamento, o Tribunal expediu diligência à atual Agência Reguladora do Contrato (ARESC), no que 

foi atendido. Quanto aos argumentos oferecidos pela Companhia Águas de Itapema, em especial 

aqueles trazidos pelo Procurador em sustentação oral, o Relator entendeu que merecem guarida.   De 

acordo com o Relator, extrai-se do laudo pericial: a) que a Agência Reguladora ARIS que passou a 

exercer as atribuições de regulação do contrato de concessão a partir de outubro de 2013, através de 

sua Diretoria de Regulação emitiu o parecer técnico 019/2014, conferindo todos os cálculos feitos 

pelo TCE/SC e seguindo suas determinações quanto à TRA definida pelo órgão de controle e aplicou 

os reajustes de acordo com a fórmula paramétrica contratual; b) que os investimentos previstos ao 

longo do período de concessão em ampliação, manutenção e melhorias dos sistemas, custos 

operacionais e impostos devem ser considerados no cálculo do valor da tarifa com vistas a manter o 

equilíbrio econômico-financeiro do aditivo contratual autorizado pelo município; c) que a Companhia 

Águas de Itapema, conforme condicionado pela ARIS, aceitou a redução da taxa de atratividade 

esperada que integrava a sua proposta comercial que era de 18% a.a. para 9,16% a.a. para o período 

executado do contrato e de 10,99% a.a. para o horizonte de projeções; d) que o Parecer Técnico DR 

080/2015 da ARIS considerou os investimentos impostos pelo Plano Municipal de Saneamento 

Básico e ampliação do prazo de concessão para autorização da revisão.  E ainda: e) que o estudo de 

reequilíbrio da forma como foi aprovado pela ARIS representou um aumento real de 5,54% acima do 

reajuste anual contratual; f) que os investimentos previstos no cenário futuro definido no Plano 

Municipal de Saneamento Básico se destinam atender necessidades de melhorias e ampliações dos 

sistemas de abastecimento de águia e esgotamento sanitário para atendimento das demandas 

projetadas, assim, conclui que a não realização destes investimentos comprometerá a qualidade dos 

serviços prestados para o cenário projetado; g) que a ARIS reconhece que com a revogação da 

Deliberação n. 25/2015 há desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, tanto que apresentou 

alternativa de investimento a serem incorporados ao contrato para redução do aumento tarifário 

necessário ao seu reequilíbrio;  E por fim: h) que nos diagnósticos dos serviços de água e esgotamento 

sanitário desenvolvidos no Plano Municipal de Saneamento Básico não foram encontradas 

manifestações de que a concessionária Companhia Águas de Itapema não prestava serviço adequado, 

muito pelo contrário, pelas justificativas integrantes do Termo Aditivo há expressa manifestação da 

concedente de que os serviços estavam sendo prestados de forma adequada, obedecendo a legislação 

e as normas técnicas aplicáveis; i) que em comparativo com outros planos tarifários existentes em 

Santa Catarina, verifica-se que as tarifas praticadas pela Águas de Itapema, são inferiores ou 

semelhantes as demais empresas privadas que prestam serviços em municípios próximos a Itapema. 

Somente as autarquias municipais (SAMAE e SIMAE) possuem tarifas inferiores, mas este tipo de 

prestador não tem taxa de retorno de 10,99% e seus encargos tributários diretos são aproximadamente 

8% menores do que uma empresa privada; j) que os investimentos previstos no Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB de Itapema, instituído pela Lei Municipal n. 3.369/214 e no Termo 

aditivo contratual, não seriam possíveis de se realizar sem a revisão tarifária prevista no Termo Aditivo 

ao Contrato 907/2004, pois não estaria preservando o necessário equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato (6533); k) que a Companhia Águas de Itapema vem realizando investimentos decorrentes do 

aditivo contratual. Com base nessas informações do laudo pericial, o Relator concluiu que "o Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Itapema representou um acréscimo considerável nas obrigações 

e investimentos originariamente previstos no Contrato de Concessão n. 097/2004 e como nenhum 

desses investimentos contava originariamente do Contrato, sua amortização também não constava 
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contemplada na estrutura tarifária vigente, residindo aí o núcleo da questão fática que justifica a revisão 

tarifária proposta: a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato". Sobre a 

remuneração da concessionária, o Relator concluiu que não se mostra excessiva, pois foi demonstrado 

pelo laudo pericial que as tarifas praticadas pela concessionária Águas de Itapema são inferiores ou 

semelhantes às demais empresas privadas. "Por outro lado, o parecer técnico não trouxe elementos 

que pudessem corroborar a alegação de que os percentuais de remuneração da concessionária estão 

acima dos parâmetros de mercado", complementou o Relator. @RLA-08/00655621, Informativo de 

Jurisprudência do TCESC nº 88, disponível em: 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=219&idj=2073&op=doc 

 

2 Direito Constitucional  

 

2.1 Competência do TCU. Contrato Administrativo. Abrangência. Execução do Contrato. 
Conflito.  Controvérsias entre os jurisdicionados e terceiros, originadas da execução de contratos 
administrativos, não atraem, por si sós, a competência do TCU, devendo ser resolvidas administrativa 
ou judicialmente. Acórdão nº 2282/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 374, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

2.2 Covid-19: imunização de adolescentes por Estados, Municípios e DF – ADPF  756 TPI – 
oitava -  Ref./DF. A decisão de promover a imunização contra a Covid-19 em adolescentes acima 
de 12 anos, observadas as evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, insere-se na 
competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Os entes federados possuem 
competência concorrente para adotar as providências normativas e administrativas necessárias ao 
combate à pandemia (1). Nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei 13.979/2020 (2), a decisão sobre a inclusão 
ou a exclusão de adolescentes entre as pessoas a serem vacinadas deve levar em consideração as 
evidências científicas e as análises estratégicas em saúde (3). Com base nesses entendimentos, o 
Plenário, por unanimidade, referendou medida cautelar deferida em arguição de descumprimento de 
preceito fundamental. ADPF nº 756, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1033, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
033.pdf 

 

 
2.3 Fornecimento de dados à Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e controle judicial de 

legalidade – ADI 6529/DF. Os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência somente 
podem fornecer dados e conhecimentos específicos à ABIN quando comprovado o interesse público 
da medida. Os mecanismos legais de compartilhamento de dados e informações previstos no 
parágrafo único do art. 4º da Lei 9.883/1999 (1) são previstos para abrigar o interesse público. O 
compartilhamento de dados e de conhecimentos específicos que visem ao interesse privado do órgão 
ou de agente público não é juridicamente admitido, caracterizando-se desvio de finalidade e abuso de 
direito. O fornecimento de informações entre órgãos públicos para a defesa das instituições e dos 
interesses nacionais é ato legítimo. É proibido, no entanto, que essas finalidades se tornem 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=0800655621
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=219&idj=2073&op=doc
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1033.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1033.pdf
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subterfúgios para atendimento ou benefício de interesses particulares ou pessoais. Toda e qualquer 
decisão de fornecimento desses dados deverá ser devida e formalmente motivada para eventual 
controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Cabe destacar que a natureza da atividade de inteligência, 
que eventualmente se desenvolve em regime de sigilo ou de restrição de publicidade, não afasta a 
obrigação de motivação dos atos administrativos. A motivação dessas solicitações mostra-se 
indispensável para que o Poder Judiciário, se provocado, realize o controle de legalidade, examinando 
sua conformidade aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, ainda que 
presentes o interesse público e a motivação, o ordenamento jurídico nacional prevê hipóteses em que 
se impõe a cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, a necessidade de análise e autorização prévia do 
Poder Judiciário. Nessas hipóteses, tem-se, na CF, ser essencial a intervenção prévia do Estado-juiz, 
sem o que qualquer ação de autoridade estatal será ilegítima, ressalvada a situação de flagrante delito. 
Com base nesse entendimento, o Tribunal conheceu parcialmente da ação direta e deu interpretação 
conforme ao parágrafo único do art. 4º da Lei 9.883/1999 para estabelecer que: a) os órgãos 
componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência somente podem fornecer dados e conhecimentos 
específicos à ABIN quando comprovado o interesse público da medida, afastada qualquer 
possibilidade de o fornecimento desses dados atender a interesses pessoais ou privados; b) toda e 
qualquer decisão de fornecimento desses dados deverá ser devida e formalmente motivada para 
eventual controle de legalidade pelo Poder Judiciário; c) mesmo quando presente o interesse público, 
os dados referentes às comunicações telefônicas ou dados sujeitos à reserva de jurisdição não podem 
ser compartilhados na forma do dispositivo, em razão daquela limitação, decorrente do respeito aos 
direitos fundamentais; d) nas hipóteses cabíveis de fornecimento de informações e dados à ABIN, são 
imprescindíveis procedimento formalmente instaurado e a existência de sistemas eletrônicos de 
segurança e registro de acesso, inclusive para efeito de responsabilização em caso de eventual omissão, 
desvio ou abuso. ADI 6529/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1033, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
033.pdf 
 
 

2.4 Proibição de Showmícios em campanhas eleitorais. É vedada a realização, remunerada ou não, 
de “showmícios”, conforme o disposto no art. 39, § 7º, da Lei 9.504/1997 (1). A vedação visa evitar 
o abuso de poder econômico no âmbito das eleições e resguardar a paridade de armas entre os 
candidatos (2), justificando-se pelo fato de que a promoção de uma candidatura por meio do 
patrocínio de um show disponibilizado ao público em geral pode ser considerada como o 
oferecimento de uma vantagem ao eleitor. A norma impugnada objetiva evitar que a opinião ou o 
sentimento que um eleitor venha a nutrir por um ou outro candidato seja impulsionado pela reputação 
ou fama de um artista por meio da confusão entre o palco, do qual se busca deleite e lazer, e o palanque 
político, do qual devem emanar informações acerca da candidatura. Nesse sentido, a norma protege, 
também, a livre formação da vontade do eleitor. A apresentação artística em eventos de arrecadação 
para campanha eleitoral não está inserida na proibição à realização de “showmícios”. Ao contrário dos 
“showmícios”, disponibilizados ao público em geral, os eventos de arrecadação são frequentados por 
pessoas que já guardam simpatia pela campanha que pretendem financiar, não se caracterizando, dessa 
forma, qualquer interferência à livre consciência do eleitor. Os eventos de arrecadação materializam o 
exercício do direito de contribuir com o projeto político desejado pelo eleitor. Com base nesses 
entendimentos, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação direta, para conferir 
interpretação conforme à Constituição ao art. 23, § 4º, V, da Lei 9.504/1997 (3), para incluir no seu 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1033.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1033.pdf
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escopo a possibilidade de realização de apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de 
arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. Na sequência, por maioria, o Tribunal decidiu pela 
não aplicação do princípio da anualidade em relação aos entendimentos. ADI 5970/DF, Informativo 
de Jurisprudência do STF nº 1033, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
033.pdf 
 
 

2.5 Titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte – RE 
1293453/RS (Tema 1130 RG).  “Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a 
titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre 
valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a 
prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal.” 
A análise dos dispositivos constitucionais que versam sobre a repartição de receitas entre os entes 
federados, considerando o contexto histórico em que elaborados, deve ter em vista a tendência de 
descentralização dos recursos e os valores do federalismo de cooperação, com vistas ao fortalecimento 
e autonomia dos entes subnacionais. Assim, o conceito constitucional de rendimentos, constante dos 
arts. 157, I, e 158, I, da Constituição Federal (CF) (1), deve ser considerado de forma mais abrangente, 
e não de forma restritiva. Além disso, a expressão “a qualquer título” (CF, arts. 157, I, e 158, I) é 
suficientemente clara para afastar a pretensão do Fisco de limitar, por meio de ato normativo 
infraconstitucional [Código Tributário Nacional (CTN), art. 85, II] (2), a repartição da receita do 
imposto de renda retido na fonte. Com base nesse entendimento, o Plenário, ao julgar o Tema 1130 
da repercussão geral, negou provimento a recurso extraordinário. RE 129353/RS, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 1033, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
033.pdf 
 
 

2.6 Ação Civil Pública. Anulação da nomeação e posse do vereador para o cargo de Conselheiro 
do Tribunal de Contas de Municípios. Alegação de inexistência de reputação ilibada e 
idoneidade moral. Possibilidade jurídica do pedido. É juridicamente possível o pedido de 
anulação da nomeação e posse de Conselheiro de Tribunal de Contas dos Municípios, veiculado em 
ação civil pública, com fundamento na constatação de que este não preenche os requisitos de 
idoneidade moral e reputação ilibada. Trata-se de ação civil pública, em que a Corte de origem declarou 
inepta a petição inicial, ao fundamento de que o pedido de anulação da nomeação e posse do 
demandado não teria atacado o Decreto Legislativo que materializou sua escolha para o cargo de 
Conselheiro da Corte de Contas do Município. No entanto, ao contrário do que entendeu o Tribunal 
estadual, o vício que, em tese, macularia o Decreto Legislativo, não se circunscreve a esse ato 
isoladamente, pois a alegada falta de idoneidade moral e de reputação ilibada do réu contamina, em 
tese, também aos subsequentes atos administrativos do respectivo iter para a ocupação do cargo, de 
feição complexa, alcançando, pois, as próprias nomeação e posse para a vaga de Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Município, por isso que não há falar em inépcia da inicial. Portanto, a obrigação 
de se declarar a prática de ato nulo, causador de dano à moralidade administrativa e à coletividade, 
não está circunscrita ao Decreto Legislativo, cuja eventual nulidade acarretará na também invalidade 
dos atos subsequentes e imprescindíveis à complexa conformação do ato final, que se última com a 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1033.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1033.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1033.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1033.pdf
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nomeação e posse do indicado para o cargo. Já no que respeita à proclamada impossibilidade jurídica 
do pedido, ao analisar a matéria, a Corte de origem decidiu que a pretensão inicial seria juridicamente 
impossível, visto que, "tratando-se de requisitos subjetivos, somente o próprio Poder Legislativo tinha 
legitimidade para apreciá-los, sendo defeso ao Poder Judiciário interferir, sob pena de ofensa à regra 
constitucional da Separação dos Poderes". Todavia, certo é que a indicação e a nomeação de 
Conselheiro para uma Corte de Contas não constitui ato administrativo puramente discricionário, 
fruto do livre arbítrio do poder político, haja vista que os requisitos da idoneidade moral e da reputação 
ilibada consubstanciam exigências normativas que vinculam a escolha política tanto do Poder 
Legislativo, ao indicar o nome para o cargo, como do Poder Executivo, ao proceder à respectiva 
nomeação. De outra parte, é cediço que a idoneidade moral e a reputação ilibada, na espécie 
examinada, constituem conceitos que estão imbricados com o da moralidade administrativa e, embora 
indeterminados, possuem densidade mínima a permitir o seu escrutínio judicial. Destarte, a escolha e 
nomeação de Conselheiro para o Tribunal de Contas, como qualquer outro ato administrativo, deve 
se pautar em critérios de elevado padrão moral e ético, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, 
cujo controle será objetivamente realizado por meio de dados concretos, ou seja, aptos a aferir a 
adequação da conduta do agente frente ao império da lei e da Constituição. REsp 1.347.443-RJ, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 714, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 
 
 

2.7 Ação de Improbidade Administrativa. Responsabilização de particular que figura 
isoladamente no polo passiva da demanda. Jurisprudência pacífica do STJ pela 
impossibilidade. Agente público acionado pelos mesmos fatos em demanda conexa. 
Distinção detectada. Viabilidade. É inviável o prosseguimento de ação de improbidade 
administrativa exclusivamente contra particular quando há pretensão de responsabilizar agentes 
públicos pelos mesmos fatos em outra demanda desconexa. Primeiramente, destaque-se que não se 
está a discutir a já conhecida e reverenciada compreensão desta Corte Superior de que é inviável o 
manejo da ação civil de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença 
de agente público no polo passivo da demanda. No caso, houve o ajuizamento de duas ações de 
improbidade, uma pelo Ministério Público Federal, outra pelo DNIT. Os agentes públicos envolvidos 
na idêntica trama factual narrada nas duas demandas foram excluídos da ação ajuizada pelo Parquet, 
que é a ora analisada, restando nesta apenas o particular acionado. Em sua fundamentação, a Corte 
Regional aduziu que, "com o reconhecimento da litispendência e a extinção do feito originário contra 
os agentes públicos, a ação de improbidade foi mantida somente contra o particular, o que não pode 
ser admitido. Com efeito, inexistindo agentes públicos no polo passivo da ação de improbidade 
administrativa, destinatários do preceito legal que enumera os atos tidos como ímprobos, não há como 
prosperar a ação originária em que pretende o agravado a condenação do agravante pela prática de ato 
de improbidade administrativa". O Tribunal Regional asseverou, portanto, que, muito embora 
houvesse ação conexa promovida contra os Agentes Públicos, a demanda apreciada contaria apenas 
com o particular no polo passivo, o que não poderia ser admitido em ações de improbidade. Essa 
conclusão é dissonante de ilustrativos desta Corte Superior de que não é o caso de aplicar a 
jurisprudência do STJ, segundo a qual os particulares não podem ser responsabilizados com base na 
LIA sem que figure no polo passivo um agente público responsável pelo ato questionado, pois houve 
a devida pretensão de responsabilizar os agentes públicos em outra demanda conexa. AREsp 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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1.402.806-TO, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 714, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

2.8 ADPF: lei municipal, rádios comunitários e competência privativa da União – ADPF 
335/MG. É inconstitucional lei municipal que dispõe sobre a autorização e exploração de serviço de 
radiodifusão comunitária.Por tratar de matéria de competência reservada à União, apresenta vício de 
inconstitucionalidade formal lei municipal que: a) institui direitos e obrigações das rádios comunitárias, 
b) autoriza seu funcionamento e exploração no âmbito de seu território, e c) estabelece infrações, 
sanções e o pagamento de taxa de funcionamento. As normas constitucionais são claras ao dispor que 
cabe à União legislar privativamente a respeito da radiodifusão, assim como explorar os serviços de 
radiodifusão sonora [Constituição Federal (CF), art. 21, XII, a; art. 22, IV; art. 223 (1)]. Dentro do 
esquema constitucional de competências, não há espaço para a atuação do legislador municipal. 
Principalmente quando se observa que o ato normativo local não está de acordo com a disciplina 
nacional sobre o tema (Lei 9.612/1998). Com esse entendimento, o Plenário julgou procedente pedido 
formulado em arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a 
inconstitucionalidade formal da Lei 9.418/2004 do município de Uberaba/MG. ADPF nº 335/MG, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 1027, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
027.pdf 
 
 

3.      Direito Financeiro e Tributário 

 

3.1 Juros recebidos na repetição de indébito tributário: não incidência de IRPJ e CSLL – RE 
106318/SC. É inconstitucional a incidência de IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa 
SELIC recebidos em razão da repetição de indébitos tributários. Os valores relativos à taxa SELIC 
recebidos pelo contribuinte na repetição de indébito tributário não compõem a base de incidência 
do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL). Os juros de mora legais, correspondentes à taxa Selic, na repetição de indébito tributário 
são valores recebidos pelo contribuinte a título de danos emergentes e visam recompor efetivas 
perdas, não implicando aumento de patrimônio do credor (1). Com base nesse entendimento, o 
Plenário, por unanimidade, ao julgar o Tema 962 da repercussão geral, negou provimento ao recurso 
extraordinário para dar interpretação conforme à Constituição Federal ao § 1º do art. 3º da Lei 
7.713/1988 (2), ao art. 17 do Decreto-Lei 1.598/1977 (3) e ao art. 43, II e § 1º, da Lei 5.172/1966 
(Código Tributário Nacional) (4), de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a 
incidência do imposto de renda e da CSLL sobre a taxa Selic recebida pelo contribuinte na repetição 
de indébito tributário. (1) Precedentes: RE 117.887; ACO 369. (2) Lei 7.713/1988: “Art. 3º O 
imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 
9º a 14 desta Lei. § 1º Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da 
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de 
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos 
rendimentos declarados.” (3) Decreto-Lei 1.598/1977: “Art. 17 Os juros, o desconto, a correção 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1027.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1027.pdf
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monetária prefixada, o lucro na operação de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, 
ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de operações ou 
títulos com vencimento posterior ao encerramento do exercício social, poderão ser rateados pelos 
períodos a que competirem.” (4) Lei 5.172/1966: “Art. 43. O imposto, de competência da União, 
sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica: (...) II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos 
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. § 1º A incidência do imposto independe da 
denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da 
fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)” RE 1063187/SC, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 1031/2021, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_
1031.pdf 

 

3.2 PIS e CONFINS. Base de Cálculo. Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta – 
CRPB. Legalidade. Os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre a Receita 
Bruta – CRPB integram a base de cálculo do PIS e CONFINS. Destaque-se, inicialmente, que os 
casos idênticos até então submetidos à apreciação desta Corte não estavam sendo conhecidos sob o 
fundamento de que, apesar de constar de lei federal, a definição de faturamento e receita bruta para 
delimitar a base de cálculo do PIS/COFINS tem índole constitucional, até mesmo em relação à 
alegada ofensa ao art. 110 do CTN. Todavia, o STF, ao analisar o RE 1.244.117 RG/SC (Tema 
1.111), firmou a seguinte tese: "É infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de 
repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva 
incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS" 
(Min. Relator Dias Toffoli, publicado em 26.2.2021). No que diz respeito à base de cálculo do PIS e 
da COFINS, os arts. 1º, §§ 1º e 2º, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, dispõem que as referidas 
contribuições sociais incidem sobre o total das receitas auferidas no mês pela contribuinte, que 
compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/1977 e as demais receitas, 
excluindo-se apenas as receitas taxativamente elencadas em lei. Da interpretação literal das normas 
que regem a matéria em debate, constata-se que "os tributos incidentes sobre a receita bruta - dentre 
os quais se inclui a CPRB - devem compor a receita bruta, que consiste na base de cálculo das 
referidas contribuições, de modo que a inclusão da CPRB na base de cálculo do PIS e da COFINS 
está de acordo com o princípio da legalidade tributária (artigo 150, I, da CF)". Além disso, a Suprema 
Corte, analisando caso similar no julgamento do RE 1.187.264 RG/SP (Tema 1.048), entendeu pela 
constitucionalidade da inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços-ICMS na 
base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta-CPRB. Na ocasião, em adição 
aos fundamentos constitucionais, a questão foi analisada à luz do art. 12 do Decreto-Lei n. 
1.598/1977, com a redação dada pela Lei n. 12.973/2014, que trouxe a definição de receita bruta e 
líquida para fins de incidência tributária, prevalecendo a orientação de que a receita bruta 
compreende os tributos sobre ela incidentes. REsp 1.945.068-RS, Informativo de Jurisprudência do 
STJ nº 712, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1031.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1031.pdf
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1&cod_tema_final=1
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1&cod_tema_final=1
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1&cod_tema_final=1
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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3.3 Finanças Públicas. Orçamento da União. Concurso Público. Novo Regime Fiscal. Limite 
de Endividamento. Consulta. Todas as despesas com a realização de concursos públicos devem 
ser consideradas integralmente na base de cálculo do teto de gastos (EC 95/2016) e computadas 
para a aferição do seu cumprimento, por se tratar de despesas primárias não excepcionadas pelo 
exaustivo rol de exclusões estabelecido no art. 107, § 6º, do ADCT. Acórdão nº 2313/2021, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 375, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-
e-informativos/ 

 

 

3.4 PIS. CONFINS. Setor Agropecuário. Regime não cumulativo. Cooperativa fornecedora de 
insumos. Receita sobre comercialização. Suspensão. Aproveitamento de créditos. Direito a 
ressarcimento ou compensação. Impossibilidade. As empresas e as cooperativas que exercem 
função intermediária de fornecimento de insumos e usufruem da suspensão de incidência das 
contribuições incidentes sobre a receita da sua comercialização não tem direito ao aproveitamento 
de créditos a luz da vedação contida no artigo 8º, § 4º, inciso II, da Lei nº 10.925/2004. A Lei n. 
10.925/2004 instituiu um microssistema jurídico integrado por agricultores, fornecedores de 
insumos e industriais, atendendo as peculiaridades do setor agroindustrial, que sobreveio em 
substituição ao regime não cumulativo geral relativamente aos insumos que menciona, previsto nas 
Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003. O referido microssistema busca desonerar a cadeia produtiva e 
estabelece a possibilidade de dedução de crédito presumido da contribuição ao PIS/PASEP e da 
COFINS tão somente pelas pessoas jurídicas descritas no art. 8º, caput, da Lei n. 10.925/2004, ou 
seja, pelos produtores de alimentos. A lei instituiu o crédito presumido com a finalidade de 
incrementar a aquisição de mercadorias de pessoas físicas, que não são sujeitas ao pagamento das 
contribuições em referência, de modo a estimular a atividade rural e a produção de alimentos. Com 
efeito, se não houvesse crédito presumido, os produtores somente adquiririam seus insumos de 
pessoas jurídicas, que geram créditos ordinários. As empresas que exercem uma função intermediária 
de fornecimento de insumos, ao comercializarem os produtos descritos na lei, embora não sejam 
beneficiadas com o crédito presumido, em face da vedação do art. 8º, § 4º, da Lei 10.925/2004, 
usufruem da suspensão da incidência das contribuições incidentes sobre a receita da sua 
comercialização, por força das disposições contidas no art. 9º e incisos do mencionado diploma legal. 
Em outras palavras, as empresas, inclusive cooperativas, que promovem atividades pré-industriais 
não oferecem a receita proveniente da comercialização dos produtos especificados em lei à 
tributação das contribuições em tela, pois a revenda, no mercado interno, para os produtores de 
alimentos encontra-se sujeita à suspensão. Desse modo, tem-se a seguinte sequência de tributação 
relativamente aos agentes, inclusive cooperativas, que atuam com os produtos agrícolas e pecuários 
descritos na norma: a) os agricultores e pecuaristas, pessoas físicas ou cooperados pessoas físicas, 
que não são sujeitos ao pagamento das contribuições em tela; b) os fornecedores de insumos 
especificados na lei, que exercem função intermediária ao adquirem os insumos agropecuários e são 
igualmente desobrigados ao pagamento das contribuições, em razão da suspensão da sua incidência; 
e c) os produtores de alimentos, que gozam de créditos presumidos, na forma da lei. Outrossim, à 
luz do art. 9º-A da Lei n. 10.925/2004, somente aqueles que apuram saldos de créditos presumidos, 
ou seja, os produtores de alimentos, podem requerer ressarcimento ou compensação. Com efeito, a 
tese de que seria aplicável o benefício fiscal do art. 17 da Lei n. 11.033/2004 não encontra respaldo 
na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois tal dispositivo, em razão da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#adct
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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especialidade, não derrogou a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003, bem como não desnaturou 
a estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo legislador para a materialização do princípio da 
não cumulatividade, quanto à COFINS e à contribuição ao PIS. Dessa forma, da leitura dos 
dispositivos legais que regem a matéria em nenhum momento se pode extrair a compreensão de que 
seria possível ressarcimento ou compensação relativos a operações de saída com suspensão da 
Contribuição ao PIS e da COFINS. REsp nº 1.445.843-RS, Informativo de Jurisprudência do STJ 
nº 713, disponível em:  
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

3.5 Execução Fiscal. Honorários Advocatícios. Despacho inicial. Aplicação subsidiária do art. 
827, § 1º do CPC/2015. Na execução fiscal, quando não incluídos como encargo na CDA, os 
honorários provisórios arbitrados no despacho do juiz que ordena a citação devem observar o 
percentual estabelecido no art. 827 e não as faixas do art. 85, § 3º, ambos do Código de Processo 
Civil/2015. O CPC/2015, nos arts. 523, § 1º, e 827, prevê o pagamento de honorários tanto na fase 
de cumprimento de sentença como no processo de execução, estabelecendo, em ambos os casos, o 
percentual fixo de 10% (dez por cento). Também em ambos os casos, o Código concede benefício 
ao devedor que satisfizer o crédito exequendo voluntariamente. No cumprimento de sentença, os 
honorários só serão devidos se não houver pagamento no prazo de quinze dias contados da 
intimação para pagamento voluntário (art. 523, caput e § 1º). E, no processo de execução, embora no 
mandado citatório seja fixada ab initio a verba honorária, "[n]o caso de integral pagamento no prazo 
de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade" (art. 827, § 1º). Como 
se vê, se a verba honorária na fase de conhecimento está condicionada ao trabalho que se exigiu do 
advogado (art. 85, § 2º) e, mesmo nas causas em que a Fazenda Pública for parte, tem quantificação 
variável (art. 85, § 3º), nos procedimentos executivos o percentual de 10% (dez por cento) é dado 
pela lei, sendo, conforme doutrina, "ilegal o juiz fixar percentual inferior ou superior". A exclusão 
dessa verba (art. 523, caput e § 1º) ou sua redução à metade (art. 827, § 1º) condicionam-se única e 
exclusivamente ao comportamento do devedor. A norma especial, no caso, não é o § 3º do art. 85, 
que versa sobre honorários definitivos na fase de conhecimento, mas o art. 827, que, compondo a 
sistemática legal dos honorários provisórios nos procedimentos executivos, conforme doutrina, 
"concede ao executado um estímulo para que satisfaça o mais rapidamente possível a execução". A 
regra do art. 85, § 3º, somente poderia ser considerada especial em relação ao art. 827 se disciplinasse 
concretamente os honorários provisórios. Com isso, verifica-se correta a interpretação do Tribunal 
de Origem que assim consignou: " 4.1 A Lei de Execução Fiscal, em seu artigo 1º, traz, 
expressamente, a possibilidade de aplicação subsidiária das normas expressas no Código de Processo 
Civil à cobrança da Dívida Ativa da Fazenda Pública. Confira-se: (...) 4.1.1 Diante deste cenário, 
segundo a previsão do artigo 827 do Código de Processo Civil/2015, o MM. Julgador, ao proferir 
despacho inicial, nos processos executivos, fixará, de plano, a verba honorária, no valor de 10% (dez 
por cento), a ser paga pela parte Executada. Aludido valor poderá, inclusive, ser reduzido pela 
metade, caso ocorra o pagamento integral do débito exequendo". AgInt no AREsp  1.738.784-GO, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 713, disponível em:  
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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3.6 Finanças Públicas. Educação. Limite Mínimo Constitucional. Lei Complementar Federal 
nº 173/2020. Despesa com Pessoal. Trata-se de consulta formulada pelo secretário estadual de 
educação e pelo procurador geral do Estado, nos seguintes termos: “Para o cumprimento da 
exigência constitucional de aplicação mínima obrigatória de recursos para manutenção e o 
desenvolvimento do ensino na educação básica e a remuneração condigna de seus profissionais, 
observando a proporção de aplicação de 70% de recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) 
para o pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício (Art. 212-A, inciso XI, 
da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 108/2020), é possível 
o aumento de despesa com pessoal especificamente para contemplar essa categoria de profissionais, 
afastando-se as vedações do art. 8º, incisos I a VI, da Lei Complementar Federal nº 173/2020”? O 
Plenário, à unanimidade, conheceu da consulta e, no mérito, a respondeu, conforme o voto do 
conselheiro relator, nos seguintes termos: 1.2.1. Exclusivamente para contemplar os profissionais da 
educação básica em efetivo exercício, conforme prevê o artigo 212-A 1 , da Constituição Federal, 
acrescido pela Emenda Constitucional nº 108/2020, é possível o aumento de despesas com pessoal, 
em observância ao Princípio da Supremacia da Norma Constitucional. Trata-se da 
constitucionalização de exceção às proibições estabelecidas no art. 8º2 da LC 173/2020 (somando-
se àquelas já previstas no corpo da própria norma infraconstitucional), com vistas à efetividade do 

direito à educação.  1.2.2. Ressalta-se a necessidade de observância dos limites e controles para a 
criação e o aumento da despesa com pessoal expressamente previstos no ordenamento jurídico, em 

especial a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (arts. 18 a 23).  1.2.3. Os profissionais da 
educação básica em efetivo exercício, nos termos do artigo 263 da Lei Federal nº 14.113/2020, são 
os profissionais previstos no artigo 614 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, além dos 
profissionais de psicologia e de serviço social que atendam às necessidades e prioridades definidas 
pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais, conforme dispõe o artigo 1º5 
da Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019. A tais profissionais da educação básica em efetivo 
exercício destina-se o pagamento do limite mínimo de 70% (setenta por cento) dos recursos anuais 
totais do FUNDEB. Parecer em Consulta TC nº 29/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEES 
nº 116, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-
de-Jurisprudencia-n.-116.pdf 

 

3.7 Finanças Públicas. Débito da Administração.  Pagamento Retroativo. Correção monetária. 
Indexação. Parecer em Consulta TC nº 028/2021 - Os pagamentos retroativos a servidores e a 
terceiros, quando reconhecidos por decisão administrativa, não estão sujeitos à incidência de juros 
de mora e, quanto à correção monetária nos entes jurisdicionados desta Corte que não tenham 
legislado sobre o tema (correção monetária), recomenda-se que adotem o Valor de Referência do 
Tesouro Estadual – VRTE, em âmbito estadual e no âmbito municipal, o indexador equivalente que 
promova a correção monetária dos créditos de natureza tributária devidos à fazenda pública desde 
que não prescritos. Trata-se de consulta formulada pelo presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo - Ales, acerca dos quesitos a seguir: “a) Os pagamentos retroativos a 
servidores e terceiros, quando reconhecidos por decisão administrativa, estão sujeitos à incidência 
de correção monetária e de juros moratórios? Em caso afirmativo, quais os critérios (termo inicial, 
índices, percentuais) aplicáveis a tais pagamentos? b) No caso de servidores públicos, qual seria a 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-116.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-116.pdf
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base de cálculo para eventual incidência de juros de moratórios (sic) e atualização monetária, a 
remuneração vigente à época do fato gerador ou a data do efetivo pagamento (art. 70, § 2º, LC nº 
46/94)”? O Plenário desta Corte, preliminarmente, conheceu da consulta e, no mérito, por maioria, 
nos termos do voto-vogal do conselheiro presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, 

deliberou por respondê-la nos seguintes termos:  III.1.1 Os pagamentos retroativos a servidores e 
a terceiros quando reconhecidos por decisão administrativa, não estão sujeitos à incidência de juros 
de mora e quanto à correção monetária nos entes jurisdicionados desta Corte que não tenham 
legislado sobre o tema (correção monetária), recomenda-se que adotem o Valor de Referência do 
Tesouro Estadual – VRTE, em âmbito estadual e no âmbito municipal, o indexador equivalente que 
promova a correção monetária dos créditos de natureza tributária devidos à fazenda pública desde 
que não prescritos; III.1.2 Todos os débitos administrativos, desde que não prescritos, a serem 
objeto de correção monetária a partir da publicação deste parecer em consulta e do ato ratificador 
desta recomendação, adotado pelos chefes de executivos, de cada ente, mesmo que versem sobre 
direitos reconhecidos, podem ser corrigidos pelo indexador aqui sugerido (VRTE ou o que lhe faça 

as vezes no âmbito municipal);  III.1.3 Na hipótese do item anterior, aos entes jurisdicionados que 
não adotarem a recomendação supra, devem igualmente publicar ato formal estabelecendo o 

indexador adotado;  III.1.4 Sugere-se aos entes que vierem a legislar sobre o tema para o futuro, 
que se abstenham de adotar a caderneta de poupança como indexador, já que o Supremo Tribunal 
Federal – STF, analisando a constitucionalidade de Lei Federal (in casu, o art. 1º-F da Lei Federal nº 
9.494/97) que a instituíra como parâmetro de correção monetária, propugnou pelo entendimento 
de que esta não garante a correção efetiva, na forma do Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 
810 da Repercussão Geral). Parecer em Consulta TC nº 028/202, Informativo de Jurisprudência do 
TCEES nº 116, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-116.pdf 

 

3.8 Finanças Públicas. Despesa com Pessoal. Juiz Leigo. COVID-19. Extensão de Vínculo. 
Parecer em Consulta TC nº 027/2021 - Tendo em vista que a realização de novas designações, no 
momento atual, se encontra impedida pelas medidas de contenção de despesas elencadas na Lei 
Complementar nº 173/2020, sobretudo a preconizada no inciso IV de seu art. 8º, afigura-se possível 
a extensão do período de designação de juízes leigos, já reconduzidos, até a data de 31/12/2021, de 
modo a harmonizar-se com o prazo estabelecido no caput do art. 8º da mesma lei, como marco final 
das restrições que enumera. Trata-se de consulta formulada pelo presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado do Espírito Santo (TJES), solicitando resposta do TCEES para a seguinte dúvida: “Não 
havendo lei em sentido estrito, que vincule os prazos, que são exclusivamente previstos em resolução 
interna (ato administrativo), é possível a extensão das designações de Juízes Leigos, que já tenham 
sido reconduzidos, nos termos do edital de seleção, por mais 02 (dois anos), a partir dos respectivos 
termos finais das designações, considerando a impossibilidade da realização de novo processo 
seletivo, decorrente da pandemia da Covid-19”? O Plenário desta Corte, à unanimidade, conheceu 

da consulta e, no mérito, a respondeu nos seguintes termos:  Tendo em vista que a realização de 
novas designações, no momento atual, se encontra impedida pelas medidas de contenção de 
despesas elencadas na Lei Complementar 173/2020, sobretudo a preconizada no inciso IV6 de seu 
art. 8º, afigura-se possível a extensão do período de designação de juízes leigos, já reconduzidos, até 
a data de 31/12/2021, de modo a harmonizar-se com o prazo estabelecido, no caput do art. 8º da 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-116.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-116.pdf
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mesma lei, como marco final das restrições que enumera. Parecer em Consulta TC nº 027/2021, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 116, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-116.pdf 

 

3.9 CONFINS- importação. Importação de peças para aeronaves. Acréscimo de alíquota de 1%. 
Legalidade. O acréscimo determinado pelo § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004 (incluído pela 
Lei nº 12.844/2013) majorou de maneira linear, em 1 ponto percentual, todas as alíquotas para a 
COFINS-Importação tratadas neste artigo. A controvérsia gravita em torno de definir se o §21, 
acrescentado ao art. 8º da Lei n. 10.865/2004 pela Lei n. 12.844/2013, tem como resultado: a) 
majorar todas as alíquotas para a COFINS-Importação tratadas no art. 8º, de maneira linear, em 01 
ponto percentual (de modo que, onde havia alíquota-zero, se passaria a 1%); ou b) promover o 
referido aumento apenas onde havia alíquotas positivas definidas, estando as hipóteses de alíquota-
zero ressalvadas do aumento linear, em razão de seu caráter excepcional ("lex specialis derrogat lex 
generalis"). É oportuno mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no RE 1.178.310/PR, em 
repercussão geral, decidiu pela "constitucionalidade da majoração, em um ponto percentual, da 
alíquota da COFINS-Importação, introduzida pelo artigo 8º, § 21, da Lei n. 10.865/2004, com a 
redação dada pela Lei n. 12.715/2012, e da vedação ao aproveitamento integral dos créditos oriundos 
do pagamento da exação, constante do §1º-A do artigo 15 da Lei n. 10.865/2004, incluído pela Lei 
n. 13.137/2015". Registra-se que o STF julgou apenas a constitucionalidade do acréscimo de alíquota 
como um todo, não abordando a inter-relação das normas infraconstitucionais envolvidas, que é o 
caso aqui. Todavia, é importante trazer o julgamento a lume para esclarecer que a Suprema Corte 
negou existir contrariedade ao princípio da isonomia, justamente em razão do intuito do legislador 
de equalizar a tributação entre produtos nacionais e importados diante da nova CPRB. Se no âmbito 
de sua competência o STF afastou a tese de tratamento desigual entre bens produzidos no País e 
bens importados, no âmbito de competência deste STJ as duas Turmas de Direito Público já 
decidiram pela inaplicabilidade da Cláusula de "Obrigação de Tratamento Nacional" à COFINS-
Importação. Quanto ao critério de especialidade que norteou o julgador a quo, tem-se que o legislador 
não revogou qualquer das alíquotas estabelecidas anteriormente no art. 8º da Lei n. 10.865/2004. 
Pelo contrário, fez literal adição às disposições já existentes no art. 8º, acrescentando 01 ponto 
percentual a todas as "alíquotas da COFINS-Importação de que trata este artigo" (§21, incluído pela 
Lei n. 12.844/2013). E o fez indistintamente, seja qual fosse a alíquota anteriormente prevista no 
artigo. Não se trata, portanto, de revogação presumida de benefício. É adição expressa. É literal. O 
debate entre norma geral e norma especial tem lugar quando há antinomia aparente de normas. No 
caso, não há antinomia quando um dispositivo estabelece uma alíquota (ainda que seja zero) e outro, 
posterior, estabelece uma adição de alíquota, no mesmo artigo de lei, ainda que tal adição alcance 
um conjunto maior de itens. Assim, quer se entenda aplicável, por analogia, o art. 111 do CTN 
(interpretação literal), quer se busque apoio em outros métodos de interpretação, não resta dúvida 
sobre o alcance amplo que o legislador ordinário desejou conferir à determinação do §21 do art. 8º 
da Lei n. 10.865/2004. REsp 1.926.749-MG, Informativo de Jurisprudência do STF nº 714, 
disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-116.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-116.pdf
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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3.10 Orçamento impositivo e ECs 86/105 e 100/2019 – ADI 5274/SC. É inconstitucional norma 
estadual que tenha criado impositividade da lei orçamentária antes do advento das Emendas 
Constitucionais (ECs) 86/2015 E 100/2019. Inexiste no sistema jurídico brasileiro a figura da 
constitucionalidade superveniente, de modo que norma estadual, com previsão de orçamento de 
execução obrigatória e editada antes do advento das ECs 86/2015 e 100/2019, contraria o princípio 
da separação dos Poderes e o caráter meramente formal da lei orçamentária. Ademais, embora o art. 
24, I, da Constituição Federal (CF) (2) estabeleça a competência legislativa concorrente sobre direito 
financeiro, as normas sobre processo legislativo são de observância obrigatória pelos estados-
membros, aplicando-se o princípio da simetria (3). Assim, reveste-se de inconstitucionalidade 
material a norma estadual que fixe limites diferentes daqueles previstos na CF para emendas 
parlamentares impositivas em matéria orçamentária. Com base nesse entendimento, o Plenário, por 
unanimidade, julgou procedente o pedido formulado em ação direta, para declarar a 
inconstitucionalidade dos arts. 120-A e 120-B da Constituição do Estado de Santa Catarina (CE/SC) 
(4) (5).  ADI 5274/SC, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1034/2021, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_
1034.pdf 

 

4.      Direito Previdenciário 

 

4.1 Pessoal. Ato sujeito a registro. Registo tácito. Revisão de ofício. Pagamento indevido. 
Regime jurídico. Aposentadoria. Determinação. O reconhecimento do registro tácito de ato de 
aposentadoria, bem como a impossibilidade de revisão de ofício (art. 260, § 2º, do Regimento Interno 
do TCU), não obstam a expedição de determinação ao órgão jurisdicionado para que os proventos 
se ajustem à lei (art. 71, inciso IX, da Constituição Federal). A definitividade do ato, advinda do seu 
registro, não o torna imutável ou imune a inovações legislativas, sob pena de se afastar a competência 
legislativa do Congresso Nacional para deliberar sobre o regime jurídico ou a remuneração dos 
servidores, respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. Acórdão nº 13433/2021, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 373, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

 

4.2 Possibilidade do reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, mesmo após 
EC 103/2019. Efeito integrativo. Acréscimo na redação da tese fixada no item 10 do acórdão 
embargado. É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, mesmo após 
EC nº 103/2019, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei nº 9.032/1995 e ao 
Decreto nº 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por 
qualquer meio de prova até 05.03.1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo 
técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem 
intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do segurado. 
EDcl no REsp nº 1.830.508-RS, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 711, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1034.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1034.pdf
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/regimento-interno-do-tribunal-de-contas-da-uniao.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/regimento-interno-do-tribunal-de-contas-da-uniao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 

tcmgo.tc.br/site 

Página 82 de 114 

4.3 Ato de Inativação. Ingresso da servidora no regime celetista. Mudança para o regime 
estatutário apenas após a data limite da regra de transição. Prejulgado nº 28 TCEPR. 
Negativa de registro do ato de inativação. Expedição de determinação do Município, para 
que proceda à intimação da servidora, nos termos do Prejulgado nº 11. Trata-se de 
aposentadoria por invalidez de interessada, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, com 
fundamento no art. 1º da Emenda Constitucional nº 070, de 29/03/2012, conforme Portaria nº 
017/2017, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 1.247, de 08/05/2017, retificada 
pela Portaria nº 111/2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 1.885, de 
13/11/2019, tendo sido protocolada em 29/05/2017, conforme informação do sistema corporativo 
(Ágiles), respeitando o prazo normativo. Com a edição da Lei Orgânica do Município, o regime 
jurídico único do município passou a ser a CLT, sem prejuízo do regramento de matérias específicas 
por leis municipais que não estivessem contempladas naquela lei federal. Portanto, não há falar que 
a interessada ocupava um emprego público, mas um cargo público regido pela CLT, por mais insólita 
que seja a situação do ponto de vista da adequação aos princípios da boa administração pública. O 
Prejulgado nº 28 (Acórdão nº 1.603/19 - Pleno, retificado pelo Acórdão nº 541/20 - Pleno), decidiu 
que haveria regras de transição na transformação e empregos públicos em cargos públicos, haja vista 
que a EC 19/98 teve cautelarmente declarada a inconstitucionalidade acerca da existência de mais 
de um regime jurídico na mesma unidade da federação. O retrocitado prejulgado tratou da questão 
em que o regime celetista e o regime próprio vigem contemporaneamente. Não foi o que ocorreu 
no Município durante a atividade da interessada. Desde 1972 havia um regime próprio, que entrou 
em extinção após a edição da Lei Orgânica Municipal em 1990 e, a partir de 2006, todos os cargos 
da administração pública do município passaram a ser regidos por um novo regime jurídico 
estatutário único. Pelo exposto, propõe-se que seja a aposentadoria em análise considerada legal, 
concedendo-lhe registro. Processo nº 394554/17, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 97/2021, 
disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

 

4.4 Contribuição previdenciária patronal. Auxílio alimentação ou auxílio transporte. Valores 
descontados dos empregados. Base de cálculo. Incidência. O valor correspondente à 
participação do trabalhador no auxílio alimentação ou auxílio transporte, descontando do salário do 
trabalhador, deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Discute-se se o 
valor correspondente à participação do trabalhador no auxílio alimentação ou auxílio transporte, 
descontado do seu salário, deve ou não integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos 
termos do art. 22 da Lei 8.212/1991. Busca-se, na hipótese, o reconhecimento da inexigibilidade da 
contribuição patronal, dos valores descontados dos empregados a título de Vale-Transporte, Vale-
Refeição e Vale-Alimentação. O STJ consolidou firme jurisprudência no sentido de que não sofrem 
a incidência de contribuição previdenciária "as importâncias pagas a título de indenização, que não 
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador" (REsp 1.230.957/RS, 
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/3/2014, submetido ao art. 543-C 
do CPC). Por outro lado, se a verba trabalhista possuir natureza remuneratória, destinando-se a 
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de cálculo da contribuição. 
O mesmo raciocínio se aplica à RAT e à Contribuição devidas a Terceiros. No caso em questão, o 
fato de os valores descontados aos empregados correspondentes à participação deles no custeio do 
vale-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde/odontológico ser retida pelo empregador não 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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retira a titularidade dos empregados de tais verbas remuneratórias. Só há a incidência de desconto 
para fins de coparticipação dos empregados porque os valores pagos pelo empregador, os quais 
ingressam com natureza de salário-de-contribuição, antes se incorporaram ao patrimônio jurídico do 
empregado, para só então serem destinado à coparticipação das referidas verbas. Outrossim, os 
valores descontados aos empregados correspondentes à participação deles no custeio do vale-
transporte, auxílio-alimentação e auxílio- saúde/odontológico não constam no rol das verbas que 
não integram o conceito de salário-de-contribuição, listadas no § 9° do art. 28 da Lei n. 8.212/1991. 
Por consequência, e por possuir natureza remuneratória, devem constituir a base de cálculo da 
contribuição previdenciária e da RAT a cargo da empresa. O STJ, quando do julgamento do REsp 
1.902.565/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 7/4/2021, fixou que o 
montante retido a título de contribuição previdenciária compõe a remuneração do empregado, de 
modo que deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição 
ao SAT/RAT (art. 22, II, da Lei n. 8.212/1991) e das contribuições sociais devidas a terceiros. É que 
pretensão de exclusão da cota do empregado da base de cálculo da contribuição do empregador 
levaria, necessariamente, à exclusão do imposto de renda retido na fonte e, posteriormente, à 
degeneração do conceito de remuneração bruta em remuneração líquida, ao arrepio da legislação de 
regência. Ademais, no referido julgamento do REsp 1.902.565/PR foi apontado e se aplica ao caso 
presente o fato de que: "A rigor, o que pretende a parte recorrente é que o tributo incida, não sobre 
a remuneração bruta, conforme previsto no art. 22, I, da Lei n. 8.212/1991, mas sobre a remuneração 
líquida. O raciocínio, levado ao extremo, conduziria a perplexidades que bem demonstram o 
desacerto da tese. Primeiro, a exclusão do montante retido a título de contribuição previdenciária do 
empregado permitiria concluir que também o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) não 
integraria a base de cálculo da contribuição, aproximando-a, ainda mais, da remuneração líquida. E, 
segundo, a base de cálculo da contribuição patronal, observado o art. 28, § 5º, da Lei n. 8.212/1991, 
seria inferior à base de cálculo da contribuição previdenciária do empregado, em potencial violação 
ao princípio da equidade na forma de custeio, nos termos do art. 194, parágrafo único, V, da 
Constituição." REsp nº 1.928.591-RS, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 712, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

4.5 Pessoal. Acumulação de Cargo Público. Servidor Público Militar. Servidor Público Militar 
Inativo. Professor. Remuneração. Proventos. É possível ao militar inativo exercer o cargo de 
magistério público e acumular os seus proventos da inatividade com os vencimentos do cargo de 
professor. Acórdão nº 16.432/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 375, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.6 Ato de Inativação. Requisitos para incorporação da verba TIDE. Negativa de registro, 
conforme manifestação da unidade técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal, de 
acordo com o voto do vencedor. Nos parece evidente que a regra estabelecida pelo artigo 5º, da 
Lei Estadual n.º 19.594/18, aplicável a todos os processos aposentatórios em trâmite ou em fase de 
homologação, não deixou margem interpretativa para permitir eventuais contagens paralelas de 
tempo, sendo taxativo ao estabelecer que somente fará jus a incorporação da verba TIDE se 
implementado quinze anos de contribuição. Diante disso, acompanhando as manifestações da 
Unidade Técnica e do Ministério Público junto a este Tribunal, proponho a NEGATIVA DE 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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REGISTRO do ato de inativação sob análise. Processo nº 616838/13, Boletim de Jurisprudência do 
TCEPR nº 98, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-
tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242 

 

4.7 Ato de Inativação. Serventuária da Justiça. Declaração de acúmulo de benefício. Ausência 
de certidão de tempo de contribuição ao INSS. Manifestações uniformes. Negativa de 
registro.  Como bem ponderou a unidade técnica, não houve demonstração nos autos de que as 
contribuições previdenciárias não foram aproveitadas pela interessada junto ao INSS. Em que pese 
o eventual direito de se aposentar pelo RPPS, ao que tudo indica optou-se primeiro pelo RGPS. 
Portanto, não se afastou a presunção de que houve, irregularmente, o aproveitamento de um único 
histórico de contribuição para dois regimes simultâneos (Regime Geral e Paranaprevidência). Nesse 
contexto, ante a ausência tanto de esclarecimentos satisfatórios como de documento essencial 
(notadamente a certidão emitida pelo INSS), acompanho as manifestações uniformes no sentido da 
negativa de registro do ato concessivo de aposentadoria em apreço. Processo nº 712924/18, Boletim 
de Jurisprudência do TCEPR nº 98, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-
de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242 

 

4.8 Consulta. Aposentadoria. Regras de transição. Serviço Militar.  Deve ser considerada a data no 
ingresso do serviço militar de carreira das Forças Armadas como marco para aplicação das regras de 
transição para fins de aposentadoria, que asseguram proventos com totalidade da remuneração e 
paridade, previstas no art. 6º da Emenda Constitucional Federal nº 41/2003 e no art. 4º, §6º, I e §7º, 
I e do art. 5º, §2º, I §3º, I, da Emenda Constitucional Estadual nº 45/2019, àqueles que tiverem 
ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31/12/2003; não sendo aplicadas tais regras aos 
militares da reserva remunerada e ao reformado, tendo vista estarem em inatividade, não podendo 
ser considerada a inatividade como vínculo com o serviço público para efeitos dos referidos 
dispositivos Constitucionais. Processo nº 582862/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 98, 
disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-98-2021/337962/area/242 

 

4.9 Previdência. Regime Próprio de Previdência Social. Déficit atuarial. Plano de Amortização. 
Projeto de lei. Capacidade orçamentária e financeira. Responsabilidade. Prefeito. Cabe ao 
chefe do Poder Executivo acolher umas das alternativas ofertadas pelo atuário no plano de 
amortização e propor o correspondente projeto de lei para equacionamento do déficit atuarial, sendo 
sua responsabilidade verificar, previamente à propositura, se a forma a ser implementada está 
lastreada na capacidade orçamentária e financeira do ente, sob pena de incorrer em grave infração 
legal a norma de natureza financeira. Na análise da prestação de contas anual da Prefeitura de São 
Gabriel da Palha referentes ao exercício de 2018, a área técnica relatou a redução irregular dos aportes 
atuariais destinados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do município, causando 
prejuízo ao seu equilíbrio financeiro e atuarial. Foram identificadas significativas alterações nos 
aportes decorrentes de modificações no plano de amortização, promovidas pela Lei Municipal nº 
2.772/2018, uma vez que os valores dos aportes previstos a curto prazo foram reduzidos, ao passo 
que aqueles previstos no longo prazo foram elevados, postergando de forma irregular a amortização 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-98-2021/337962/area/242
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do déficit atuarial do instituto de previdência, comprometendo futuras administrações. Em suas 
justificativas, a gestora responsável alegou que, embora a iniciativa do projeto de lei fosse de 
competência da prefeitura municipal, a alteração dos valores atuariais não decorreu da ação de 
qualquer membro do Poder Executivo a ela subordinado, tendo se originado de serviço técnico 
especializado contratado pelo próprio instituto de previdência e, na sequência, remetido à prefeitura 
a fim de ser elaborado o correspondente projeto de lei, então encaminhado ao Poder Legislativo 
para votação. Diante das justificativas apresentadas, a área técnica esclareceu, em análise conclusiva, 
que, inobstante ser de competência do gestor do RPPS propor, acompanhar e revisar, junto ao 
atuário responsável, o plano de amortização do déficit atuarial, submetendo ao chefe do Poder 
Executivo para conhecimento, aprovação e encaminhamento ao Poder Legislativo, tal fato não 
exime a prefeita de responsabilização, visto que a ela compete zelar pelo equilíbrio financeiro e 
atuarial do regime previdenciário. Destacou, também, que apenas a gestão do Poder Executivo do 
exercício em análise e as duas próximas serão favorecidas com a redução dos aportes, visto que, nos 
10 anos subsequentes à aprovação da Lei Municipal nº 2.772/2018 terão deixado de repassar ao 
instituto aproximadamente R$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais), sendo esse valor 
postergado para gestões futuras. Sobre as dificuldades enfrentadas pela atual gestão do Poder 
Executivo para custeio dos aportes, a área técnica teceu a seguinte reflexão: “Importa-se destacar 
ainda que, como a própria prefeita chega a enaltecer nas justificativas apresentadas no item 2.1 desta 
manifestação técnica, quanto a dificuldade de caixa do município para suprir insuficiências 
financeiras do seu Regime Previdenciário da ordem de R$ 2.504.051,48, pairam dúvidas sobre à 
capacidade do Ente de arcar com estes aportes quando suas cifras alcançarem valores da ordem de 
14 milhões de reais (aporte previsto para 2029 – Lei 2772/2018). Destaca-se que o aporte previsto 
para 2018 foi de R$ 4.016.412,25”. Ante o exposto, face ao efeito lesivo ao resultado das contas do 
RPPS e ao seu equilíbrio financeiro e atuarial, concluiu que a presente irregularidade é de natureza 
grave, capaz de influir no opinamento quanto à regularidade das contas da responsável. 
Acompanhando o entendimento técnico, o relator afirmou, baseado em precedentes do TCEES, 
que cabe ao chefe do Poder Executivo elidir esse tipo de irregularidade, uma vez que, ao acolher 
uma das alternativas ofertadas no plano de amortização pelo atuário para propositura do projeto de 
lei que definirá o equacionamento do déficit, deve verificar se a forma a ser implementada está 
lastreada na capacidade orçamentária e financeira do ente. Diante disso, em decorrência da 
manutenção da referida irregularidade, o relator votou pela emissão de parecer prévio recomendando 
à Câmara Municipal a rejeição da prestação de contas anual da prefeita de São Gabriel da Palha no 
exercício de 2018, no que foi acompanhado, à unanimidade, pela Primeira Câmara. Parecer Prévio 
TC nº 81/2021-Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 116, disponível em: 
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
116.pdf 

 

4.10 Escolha de membros da diretoria da sociedade empresária estatal e extensão do sufrágio 
aos inativos – ADI 2296/RS. É inconstitucional, formal e materialmente, norma estadual que 
permite a participação de trabalhadores inativos no sufrágio para a escolha de membros da diretoria 
de empresa pública. Do ponto de vista formal, a norma prevista na alínea e do inciso II do § 1º do 
art. 61 da Constituição Federal (CF) assegura ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de projeto de 
lei para dispor sobre a organização, a estrutura e as atribuições de seus órgãos e entidades. Destaca-
se, ademais, que as normas relativas ao processo legislativo, notadamente aquelas que concernem à 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-116.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-116.pdf
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iniciativa legislativa, são de observância obrigatória para estados, Distrito Federal e municípios (1). 
Sob o aspecto material, a legislação estadual objeto de impugnação é incompatível com a parte final 
do art. 7º, XI, da CF (2). Isso porque a norma constitucional volta-se à proteção dos empregados, 
ou seja, daqueles que mantêm vínculo de trabalho de natureza não eventual com a sociedade 
empresária, estando hierarquicamente subordinado a ela e percebendo salário, nos moldes 
preconizados pelo art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5.452/1943). Com 
base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, julgou procedente pedido formulado em 
ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 11.446/2000 do Estado do Rio Grande do 
Sul. ADI 2296/RS, informativo de Jurisprudência STF nº 1032, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_
1032.pdf 

 

4.11 Seguro de vida em grupo. Adicional de cobertura por invalidez funcional permanente total 
por doença – IFPD. Indenização securitária. Perda da existência independente do segurado. 
Condição. Legalidade. Declaração médica. Necessidade. Concessão de aposentadoria por 
invalidez pelo INSS. Insuficiência. Não é ilegal ou abusiva a clausula que prevê cobertura 
adicional de invalidez funcional permanente por total doença (IFPD) em contrato de seguro de vida 
em grupo, condicionado o pagamento da indenização securitária à perda de existência independente 
do contratado, comprovada por declaração médica. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade 
da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença 
(IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da 
indenização securitária à perda da existência independente do segurado. Na Invalidez Funcional 
Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de 
invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida 
quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas 
relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP n. 302/2005). Na cobertura de Invalidez Laborativa 
Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de 
incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode 
esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua 
constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP n. 
302/2005). A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade 
profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte. 
Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez 
profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos 
princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem 
exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. Nesse contexto, os produtos existentes no 
mercado securitário devem ser disponibilizados com o devido esclarecimento, isto é, ser oferecidos 
com informações claras acerca do tipo de cobertura a ser contratada e suas consequências, de modo 
a não induzir o proponente em erro. No que tange à comprovação da natureza e da extensão da 
incapacidade para fins securitários, o simples fato de o segurado ter sido aposentado pelo INSS por 
invalidez permanente não confere a ele o direito automático de receber indenização de seguro 
contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar o 
grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada. Com efeito, ainda que o 
contrato de seguro preveja cobertura para incapacidade por doença ou por acidente, se existir 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1032.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1032.pdf
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controvérsia quanto à natureza (temporária ou permanente) e à extensão (total, funcional ou parcial) 
da invalidez sustentada pelo segurado, é de rigor a produção de prova pericial médica, sob pena de 
caracterização de cerceamento de defesa. Isso porque a concessão de aposentadoria por invalidez 
pelo INSS não induz presunção absoluta da incapacidade total do segurado, não podendo, dessa 
forma, vincular ou obrigar as seguradoras privadas. Como cediço, a autarquia previdenciária afere 
apenas a incapacidade profissional ou laborativa, de modo que a aposentadoria por invalidez não é 
apta a demonstrar a ocorrência de riscos securitários diversos, como as incapacidades parcial, 
temporária ou funcional. REsp nº 1.867.199- SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 714, 
disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

4.12 Majoração de alíquota de contribuição previdenciária de servidor público. ARE 875958/GO 
(tema 933 RG) “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a 
contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas 
mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que 
justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público 
para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.” V A falta de 
estudo atuarial específico e prévio não inviabiliza o aumento da alíquota da contribuição 
previdenciária dos servidores. O que a Constituição Federal (CF) exige como pressuposto para o 
aumento da contribuição previdenciária é a necessidade de fazer frente ao custeio das despesas do 
respectivo regime (CF, art. 149, § 1º) (1). A majoração da alíquota de 11% para 13,25% não afronta 
os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. Conforme o disposto no art. 7º, II, da Lei 
8.134/1990 (2), o valor correspondente à contribuição previdenciária deve ser deduzido da base de 
cálculo do imposto de renda. Desse modo, se o servidor sofre um aumento na tributação dos seus 
rendimentos pela contribuição previdenciária, também se beneficia de redução do montante pago a 
título de imposto de renda. Nesse contexto, o acréscimo de 2,25% na exação, cujo impacto é 
reduzido pela dedução da base de cálculo do imposto de renda, não parece comprometer a 
sobrevivência digna dos servidores públicos. Com base nesses entendimentos, ao julgar o Tema 933 
da repercussão geral, o Plenário deu provimento a recurso extraordinário, para declarar a 
constitucionalidade da Lei Complementar 100/2012 do Estado de Goiás. ARE 875958/GO, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 1034, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_
1034.pdf 

 

4.13 Consulta. Servidores. Lei Complementar nº 173/2020. Concessão de benefícios pecuniários. 
Determinação legal anterior. O TCE/SC respondeu à consulta acerca da possibilidade de 
manutenção/concessão de vantagens pecuniárias criadas por meio da Lei municipal n. 1.201/2020, 
cuja vigência expirou em 28/02/2021, tendo em vista as restrições de atos de pessoal impostas pela 
Lei Complementar n. 173/20201, com o seguinte entendimento: "Os incisos I e VI do art. 8º da Lei 
Complementar n. 173/2020 vedam a concessão, criação e/ou majoração de vantagem 
remuneratória, exceto quando derivada de sentença judicial transitada em julgado ou de 
determinação legal anterior à calamidade. O artigo 3º da Lei municipal n. 1.201/2020, que prevê 
verba denominada 'abono indenizatório mensal como prêmio assiduidade', assim como o artigo 6º, 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1034.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1034.pdf
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que prevê verba denominada 'adicional de alimentação aos motoristas de ambulâncias e motoristas 
lotados no departamento de saúde' não se enquadram no conceito de 'determinação legal anterior', 
em vista do respectivo termo final de vigência, não encontrando respaldo legal em normativa diversa 
anterior à entrada em vigor da Lei Complementar n. 173/2020”.  E ainda: “O artigo 154 da Lei 
Complementar municipal n. 46/2015, que dispõe acerca do auxílio alimentação aos servidores 
municipais não pode ser enquadrado no conceito de 'determinação legal anterior', do art. 8º, inciso 
VI da Lei Complementar Federal n. 173/2020, porquanto se trata de mera autorização legal, estando 
sua implementação sujeita à discricionariedade da Administração. O piso mínimo salarial fixado no 
artigo 2º da Lei municipal n. 1.201/2020 deverá ser observado, em face da garantia constitucional 
de irredutibilidade de vencimentos. A concessão da adequação anual do piso salarial profissional 
nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, com base na Lei n. 
11.738/2008, deve ser concedida mediante a edição de lei local específica, necessária a` sua 
regulamentação, e enquadra-se na hipótese excepcional do inciso I do artigo 8º da Lei Complementar 
n. 173/2020, devendo o ente municipal atentar para que seja observado o piso nacional com base 
no vencimento básico, de acordo com o entendimento firmado pelo STF na ADI 4167 e Prejulgado 
2147 deste Tribunal de Contas". Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito Municipal em 
exercício de Maracajá, com as seguintes razões: "A Lei Municipal nº 1.201 de 20 de março de 2020, 
concedeu a revisão geral anual aos servidores em março de 2020, bem como criou (antes da LC nº 
173/2020) as seguintes vantagens e abonos aos servidores: - Piso mínimo salarial para os servidores 
do Município; - Abono indenizatório mensal como prêmio assiduidade; - Cupom alimentação; - 
Abono complementar ao departamento de educação e cultura (para atingir o piso nacional); - 
Adicional de alimentação aos motoristas de ambulâncias e motoristas lotados no departamento de 
saúde. Ocorre, porém, que a citada legislação municipal possui vigência até 28/02/2021, e esta 
Municipalidade tenciona orientação quanto à possibilidade, por meio de lei, de 
manutenção/concessão dos benefícios ali previstos". A Relatora explicou que o objeto da consulta 
são as disposições dos incisos I e VI do art. 8º da LC n. 173/2020, as quais vedam a concessão de 
vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e, ainda, criar ou majorar auxílios, 
vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, a membros 
de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares.  Ela observou que o legislador 
previu ressalvas relativas às situações decorrentes de sentença judicial transitada em julgado ou de 
determinação legal anterior à calamidade pública e que o Consulente sugeriu que a Lei municipal n. 
1.201/2020 concedeu a revisão geral anual aos servidores, em março de 2020, bem como 
contemplou (antes da LC n. 173/2020, porém, com período de vigência fixado até 28/02/2021), as 
seguintes vantagens e abonos aos servidores: (i) Piso mínimo salarial para os servidores do 
Município; (ii) Abono indenizatório mensal como prêmio assiduidade; (iii) Cupom alimentação; (iv) 
Abono complementar ao departamento de educação e cultura (para atingir o piso nacional); e (v) 
Adicional de alimentação aos motoristas de ambulâncias e motoristas lotados no departamento de 
saúde. A Relatora entendeu que, quanto ao abono indenizatório mensal como prêmio assiduidade, 
a norma estabeleceu expressamente o marco temporal “de Março/2020 à Fevereiro/2021”. Dessa 
forma, até o mês de fevereiro, a concessão e pagamento da vantagem foi regular, visto que a norma 
antecede à entrada em vigor da LC n. 173/2020. No entanto, a partir da referida data, o “abono 
indenizatório mensal como prêmio assiduidade” não possui amparo legal, pois, a edição de novo ato 
normativo incidiria na vedação do artigo 8º, inciso VI da LC n. 173/2020.  Quanto ao adicional de 
alimentação aos motoristas de ambulâncias e motoristas lotados no departamento de saúde e o 
abono indenizatório mensal como prêmio assiduidade, a Relatora concluiu que tal adicional não 
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encontra previsão legal em diploma anterior diverso, razão pela qual entende-se que o pagamento 
da verba encontra-se vedado, diante do término da vigência da Lei municipal n. 1.201/2020, não 
estando relacionado, em princípio, a medidas de combate à calamidade pública, e que o adicional e 
o abono não se enquadram no conceito de “determinação legal anterior”, em vista do respectivo 
termo final de vigência, não encontrando respaldo legal em normativa diversa anterior à entrada em 
vigor da Lei Complementar n. 173/2020.  Quanto ao piso mínimo salarial para os servidores do 
Município, previsto no art. 2º da Lei Municipal n. 1.201/2020, a Relatora ressaltou que "que deve se 
respeitar a garantia de irredutibilidade de vencimentos, nos termos do artigo 37, inciso XV, da 
CRFB/88. O MPC ainda observa que a Lei Municipal em questão fixou o novo piso salarial dos 
servidores públicos municipais em 20 de março de 2020, anterior à vigência da Lei Complementar 
Federal n. 173/2020, que iniciou apenas em 28 de maio de 2020", ou seja, que o novo valor deverá 
ser mantido ante à garantia de irredutibilidade de vencimentos. Quanto ao abono complementar ao 
departamento de educação e cultura (art. 5º), a fim de atingir o piso salarial nacional do magistério 
público da educação básica, a Relatora entendeu que o piso salarial profissional nacional das carreiras 
do magistério público da educação básica é previsto na Lei n. 11.738/2008 e, assim, a norma local 
irá apenas implementar um direito já assegurado pela legislação federal, adequando-se à ressalva do 
art. 8º, inciso VI, da LC Federal n. 173/2020. Para ela, "a concessão da adequação anual do piso 
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, com 
base na Lei n. 11.738/2008, deve ser concedida mediante a edição de lei local específica, necessária 
a sua regulamentação, e enquadra-se na hipótese excepcional do inciso I do artigo 8º da Lei 
Complementar n. 173/2020, devendo o ente municipal atentar para que seja observado o piso 
nacional com base no vencimento básico, de acordo com o entendimento firmado pelo STF na ADI 
4167 e Prejulgado 2112 deste Tribunal de Contas.  Por fim, quanto ao cupom alimentação, a 
Relatora concluiu que que o artigo 154 da Lei Complementar municipal n. 46/2015, que dispõe 
acerca do auxílio alimentação aos servidores municipais não pode ser enquadrado no conceito de 
“determinação legal anterior”, do art. 8º, inciso VI da Lei Complementar Federal n. 173/2020, 
porquanto se trata de mera autorização legal, estando sua implementação sujeita à discricionariedade 
da Administração. @CON-21/00181437, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 88, 
disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=219&idj=2076&op=doc 

 

4.14 Tempo de serviço. Trabalho rural. Aposentadoria. Contagem de tempo de serviço. 
Contribuição previdenciária. Recolhimento. Eficácia. Averbação. Ainda que o tempo de 
serviço rural, com base em certidão emitida pelo INSS, tenha sido averbado pelo órgão sem a 
comprovação do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, a averbação só se torna 
válida, perfeita e eficaz para fins do aproveitamento desse tempo para aposentadoria estatutária com 
a prova do pagamento. Em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo em que 
forem reunidos os requisitos para a concessão do benefício, entre os quais se inclui, para 
aposentadoria estatutária com contagem recíproca de tempo de serviço rural, a comprovação do 
recolhimento das contribuições previdenciárias à época da realização da atividade rural ou, a 
posteriori, de forma indenizada (Súmula TCU 268). Acórdão nº 2037/2021, Boletim de Pessoal do 
TCU nº 94, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2112
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100181437
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=219&idj=2076&op=doc
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/sumula/*/NUMERO%253A268/sinonimos%253Dtrue
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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4.15 Acumulação de cargo público. Proventos. Remuneração. Marco temporal. O servidor que 
estava aposentado em um cargo público e ingressou em outro cargo não acumulável, antes da 
vigência de EC 20/1998, acumula legalmente os proventos da inatividade com vencimentos da 
atividade até a aposentação no segundo cargo, momento em que deve optar por uma das 
aposentadorias, conforme o disposto no art. 37, § 10, da Constituição Federal e no art. 11 da Emenda 
20. Acórdão nº 2155/2021, Boletim de Pessoal do TCU nº 94, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

4.16 Aposentadoria. Proventos. Quintos. Gratificação de Atividade Externa. Vantagem opção. 
Poder Judiciário. Acumulação. É indevido o pagamento ao aposentado de parcela de quintos ou 
de opção cumulativamente com a Gratificação de Atividade Externa (GAE) devida exclusivamente 
aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, instituída 
pelo art. 16 da Lei 11.416/2006, uma vez que o mesmo dispositivo legal vedou a percepção dessa 
gratificação pelos servidores designados para o exercício de função comissionada e para os ocupantes 
de cargo em comissão, não se podendo dar tratamento mais vantajoso ao inativo do que ao ativo. 
Acórdão nº 13312/2021, Boletim de Pessoal do TCU nº 94, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

4.17 Ato sujeito a registro. Registro tácito. Revisão de ofício. Pagamento indevido. Regime 
jurídico. Aposentadoria. Determinação. O reconhecimento do registro tácito de ato de 
aposentadoria, bem como a impossibilidade de revisão de ofício (art. 260, § 2º, do Regimento Interno 
do TCU), não obstam a expedição de determinação ao órgão jurisdicionado para que os proventos 
se ajustem à lei (art. 71, inciso IX, da Constituição Federal). A definitividade do ato, advinda do seu 
registro, não o torna imutável ou imune a inovações legislativas, sob pena de se afastar a competência 
legislativa do Congresso Nacional para deliberar sobre o regime jurídico ou a remuneração dos 
servidores, respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. Acórdão nº 13433/2021, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 94, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

4.18 Aposentadoria. Vantagem opção.  Quintos. Acumulação. Marco temporal. Os servidores que 
tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os 
requisitos para aposentadoria até o advento da EC 20/1998 podem acrescer aos seus proventos de 
inatividade o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), inclusive de 
forma cumulativa com a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, pois a fixação do caráter 
contributivo para o regime previdenciário estatutário e a vedação para a percepção de proventos em 
montante superior à remuneração do cargo efetivo somente foram estabelecidas a partir da vigência 
da mencionada emenda constitucional. Acórdão nº 123384/2021, Boletim de Pessoal do TCU nº 
94, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm 
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4.19 Acumulação de cargo público. Servidor público militar. Servidor público inativo. Professor. 
Remuneração. Proventos. É possível ao militar inativo exercer o cargo de magistério público e 
acumular os seus proventos da inatividade com os vencimentos do cargo de professor. Acórdão nº 
16432/2021, Boletim de Pessoal do TCU nº 94, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

 

5. Direito Processual  

 

5.1 Direito Processual. Recurso de Revisão. Admissibilidade. Natureza Jurídica. Ação 

Rescisória. O recurso de revisão constitui instância excepcional, semelhante à ação rescisória no 

processo civil, destinada a correção de erro de cálculo, falsidade ou insuficiência de documentos ou 

análise de documentos novos, não se admitindo o mero reexame de argumentos e teses jurídicas 

expostas no julgamento das contas e no recurso de reconsideração. Acórdão nº 2130/2021, Boletim 

de Jurisprudência do TCU nº 373, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-

e-informativos/ 

 

5.2 Ação de Improbidade Administrativa. Recebimento da petição inicial. In dubio pro societate. 

Fundamento único. Impossibilidade.  A decisão de recebimento da petição inicial da ação de 

improbidade administrativa não pode limitar ao fundamento do in dubio pro societate. Em face dos 

princípios a que está submetida a administração pública (art. 37 da CF/1988) e a sua supremacia, 

sendo seus representantes os agentes públicos passíveis de serem alcançados pela lei de improbidade, 

o legislador quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com isso, além de eventuais 

perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativos legítimos, a 

punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má 

opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou 

intenção de lesar o erário ou de enriquecimento. Não se pode ignorar, porém, que, na fase preliminar, 

o magistrado atua em cognição sumária, não se aprofundando no exame de mérito da pretensão 

sancionatória, de sorte que, se os indícios apresentados forem suficientes à instauração de dúvida 

quanto à existência da prática de ato ímprobo, a inicial deve ser recebida, à luz do princípio in dubio pro 

societate. Nesse contexto, o § 8º do art. 17 da Lei n. 8.429/1992 estabelece que, "recebida a 

manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido 

da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita". A 

decisão de recebimento da petição inicial, incluída a hipótese de rejeição, deve ser adequada e 

especificamente motivada pelo magistrado, com base na análise dos elementos indiciários 

apresentados, em cotejo com a causa de pedir delineada pelo Ministério Público. Essa postura é 

inclusive reforçada, atualmente, pelos arts. 489, § 3º, e 927 do CPC/2015. Nessa linha, convém anotar 

que a decisão de recebimento da inicial da ação de improbidade não pode limitar-se à invocação do in 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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dubio pro societate, devendo, antes, ao menos, tecer comentários sobre os elementos indiciários e a causa 

de pedir, ao mesmo tempo que, para a rejeição, deve bem delinear a situação fático-probatória que 

lastreia os motivos de convicção externados pelo órgão judicial. REsp nº 1.570.000-RN, Informativo 

de Jurisprudência do STJ nº 711, disponível em:  

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

5.3 Ação Rescisória. Prazo decadencial. Termo inicial. Inadmissão de recurso. Ausência de má-

fé processual. Transito em julgado inicialmente reconhecido ou última decisão sobre 

controvérsia. O termo inicial do prazo para ajuizamento da ação rescisória, quando há insurgência 

recursal da parte contra a inadmissão de seu recurso, dá-se da última decisão a respeito da controvérsia, 

salvo comprovada má-fé. Registra-se que enquanto não estiver definitivamente decidida a questão 

acerca da ocorrência ou não do trânsito em julgado, o prazo decadencial da ação rescisória não se 

inicia, sob pena de se causar grave insegurança jurídica. Nessa mesma linha de entendimento, a Corte 

Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.352.730/AM, de 

relatoria do Ministro Raul Araújo, entendeu que não se pode admitir o início do prazo para a ação 

rescisória antes do último pronunciamento judicial sobre a admissibilidade do recurso interposto, sob 

pena de se gerar "situação de inegável instabilidade no desenrolar processual". Caso contrário, o 

recorrente deveria ter ajuizado uma ação rescisória "condicional", juntamente com a interposição de 

agravo de instrumento impugnando a decisão que tornou sem efeito a apelação e reconheceu o trânsito 

em julgado. Assim, caso o Poder Judiciário levasse mais de dois anos para decidir se a sua apelação 

fora ou não anulada pelo acolhimento dos embargos de declaração da parte interessada, como, de fato, 

ocorreu, não haveria decadência para o ajuizamento da ação rescisória, pois ela já estaria em 

tramitação. Esse procedimento, contudo, além de atentar contra a economia processual, não se mostra 

razoável, causando insegurança jurídica e desnecessária sobrecarga ao Poder Judiciário. No julgamento 

do citado EREsp 1.352.730/AM, estabeleceu-se uma exceção, qual seja, a existência de má-fé da parte 

recorrente, hipótese em que a data do trânsito em julgado não se postergaria. Em outras palavras, caso 

fique demonstrado que a parte se insurgiu contra a inadmissibilidade de seu recurso sem qualquer 

fundamento, apenas para postergar o encerramento do feito, em nítida má-fé processual, o 

entendimento aqui proposto não prevaleceria. REsp nº 1.887.912-GO, Informativo de Jurisprudência 

do STJ nº 711, disponível em:  

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

5.4 Procuração geral para o foro. Limitação do poder de receber a intimação. Impossibilidade. 

Art. 105 do CPC/2015. Penhora. Intimação pessoal. Desnecessidade. Intimação do 

procurador constituído válida.  Art. 841,§§ 1º e 2º do CPC/2015. Não é permitido ao outorgante 

da procuração restringir os poderes gerais para o foro por meio da cláusula especial. Os atos para os 

quais são exigidos poderes específicos na procuração encontram-se expressamente previstos na parte 

final do art. 105 do CPC/2015 (art. 38 do CPC/1973) e entre eles não está inserido o de receber 

intimação da penhora, razão pela qual se faz desnecessária a existência de procuração com poderes 

específicos para esse fim. O poder de receber intimação está incluso, na verdade, nos poderes gerais 

para o foro e não há previsão no art. 105 do CPC/2015 quanto à possibilidade de o outorgante 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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restringir tais poderes por meio de cláusula especial. Pelo contrário, com os poderes concedidos na 

procuração geral para o foro, entende-se que o procurador constituído pode praticar todo e qualquer 

ato do processo, exceto aqueles mencionados na parte final do art. 105 do CPC/2015. Logo, todas as 

intimações ocorridas no curso do processo, inclusive a intimação da penhora, podem ser recebidas 

pelo patrono constituído nos autos. Além disso, conforme estabelecido na norma veiculada pelo art. 

841, §§ 1º e 2º, do CPC/2015 (art. 659, §§ 4º e 5º, c/c art. 652, § 4º, do CPC/1973), a intimação da 

penhora deve ser feita ao advogado da parte devedora, reservando-se a intimação pessoal apenas para 

a hipótese de não haver procurador constituído nos autos. REsp nº 1.904.872-PR, Informativo de 

Jurisprudência do STJ nº 711, disponível em:  

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

5.5 Cumprimento provisório da sentença. Multa e honorários advocatícios. Art. 520, § 3º, do 

CPC/2015. Depósito judicial do valor. Oferecimento do bem imóvel em substituição. 

Concordância do exequente. Necessidade. No cumprimento provisório de decisão condenatória 

ao pagamento de quantia certa, o executado não pode substituir o deposito judicial em dinheiro por 

bem equivalente ou representativo do valor, salvo se houver concordância do exequente, como forma 

de isentar da multa e dos honorários advocatícios com base no art. 520,§ 3º, do CPC/2015, REsp nº 

1.942.671-SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 711, disponível em:  

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

5.6 Prova nova. Situação processual superveniente. Pedido de conversão do julgamento em 

diligência. Indeferimento. Violação do princípio constitucional da ampla defesa. Viola o 

princípio constitucional da ampla defesa o indeferimento de prova nova sem a demonstração de seu 

caráter manifestamente protelatório ou meramente tumultuário, mormente quando esta teve como 

causa situação processual superveniente.  Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de juntada 

de documento novo pela defesa em segundo grau de jurisdição, até mesmo após o oferecimento de 

razões recursais, sem que se configure inovação recursal ou preclusão. Segundo o disposto no art. 397 

do CPC - aplicável, por analogia, ao processo penal, por força do art. 3º do CPP -, "É lícito às partes, 

em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos 

ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos". 

Objetivamente, o fato novo surgido no Tribunal Regional Federal foi a juntada, pelo Desembargador 

relator da apelação, da suposta íntegra das mensagens obtidas por meio das interceptações telemáticas 

(BlackBerry messenger), o que gerou o confronto pericial pela defesa. É bem verdade que a "regra 

insculpida no art. 231 do CPP, no qual se estabelece que as partes poderão apresentar documentos 

em qualquer fase do processo, não é absoluta, sendo que nas hipóteses em que forem manifestamente 

protelatórias ou tumultuárias podem ser indeferidas pelo magistrado" (HC n. 250.202/SP, Rel. 

Ministra Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE, DJe 28/11/2013). No entanto, 

caberia ao Tribunal de origem demonstrar, ainda que minimamente, as razões pelas quais a prova 

juntada aos autos pela defesa teria caráter manifestamente protelatório ou meramente tumultuário, o 

que, contudo, não ocorreu. Mais ainda, a Corte regional poderia, evidentemente, até refutar, 

motivadamente, as conclusões apresentadas no laudo pericial trazido pela defesa, mas não 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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simplesmente se negar a examiná-lo sob a alegação de que sua juntada aos autos teria sido 

intempestiva, sob pena de violação do próprio disposto no art. 93, IX, da CF, máxime quando 

verificado que o pedido defensivo teve como causa situação processual superveniente, gerada pelo 

próprio Desembargador relator da apelação criminal. Não há como se olvidar que as normas 

processuais referidas se ajustam ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) e, 

inclusive, ao próprio princípio da presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII, da CF), na medida em 

que assegura ao réu a possibilidade de requerer diligências, quando surgir a possibilidade de uma prova 

revelar, esclarecer ou refutar os fatos criminosos a ele imputados. HC 545.097-SP, Informativo de 

Jurisprudência do STJ nº 711, disponível em:  

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

5.7 Recurso de Revisão. Alegação de negativa de vigência a leis e de divergência jurisprudencial. 

Insuficiência das razões recursais. Manutenção da penalidade pecuniária aplicada. 

Manifestações uniformes. Conhecimento e desprovimento.  Representação por abertura de 

créditos adicionais especiais demanda autorizada em lei específica, não sendo adequada autorização 

genérica contida em lei orçamentária por existência de causas mitigadoras da responsabilidade, com 

procedência e emissão de recomendação.  Trata-se de Recurso de Revisão em que o recorrente 

argumentou a existência de negativa de vigência a leis e divergência de entendimento no âmbito deste 

Tribunal, pleiteando a reforma da decisão para o fim de excluir sua responsabilidade quanto às 

impropriedades detectadas, com a consequente exclusão da multa administrativa que lhe foi imposta. 

Em relação à aventada negativa de vigência do inciso II do artigo 5º c/c com o caput do artigo 37 da 

Constituição da República, o recorrente defendeu, a partir de tais preceitos, que a manutenção da 

sanção que lhe foi aplicada causaria afronta ao princípio da legalidade. No entanto, cumpre anotar que 

o Demonstrativo de Metas Anuais deveria ter sido elaborado segundo definido pela Portaria STN nº 

637/2012, haja vista a necessidade de se padronizar os demonstrativos fiscais nos três níveis de 

governo, de maneira a garantir a consolidação das contas na forma prevista pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. O artigo 4º, § 2º, V15, da LRF estabelece que o ente federativo deve 

demonstrar o modo como manterá o equilíbrio fiscal com a expansão das despesas obrigatórias de 

caráter continuado. Nesse sentido, o Relator apresentou concordância com a 3ª ICE no sentido de 

que a segregação expressa das receitas e despesas primárias advindas de parceria público-privada 

objetiva demonstrar o impacto desse saldo, positivo ou negativo, nas metas de resultado primário, de 

modo que, de fato, não se trata de mera apresentação de caráter pedagógico, mas de comando a ser 

observado. Nos termos do artigo 4º, § 2º, II, da LRF, mesmo que supostamente a forma prevista em 

referido demonstrativo não fosse cogente, poderia o responsável ter apresentado a memória e 

metodologia de cálculo que justificassem os resultados fiscais demonstrados na LDO de 2016, 

comprovando a inclusão das despesas oriundas da PPP. Em que pese a alegação de que as despesas 

foram incluídas no Anexo IV, não se evidenciou que tais informações tenham sido consideradas. A 

circunstância mencionada pelo interessado de que o detalhamento requerido esteve ausente do Anexo 

IV da LDO de 2016 da União não tem o condão de afastar a inconformidade apontada, haja vista que, 

em suma, não se demonstrou a existência de contratos de concessões patrocinadas com impactos no 

resultado primário da União naquele exercício. Quanto à afirmação de que a abertura de dotação 

orçamentária específica no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual comprovaria o atendimento 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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da legislação, verificou-se que não supre a demonstração do impacto fiscal das despesas de caráter 

continuado que seriam assumidas pelo Estado durante o período da concessão, e, também, o impacto 

nas metas de resultado primário, o que afetaria o equilíbrio fiscal do Estado no exercício de 2016 e 

nos anos subsequentes. Nesse contexto, esta Corte de Contas de modo algum negou vigência ao inciso 

II do artigo 5º e ao artigo 37 da Carta Magna brasileira. Na medida em que inexistiu dolo ou erro 

grosseiro, este Tribunal teria negado vigência ao artigo 28 da Lei Federal nº 13.655/2018. Neste ponto, 

o Relator acompanhou a manifestação da 3ª ICE no sentido de que a conduta do responsável se 

caracteriza como imprudente, pois teria agido de forma diversa da esperada, ausentes zelo e cautela, 

quando do encaminhamento da peça orçamentária e Anexo de Metas Fiscais sem a demonstração do 

impacto da PPP nas finanças do Estado. Além disso, mostrou-se como negligente, na medida em que 

não foram tomadas as devidas precauções, havendo desatenção, descuido e inobservância do dever 

de realizar determinado procedimento previsto em normas básicas. Nos termos do § 1º do artigo 12 

do Decreto nº 9.830/2019, "considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inescusável 

praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, 

imprudência ou imperícia". Destacou-se que, para o exercício do poder sancionatório, o Tribunal de 

Contas da União vem firmando o entendimento de que o erro grosseiro é o que se pratica com culpa 

grave. Averiguou-se a conduta subjetiva do agente e, na avaliação da 3ª ICE, incorreu-se em culpa 

grave. Concordou o Relator com tal posicionamento, pois tal espécie de culpa manifesta-se, com 

efeito, pela grosseira falta de cuidado, a qual se comprovou na situação analisada. Diante de tal cenário, 

a conclusão foi no sentido de que inexistem elementos aptos a evidenciar que esta Corte tenha negado 

vigência ao artigo 28 da Lei nº 13.655/2018. No que toca à hipotética divergência de entendimento 

da matéria no âmbito deste Tribunal, as decisões citadas e tidas como paradigmas pelo interessado, 

proferidas em sede de Tomada de Contas Extraordinária, Recurso de Revista e Representação da Lei 

nº 8.666/1993, não possuem força vinculante e, ante a distinção de circunstâncias, não se amoldam à 

presente situação. Há necessidade de que se avaliem as atitudes tomadas em cada caso, considerando 

suas especificidades. Logo, entendeu o Relator que não merece guarida a afirmação de que houve 

divergência quanto à matéria em relação à jurisprudência desta Casa. Quanto às demais alegações 

relacionadas aos fundamentos do Acórdão recorrido, não são merecedoras de reexame, pois já tratadas 

anteriormente nos autos. Nessa senda, em consonância com as manifestações uniformes, concluiu-se 

pelo desprovimento do recurso e, consequentemente, pela permanência da sanção imposta ao 

recorrente. Processo nº 406908/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 97/2021, disponível 

em:  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-

jurisprudencia/280400/area/242 

 

5.8 Homologação de acordo extrajudicial. Indeferimento. Decisão interlocutória de mérito. 

Agravo de Instrumento. Cabimento. Art. 1.015, II, do CPC. A decisão que deixa de homologar 

pedido de extinção consensual da lide retrata decisão interlocutória de mérito a admitir a recobilidade 

por agravo de instrumento, interposto com fulcro no art. 1.015, II, do CPC/2015. O Código de 

Processo Civil de 2015, em seu art. 203, conceitua sentença como "o pronunciamento por meio do 

qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, 

bem como extingue a execução" e, de modo residual, decisão interlocutória como "todo 

pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre" no conceito de sentença. 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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Ademais, é cediço que as regras insertas no artigo 1.015 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo 

Civil), passaram a restringir a interposição do agravo de instrumento a um rol taxativo de hipóteses de 

cabimento. De modo inovador, o novel diploma prevê as interlocutórias de mérito, qualificadas pela 

doutrina como o pronunciamento judicial que, sem estar nominado como sentença, resolve 

parcialmente o âmago na controvérsia, sem encerrar o processo, e desafia a interposição de agravo de 

instrumento. Na hipótese de rejeição de ato autocompositivo das partes, o juiz proferirá decisão que 

versa inequivocamente sobre o mérito do processo, posto que, se o chancelar, resolve o mérito, 

mediante ato judicial qualificado como sentença e passível de apelação (arts. 203, §1º e 1.009 do 

CPC/2015). O indeferimento do pedido de extinção consensual do conflito manifesta 

pronunciamento jurisdicional que encarna, em sua essência, natureza decisória, sem, no entanto, 

enquadrar-se como sentença. Esta é, aliás, a definição de decisão interlocutória atribuída pelo 

legislador. Assim, por não extinguir o processo, admite perfeitamente a interposição de agravo de 

instrumento, hipótese taxativamente prevista no inciso II do art. 1.015 do Código de Processual Civil, 

segundo o qual cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o 

mérito do processo. REsp Nº 1.817.205-SC, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 712, disponível 

em: https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

5.9 Cumprimento de sentença. Ação Coletiva. Substituição processual. Limitação do número de 

substituídos. Possibilidade. Aplicação extensiva do art.  113, § 1º, do CPC. Nas ações coletivas 

é possível a limitação do número de substituídos em cada cumprimento de sentença, por aplicação 

extensiva do artigo 113, § 1º, do Código de Processo Civil. Inicialmente, não se olvida que a 

jurisprudência desta Corte, à luz do CPC/1973, registra compreensão no sentido da impossibilidade 

de limitação do número de litigantes no caso de substituição processual, em ação de conhecimento 

(REsp 1.213.710/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2011). Essa 

impossibilidade tinha fundamento no fato de que, em se tratando de substituição processual, o 

substituto é parte no processo e atua em nome próprio na defesa de direitos alheios. Todavia, com o 

advento do novo CPC, houve sensível alteração na aplicação da limitação processual, pois, consoante 

o art. 113, § 1º, do CPC, "O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de 

litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este 

comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.". Assim, 

além de permitir a possibilidade de limitação de litigantes em várias fases processuais, sendo o caso de 

substituição processual, ainda que a sentença tenha sido favorável a todos os substituídos, não lhe 

subtrai a natureza genérica, nos termos do art. 95 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). De 

fato, na fase de cumprimento de sentença de ação coletiva relativa a direitos individuais homogêneos, 

não se está mais diante de uma atuação uniforme do substituto processual em prol dos substituídos, 

mas de uma demanda em que é necessária a individualização de cada um dos beneficiários do título 

judicial, bem como dos respectivos créditos. Nesse contexto - ainda que se possa afirmar que não há 

litisconsortes facultativos, por se tratar de hipótese de substituição processual -, é possível a limitação 

do número de substituídos em cada cumprimento de sentença, por aplicação extensiva do art. 113, § 

1º, do CPC. Com efeito, em que pese ao referido dispositivo se referir apenas a litisconsortes, é fato 

que o Código de Ritos não disciplina o procedimento específico das ações coletivas. Assim, não é 

correto afastar a incidência desse preceito normativo simplesmente por não haver referência expressa 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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ao instituto da substituição processual. Ademais, o próprio Código de Defesa do Consumidor (CDC), 

em seu art. 90, prevê a aplicação supletiva do Código de Processo Civil. Destarte, por não haver 

previsão expressa no CDC ou em nenhuma outra lei que componha o microsistema dos processos 

coletivos vedando a limitação do número de substituídos por cumprimento de sentença, deve ser 

admitida a aplicação do art. 113, § 1º, do CPC. REsp nº 1.947.661-RS, Informativo de Jurisprudência 

do STJ nº 712, disponível em: 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

5.10 Ação Civil Pública. Ministério Público. Legitimidade ad causam. Cobrança de taxa. 

Associação de moradores. Direito individual homogêneo disponível. Relevância social. 

Imprescindibilidade. O Ministério Público possui legitimidade para promover a tutela coletiva de 

direitos individuais homogêneos, mesmo que de natureza disponível, desde que o interesse jurídico 

tutelado possua relevante natureza social.  A controvérsia jurídica diz respeito à legitimidade do 

Ministério Público para promover ação civil pública em defesa dos direitos de proprietários de 

imóveis, devido à cobrança de taxas por associação de moradores. Segundo a jurisprudência desta 

Corte Superior, o Ministério Público possui legitimidade para promover a tutela coletiva de direitos 

individuais homogêneos, mesmo que de natureza disponível, desde que o interesse jurídico tutelado 

possua relevante natureza social. Em recente decisão da Quarta Turma foi firmado o entendimento 

de que, na hipótese de defesa do direito do consumidor, a relevância social é intrínseca, por possuir 

relação direta com o próprio desenvolvimento e bem-estar da sociedade. Sob a ótica objetiva e 

subjetiva da relevância social, verifica-se que, no caso, não se busca defender bens ou valores essenciais 

à sociedade, tais como o direito ao meio ambiente equilibrado, à educação, à cultura ou à saúde, nem 

se pretende tutelar direito de vulnerável, como o consumidor, o portador de necessidade especial, o 

indígena, o idoso ou o menor de idade. Assim, a ação civil pública tem por finalidade apenas evitar a 

cobrança de taxas, supostamente ilegais, por específica associação de moradores. Nessa perspectiva, 

não transcende a esfera de interesses puramente particulares e, consequentemente, não possui a 

relevância social exigida para a tutela coletiva. REsp  nº 1.585.794/MG,  Informativo de Jurisprudência 

do STJ nº 712, disponível em: 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

5.11 Direito Processual. Recurso de Revisão. Admissibilidade. Débito. Calculo. Erro. 

Pressupostos. Não se conhece de recurso de revisão, com base em arguição de erro de cálculo, que 

não contenha a efetiva demonstração da quantificação incorreta do valor do débito, a exemplo de 

parcelas indevidamente consideradas no montante do dano ou de erro em operações aritméticas de 

sua quantificação. Acórdão nº 2265/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 374, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.12 Direito Processual. Prazo. Defensoria Pública. Comunicação Processual. DPU. Duplicidade. 

Nos processos em que a Defensoria Pública da União atue como procuradora da parte, devem ser 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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observadas as prerrogativas de intimação pessoal e contagem dos prazos em dobro, previstas no art. 

44, inciso I, da LC 80/1994. Acórdão nº 15125/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 374, 

disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.13 Direito Processual. Recurso de Revisão. Efeito Suspensivo. Requisito. Interesse Público. 

Interesse Privado. A concessão de efeito suspensivo a recurso de revisão é medida excepcional e 

requer a presença dos requisitos da plausibilidade jurídica do pedido, do perigo da demora e, ainda, a 

existência de fundado receio de grave lesão ao erário ou ao interesse público. O perigo da demora não 

pode estar, pois, atrelado à esfera subjetiva de direitos do recorrente, a exemplo de sua inelegibilidade 

para eleições. Acórdão nº 2303/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 375, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.14 Direito Processual. Parte Processual. Amicus Curiae. Direito Subjetivo.  Não há direito 

subjetivo de órgão ou entidade, estatal ou não, de participar do processo na qualidade de amicus curiae. 

A convocação ou a aceitação de entidade para auxiliar o TCU, nessa condição jurídica, fornecendo 

subsídios técnicos para a formação do juízo de mérito, é faculdade exclusiva do relator, que preside o 

processo. Acórdão nº2310/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 375, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.15 Direito Processual. Consulta. Admissibilidade. Fundamentação. Abuso de Direito. O TCU 

pode conhecer de consulta para reanálise de matéria que já tenha sido objeto de consulta anterior, 

quando considerar que os fundamentos fáticos e jurídicos trazidos são suficientemente densos e 

relevantes e desde que não haja abuso de direito por parte do consulente. Acórdão nº 2313/2021, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 375, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.16 Direito Processual. Indisponibilidade de Bens. Requisito. Medida Cautelar. Fumus Boni 
Juris. Periculum in Mora.  Na concessão da medida cautelar de indisponibilidade de bens, a fumaça 

do bom direito deve ser analisada sob o prisma da materialidade do dano e dos indícios probatórios 

sobre a autoria dos atos lesivos ao erário; o perigo da demora, por sua vez, fica presumido em razão 

da gravidade das falhas e da relevância de se preservar os cofres públicos, sendo dispensável a 

existência de concreta dilapidação do patrimônio por parte dos responsáveis ou mesmo de outra 

conduta tendente a inviabilizar o ressarcimento pretendido. Acórdão nº 2316/2021, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 375, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-

informativos/ 

 

5.17 Direito Processual. Prova (Direito). Prova Emprestada. Validade. Poder Judiciário. Princípio 

do Contraditório. É lícita a utilização de prova emprestada obtida de processo judicial, desde que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp80.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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exista autorização do juiz ou que este tenha tornado públicos os documentos, dependendo a validade 

da prova emprestada da realização de contraditório no âmbito do TCU. Acórdão 2320/2021, Boletim 

de Jurisprudência do TCU nº 375, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-

e-informativos/ 

 

5.18 Direito Processual. Princípio da Ampla Defesa. Memorial. Princípio do Contraditório. 

Princípio do Devido Processo Legal. Após o término da fase de instrução, que se caracteriza no 

momento em que o titular da unidade técnica emite o seu parecer conclusivo sobre o processo, 

documentação entregue pelos responsáveis tem natureza jurídica de memorial (art. 160, §§ 1º e 3º, do 

Regimento Interno do TCU). A ausência do exame de argumentos apresentados em sede de memorial 

não configura ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, por 

não consistir tal peça, dada a sua natureza meramente informativa, em elemento de defesa nos 

processos do TCU. Acórdão nº 2429/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 376, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.19 Direito Processual. Recurso. Prazo. Suspensão. Pedido de Vista. É cabível a suspensão do prazo 

para interposição de recurso durante o interregno entre a solicitação de vista dos autos e a sua efetiva 

disponibilização. Acórdão nº2430/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 376, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.20 Direito Processual. Embargos de Declaração. Omissão. Obscuridade. Débito. Multa. 

Correção monetária. Juros de Mora. Não constitui omissão ou obscuridade do acórdão 

condenatório a ausência dos índices e das taxas de atualização monetária incidentes sobre a dívida 

imputada ao responsável, sendo suficiente a informação de que os valores originais do débito e da 

multa constantes na decisão serão acrescidos dos devidos encargos legais. Eventual falha na 

atualização monetária e no cálculo dos juros é matéria externa ao acordão condenatório. Acórdão nº 

17250/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 376, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

6. Tribunal de Contas do Estado de Goiás  

 

6.1 Multa  

Trata-se de processo de aplicação de multa inaugurado pelo Memorando nº 208/2019 – GCST, por 

descumprimento de diligência determinada pelo Relator, conforme relatado no Memorando nº 

10/2019 do Serviço de Análise de Editas e Projetos de Engenharia (SERV-ANEP), pelo então 

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA). O Serviço de Análise de 

Editais e Projetos de Engenharia, relata que nenhuma justificativa foi prestada quanto ao não 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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atendimento tempestivo das requisições da equipe de auditoria, não atendeu plenamente às requisições 

e foi apresentada quando a fiscalização já havia sido concluída. O fato ensejador da sanção em nada 

se confunde com o mérito do Relatório Nº 001/2019 – SERV-ANEP, motivado por omissão em 

prestar informações ao Relator em processo de fiscalização e pode sim, com a devida vênia ao Parquet, 

ser objeto de apuração em procedimento específico, evitando obstaculizar o trâmite regular do 

processo de fiscalização. A omissão do ex-gestor caracteriza “obstrução ao livre exercício das 

inspeções e auditorias”, conforme art. 112, inciso V, mas impõe sanção que varia de 50% a 70% do 

valor de alçada, atualizado pela Resolução Normativa nº 11/2020. Mas antes disso (da obstrução em 

si), caracteriza também o “descumprimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência 

determinada pelo Relator”, na forma do art. 112, inciso IV, cuja sanção varia entre 10% e 30% do 

valor de referência. Ressalta-se que o responsável é reincidente no descumprimento de diligência do 

Relator, o qual foi sancionado pelo Tribunal Pleno no Acórdão Nº: 3125/2019, confirmado pelo 

Acórdão Nº: 1258/2020. Analisando os fatos e a instrução processual, voto pela procedência da 

imputação atribuída ao ex-gestor, conforme consubstanciado nas provas carreadas aos autos dos 

processos n.º 201900047001806/705- 01 e nº 201900047001143, para aplicar a sanção pecuniária do 

art. 112, inciso IV da Lei n.º 16.168/07 e suas alterações, considerando para dosimetria a razoabilidade, 

a proporcionalidade, a menor onerosidade ao infrator já afastado do cargo e a reincidência na prática. 

Processo: 201900047001806 – Acórdão: 2554/2021, Boletim de Jurisprudência do TCEGO nº 10, 

disponível em: https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-

%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87 

 

6.2 Recurso  

Tratam os autos de Recurso de Embargos de Declaração interposto em face do Acórdão n° 3667, de 

04/12/2019, do Plenário desta Corte de Contas, que imputou débito no valor de R$ 27.495,24 (vinte 

e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos) a ser atualizado 

monetariamente e acrescidos de juros de mora. Na decisão impugnada esta Corte julgou irregular a 

Tomada de Contas Especial (processo nº 201100010014843), instaurada no âmbito da Secretaria de 

Estado da Saúde de Goiás para apurar dano ao erário proveniente de irregularidades na aquisição de 

medicamentos fornecidos em razão da Concorrência Pública nº 016/2003 e respectiva execução 

contratual. Alega a recorrente, em apertada síntese, que o Acórdão recorrido não fundamentou sua 

conclusão, pois fez apenas remissão a outras decisões deste Tribunal, sem adentrar ao mérito da 

questão, partindo das mesmas premissas equivocadas das decisões utilizadas como paradigma, sem 

adotar critérios jurídicos ortodoxos para condenação. O recurso tramitou pela Unidade Técnica que, 

por meio da Instrução Técnica Conclusiva nº 15/2021, concluiu pelo não conhecimento dos 

Embargos de Declaração opostos e, alternativamente, sugeriu o conhecimento com negativa de 

provimento para manter na íntegra o Acórdão recorrido. Após pedir vistas dos autos, a Conselheira 

Carla Santillo juntou o Despacho nº 80/2021 - GCCS, questionando esta Relatoria acerca da posição 

adotada em julgado relativo ao Processo nº 201500010022490, haja vista que acompanhou sua decisão 

no sentido de reconhecer a prescrição quinquenal nos autos de Tomada de Contas Especial, cujo 

objeto é análogo ao presente. Quanto ao mérito, verifico que, conquanto não haja pedido expresso 

no recurso aclaratório concernente à prescrição da pretensão ressarcitória, impõe-se sua análise, uma 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
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vez que, por tratar-se de matéria de ordem pública, pode ser decretada de ofício, nos termos do art. 

107-A, §1ª da Lei Orgânica desta Corte de Contas. Considero necessário trazer a lume o tema da 

prescrição da pretensão ressarcitória à luz dos novos precedentes do Supremo Tribunal Federal, bem 

como da decisão do Pleno desta Corte contida no Acórdão nº 1695 de 01/04/2021, da Relatoria da 

Conselheira Carla Santillo, em deliberação que trouxe mudança de entendimento quanto à matéria, 

nos autos do processo nº 201900047001232. Verifico que o relator do voto recorrido entendeu ter 

ocorrido a prescrição da pretensão punitiva (Processo n. 2011000100148351), considerando ser 

aplicado às Tomadas de Contas Especiais como termo a quo do prazo prescricional quinquenal a data 

do fato. Foi nesse sentido que o Plenário desta Corte decidiu no já mencionado Acórdão nº 1695/2021 

(Processo nº 201900047001232). Diante o exposto, pelos argumentos e fundamentos expostos, 

conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, concedo-lhe efeitos infringentes para 

declarar, ex-offício, a prescrição da pretensão ressarcitória deste Tribunal e, em consequência, tornar 

insubsistente o item III do Acórdão n° 3.667/2019, do Plenário desta Corte de Contas (Processo nº 

201100010014843). Processo: 202000047000345 – Acórdão: 2855/2021, Boletim de Jurisprudência 

do TCEGO nº 10, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87 

 

6.3 Inspeção  

Versam os presentes autos do Relatório de Inspeção nº 019/2012, da então 1ª DFENG, referente ao 

Convênio nº 084/2010, tendo como objeto a execução das obras e serviços de complementação do 

sistema de esgoto sanitário da cidade de Niquelândia-GO, a qual foi inspecionada pela equipe de 

fiscalização desta Corte em julho de 2012. A Auditoria através da Manifestação nº 90/2017- GACAC, 

sugeriu a aplicação de multa aos responsáveis, bem como a conversão dos autos em Tomada de Contas 

Especial, por entender que houve dano ao erário. A Unidade Técnica via da Instrução nº 5/2017, em 

sua nova análise, manteve seu posicionamento anterior e sugeriu a citação dos responsáveis a fim de 

que apresentassem as razões de justificativas acerca do entendimento da auditoria. O Ministério 

Público de Contas através de seu Parecer nº 472/2020, opinou pela ilegalidade do convênio celebrado 

em razão da constatação de indícios de dano ao erário e ao final, foi pela conversão dos autos em 

Tomada de Contas Especial. Encaminhado os autos à Auditoria, esta através da judiciosa Manifestação 

nº 629/2021 - GACAC, após discorrer sobre todo o processado, manteve seu entendimento anterior 

consignado na Manifestação nº 090/2017 - GACAC, defendendo a necessidade de apuração dos 

indícios de ocorrência grave de danos ao erário e ao final pelo conhecimento do presente Relatório de 

Inspeção nº 019/2012 da 1ª DFENG com a conversão em Tomada de Contas Especial. A Unidade 

Técnica em suas Instruções Técnicas de nºs. 179/203, 45/2017 e 05/2020, apontou a existência de 

diversas situações onde ocorreram a inobservância aos princípios e regras estabelecidas pela Lei 

Federal nº 8.666/93. Destaca-se, dentre as irregularidades, o lapso temporal superior a uma década 

entre a confecção do projeto básico e a assinatura contrato, ensejando a ocorrência de vícios em sua 

execução, como a realização de diversas alterações no projeto e a elevação dos valores inicialmente 

orçados em total arrepio aos objetivos da Administração, em afronta aos dispositivos do art. 57, § 4º, 

arts. 6, IX e X; 7º, §4º, §6º; 8º;12 da Lei nº 8.666/93; e que sujeita os agentes responsáveis à multa 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
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prevista no art. 112, inciso II, da Lei Orgânica deste Tribunal. Todavia, conforme demonstrado pela 

Unidade Técnica as irregularidades que poderiam acarretar dano ao erário foram esclarecidas e que 

apesar de o projeto básico apresentar-se desatualizado, não foi configurado nos itens avaliados da obra 

(Relatório de Inspeção nº 019/2012), a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade 

de que resultassem em dano ao erário. À luz desse entendimento este Tribunal de Contas tem aplicado 

a prescrição quinquenal para instauração da Tomada de Contas Especial, conforme precedentes 

materializados nos Acórdãos nºs 7/2017, 410/2017, 423/2017, 3359/2019, 486/2020, 1223/2020. 

Acolho parcialmente as manifestações constantes dos autos Tribunal de Contas do Estado de Goiás 

e VOTO no sentido de conhecer do Relatório de Inspeção nº 019/2012 1ª DFENG; e determinações. 

Processo: 201200047002034 – Acórdão: 2454/202, Boletim de Jurisprudência do TCEGO nº 10, 

disponível em: https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-

%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87 

 

Tratam os autos do Relatório de Inspeção n. 027/2012, elaborado pela Segunda Divisão de 

Fiscalização de Engenharia, em decorrência da fiscalização da implantação do Parque Turístico do 

Município de Jaraguá, objeto do contrato n. 052/2008, celebrado entre a AGETUR (Agência Estadual 

de Turismo), atual GOIÁS TURISMO, e a empresa Porto Cristo Engenharia LTDA. A Unidade 

Técnica manifestou-se por meio das Instruções Técnicas n. 10/2016, n. 51/2016 e n. 36/2017, com 

sugestão de novas diligências ao órgão de origem, tendo em vista a realização de pagamento de 

serviços não executados e a má qualidade na execução da obra de implantação do Parque Turístico de 

Jaraguá. O Serviço de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, por intermédio da Instrução 

Técnica Conclusiva n. 20/2020, considerou que as medidas administrativas adotadas pelo Sr. 

Presidente da Goiás Turismo, à época, não foram suficientes para viabilizar a conclusão da obra. A 

Auditoria acompanhou o entendimento da Unidade Técnica e sugeriu a conversão dos autos em 

Tomada de Contas Especial. Não obstante a existência de indícios de dano ao erário, percebe-se que, 

para efeito de atuação do controle externo, o lapso temporal decorrido é demasiadamente extenso. 

Após o Relatório de Inspeção n. 027/2012, não houve a citação válida dos responsáveis, a ensejar a 

interrupção da contagem do prazo prescricional em relação à data do último pagamento realizado à 

empresa, o que se deu em 2010. Considerando que a primeira citação válida ocorreu somente em 2017, 

dois anos após o fim do prazo quinquenal, resta configurada a prescrição não só da pretensão punitiva, 

nos termos do artigo 107-A, § 1º, inciso III, como também de possível instauração de Tomada de 

Contas Especial. A jurisprudência deste Tribunal de Contas tem acompanhado o entendimento das 

Cortes Superiores, particularmente o Superior Tribunal de Justiça - STJ e o Supremo Tribunal Federal 

- STF, no sentido de que a imprescritibilidade prevista pelo § 5º, do artigo 37, da Constituição Federal, 

encontra-se adstrita às ações judiciais destinadas ao ressarcimento do erário, não alcançando a atuação 

administrativa dos Tribunais de Contas (Acórdãos TCE/GO 007/2017, 2335/2019, 3359/2019, 

486/2020, 1193/2020 e 1223/20). A gênese do acolhimento desse entendimento, no âmbito do 

Tribunal de Contas do Estado de Goiás, encontra-se no Recurso Especial n. 1.480.350 - RS, analisado 

pelo STJ em 05 de abril de 2016, relator o Ministro Benedito Gonçalves. Visando a esse fim, o 

entendimento do STJ firmouse no sentido de que, ante a existência de lacuna legislativa, o prazo 

aplicável deveria ser o quinquenal, mediante aplicação analógica das normativas mencionadas. Tal 

entendimento encontra-se, neste momento, convalidado pelas teses recentemente acolhidas pelo 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
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Pretório Excelso, por intermédio dos Temas 897 e 899. Esse entendimento foi confirmado pelo 

Tribunal de Contas do Estado de Goiás em julgamento realizado no dia 1º de abril de 2.021, 

materializado no Acórdão n. 1.695/2021 (autos n. 201900047001232). Acresça-se, outrossim, que o 

artigo 76, Tribunal de Contas do Estado de Goiás da Lei n. 16.168/07, impõe o arquivamento do 

processo a título de racionalização administrativa e economia processual, não se mostrando razoável 

que se dispensem recursos públicos em busca de um ressarcimento que, diante das circunstâncias do 

caso concreto, afigura-se impossível, pois obstado pelo decurso do lapso prescricional. Saliente-se que 

não se trata de reconhecimento à inexistência do suposto dano, mas simplesmente da inviabilidade de 

conversão dos autos em Tomada de Contas Especial. Como já mencionado, na eventual hipótese de 

reconhecimento quanto à configuração de ato doloso de improbidade administrativa, será possível a 

persecução pela via judicial, nos termos preconizados no Tema 897, do STF. Não obstante a 

independência da instância administrativa, afigura-se inoportuna qualquer atuação do controle externo 

sobre o respectivo objetivo, uma vez que a deliberação a respeito da conclusão da obra encontra-se 

pendente de decisão judicial. Face ao exposto, reconhecendo a incidência da prescrição, nos termos 

do artigo 107-A, da Lei n. 16.168/07, VOTO pelo conhecimento do Relatório de Inspeção n. 

027/2012. Processo: 201200047002001 – Acórdão: 2860/2021, Boletim de Jurisprudência do 

TCEGO nº 10, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87 

 

6.4 Auditoria   

Tratam os autos sobre Relatório de Auditoria Operacional nº 02/2018, realizada na Secretaria de 

Estado de Educação - SEE, decorrente de determinação expedida pela Presidência deste Tribunal de 

Contas, nos termos da Portaria de nº 360/2018. O Ministério Público de Contas, consoante Parecer 

de nº 104/2019, perfilou-se com o entendimento inserto no citado Relatório de Auditoria Operacional 

nº 02/2018, bem assim a Auditoria, a qual, consoante Manifestação Conclusiva nº 583/2021, 

referendou a proposta de encaminhamento antes exposta. A fiscalização em comento foi realizada 

com o objetivo de avaliar as ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Educação, com vistas à 

implementação do Ensino Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, na rede estadual de ensino, 

tendo por objeto o Programa 1016 - "Excelência e Equidade - Ações para o Desenvolvimento e 

Melhoria da Educação Básica", e a Ação 2069 - "Desenvolvimento de Ações Pedagógicas da Educação 

Especial", constantes no PPA 2016/2019. Depreende-se dos autos que o caminho processual 

arquitetado via artigo 49 da Lei 16.168/07 foi atendido, fazendo-se presentes a instrução da unidade 

técnica, o parecer ministerial e a manifestação da Auditoria. Com a finalidade de imprimir celeridade 

aos feitos que tramitam nesta Corte de Contas, bem como em atenção a urgência que o caso requer, 

garantindo uma maior eficiência a partir da racionalização dos trabalhos, o artigo 46, inciso X, da 

Resolução n° 22/08 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Goiás). No caso em 

exame, observa-se que as manifestações compostas no feito apresentaram uniformidade de 

entendimentos e, nessa ordem, apresento voto no sentido de conhecer o Relatório de Auditoria 

Operacional de nº 02/2018. Processo: 201800047000864 – Acórdão: 3165/2021, Boletim de 

Jurisprudência do TCEGO nº 10, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
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https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87 

 

Tratam os autos de n.º 201900047001147/303 do Relatório de Auditoria Operacional nº 01/2019, 

executada pela equipe técnica da Gerência de Fiscalização - Área VI deste Tribunal de Contas. A 

Unidade Técnica desta Corte, por meio da Instrução Técnica Conclusiva Nº 01/2021, sugeriu o 

recebimento dos autos, considerando a integralidade das disposições previstas no Relatório de 

Auditoria Operacional nº 001/2019, para deliberação e submissão ao Plenário do TCEGO. Ainda, 

considerando o plano de ação já apresentado, sugeriu a intimação do Presidente da EMATER-GO, 

para informar nos autos quais as medidas já implementadas, concernentes às recomendações ou as 

alternativas que visem a alcançar os objetivos almejados, além de outras informações. O Ministério 

Público de Contas, por meio do Parecer N. 138/2021, opinou pelo acatamento das recomendações e 

acompanhamento do Plano de Ação da EMATER-GO, além da finalização do Monitoramento 

atinente às recomendações exaradas no Acórdão TCE n.º 3413/2014. A auditoria competente desta 

Corte, por meio da Manifestação Conclusiva da Auditoria N. 260/2021, acompanhou na integra as 

conclusões da Unidade Técnica. A Auditoria Operacional, a princípio, não possui caráter 

sancionatório em relação às impropriedades ou irregularidades encontradas, tendo como escopo a 

contribuição para melhoria dos serviços prestados e dos atos praticados pela Administração Pública, 

por meio de recomendações de ações corretivas. Quanto ao referido segundo monitoramento, o 

Relatório de Auditoria Operacional nº 001/2019 atesta a finalização do ciclo de auditoria, realizada no 

Programa Estadual de Pesquisa Agropecuária e executado pela EMATER-GO (Acórdão TCE nº 

3413/2014). Nestes autos, após regular citação para apresentação de razões de justificativa, o 

Presidente da EMATER-GO, apresentou antecipadamente o Plano de Ação/2020. Pelo exposto, 

acompanhando as sugestões da Unidade Técnica, acompanhadas pela Auditoria Competente, VOTO 

pelo recebimento dos presentes autos considerando a integralidade das disposições previstas no 

Relatório de Auditoria Operacional nº 001/2019, para deliberação e submissão ao Plenário do TCE-

GO, nos moldes do art. 7º da Resolução Normativa nº 01/2006. Processo: 201900047001147 – 

Acórdão: 3230/2021, Boletim de Jurisprudência do TCEGO nº 10, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87 

 

6.5 Denúncia   

Trata-se de Denúncia com pedido de medida cautelar, visando a suspensão da licitação e execução do 

contrato referente à Concorrência Pública nº 001/2020 da Secretaria de Estado de Comunicação de 

Goiás, por alegada irregularidade no certame, cujo objeto é a contratação de serviços de publicidade 

prestados por intermédio de agência de propaganda. A denunciante alega, em síntese, que o membro 

da subcomissão técnica, possuí vínculo com a licitante vencedora, empresa Logos Propaganda Ltda., 

por ocupar posição de gerente de Marketing do SEBRAE que tem relação comercial com a empresa 

em questão, em contrariedade às disposições do Edital, da Lei n° 12.232/2010 e Lei nº 8.666/1993, 

que proíbem os membros da subcomissão técnica de terem vínculo com qualquer dos licitantes. Após 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
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análise da defesa, o Serviço de Análise Prévia de Editais e Licitação por meio da Instrução Técnica 

Conclusiva nº 50/2020, concluiu pela improcedência da denúncia. O Ministério Público de Contas e 

Auditoria também opinaram pela improcedência da denúncia. Quanto à suposta ilegalidade 

denunciada de que a comissão teria de forma ilegal permitido que um membro da Subcomissão 

Técnica com vínculo com empresa licitante analisasse as propostas do certame em desacordo com o 

edital e legislação que regula a matéria, o Serviço de Análise Prévia de Editais e Licitação, por meio da 

Instrução Técnica nº 50/2020, ao analisar as defesas e provas concluiu pela improcedência da 

denúncia. No caso em questão, o membro da subcomissão técnica afirma que apesar de a empresa 

Logos Propaganda ter contratos em vigência com o SEBRAEGO, ele não mais possui vínculo com a 

referida entidade. Analisando os dados trazidos a denúncia, se observa que o mesmo foi substituído 

na Gerência de Marketing da entidade em 22/01/2019, ou seja, bem antes do aviso de sorteio 

publicado no Diário Oficial do Estado, pela Secretaria de Comunicação, em 29/06/2020. Diante das 

informações e provas carreadas aos autos e da análise promovida pela unidade técnica, verifica-se que 

os atos da comissão de licitação com relação à escolha da Subcomissão Técnica ocorreram por meio 

de sorteio, de acordo com os ditames da Lei nº 12.232/2010 e edital de licitação, por conseguinte, não 

foi possível verificar qualquer indício de direcionamento ou irregularidade na conduta da Comissão 

de Licitação e do membro da Subcomissão Técnica, razão pela qual entendo ser improcedente a 

presente denúncia. Pelo exposto, VOTO pela improcedência da presente Denúncia. Processo: 

202000047002219 – Acórdão: 2453/2021, Boletim de Jurisprudência do TCEGO nº 10, disponível 

em: https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87 

 

Tratam os autos de denúncia em face do Pregão Eletrônico nº 008/2020, do tipo menor preço global, 

promovido pelo Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - IPASGO, 

tendo por finalidade a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, 

materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) 

em sistemas e equipamentos de instalações de ar condicionados (central e split) e ventilação, além de 

realizar a remoção e reinstalação dos aparelhos de ar condicionado tipo Split. A denúncia foi formulada 

a esta Corte de Contas através de manifestação registrada no Portal Eletrônico da Ouvidoria deste 

Tribunal, pela pessoa jurídica "AR GYN ENGENHARIA AR CONDICIONADO, em face de 

supostas ilegalidades ocorridas no decorrer do Pregão Eletrônico supramencionado. A denunciante 

alega, em síntese, que comprovou, satisfatoriamente, a sua aptidão técnica para a realização dos 

serviços licitados e que foram exigidos documentos que não constavam do edital. Por fim, aduz que 

tal ato foi realizado no intuito de favorecimento do licitante classificado em segundo lugar. Em seu 

ato conclusivo, pugnou por providências. O Serviço de Análise Prévia de Editais e Licitação, 

considerando os termos contidos na peça inicial, as informações obtidas no site oficial do compras.net 

e no Diário Oficial do Estado, bem como as diligências realizadas, opinou pela improcedência da 

representação, sugerindo o arquivamento. O Ministério Público de Contas e a Auditoria encamparam 

o posicionamento da unidade especializada e se posicionaram pelo conhecimento da representação e, 

no mérito, por sua improcedência. Nesse contexto, observase que pessoas jurídicas, em tese, não 

possuem legitimidade ativa para o instituto da denúncia, podendo valer-se, por outro lado, da 

representação perante as Cortes de Contas, uma vez que o art. 113, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993 confere 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
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legitimidade para representar a todos e quaisquer participantes de licitações públicas. Assim, tendo 

pessoa jurídica em questão interesse direto na licitação objeto dos presentes autos e com fundamento 

no princípio da fungibilidade, passo à análise da admissibilidade considerando os requisitos do 

instituto da representação. No mérito, quanto à inabilitação da empresa representante sob o 

argumento de que os atestados de capacidade técnica seriam incompatíveis com o que foi solicitado 

em Edital, item 12.4.4, constato que a decisão questionada foi devidamente fundamentada pelo setor 

competente para análise de recursos, restando claro em todas as manifestações durante a tramitação 

nesta Corte o não atendimento pela representante das exigências previstas no edital. A Lei n.º 

10.520/2002 estabelece, de forma clara e objetiva, a obrigação do pregoeiro de verificar a regularidade 

da documentação apresentada pela licitante vencedora do pregão. Compartilho do entendimento da 

Auditoria no sentido de que "a verificação de regularidade da documentação não pode ocorrer apenas 

em termos aparentes, devendo o pregoeiro efetuar a validação dos documentos apresentados 

considerando as particularidades de cada caso". Isto posto, alio-me ao posicionamento da Unidade 

Técnica, Ministério Público de Contas e Auditoria e VOTO pelo improvimento da Denúncia admitido 

como Representação. Processo: 202000047002264 – Acórdão: 2456/2021, Boletim de Jurisprudência 

do TCEGO nº 10, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87 

 

6.6 Licitação   

Tratam os autos da análise técnica da Dispensa de Licitação nº 071/2017- PR-PR-JERUR, decorrente 

da rescisão do Contrato n. 289/2014, celebrado entre a AGETOP e a empresa ARTEC S/A, visando 

a contratação da Construtora São Cristóvão Ltda, com fundamento no art. 24, inciso IX, da Lei n. 

8.666/93, para a execução dos serviços remanescentes de terraplanagem e pavimentação asfáltica da 

Rodovia GO 347, trecho Nova Iguaçu/Santa Terezinha de Goiás. Após análise tanto da rescisão do 

referido contrato quanto da mencionada Dispensa de Licitação, o Serviço de Análise de Editais e 

Projetos de Engenharia, mediante Instrução Técnica n. 2/2020, concluiu dentre outros, que a rescisão 

do Contrato nº 289/2014-AD-GEJUR ocorreu sem respeitar o devido processo legal na premissa de 

descumprimento da contratada face a convocação verbal, em desacordo com o art. 5º, LV da 

Constituição Federal c/c o art. 2º da lei 13800/2001. Em razão das supostas irregularidades, os 

gestores apontados foram devidamente citados, apresentando as respectivas manifestações e 

documentações. Analisadas as justificativas apresentadas, a Unidade Técnica, por meio da Instrução 

Técnica Conclusiva n. 08/2021- SERV-ANEP, acatou as algumas e rejeitou outras, sugerindo a 

aplicação de multa ao ex-Diretor de Obras Rodoviárias da AGETOP, em razão do emprego de 

projetos desatualizados/inadequados, bem como ao ex-Presidente da AGETOP, por conta da 

celebração do Termo de Rescisão Contratual sem aplicar as sanções previstas no Contrato n. 

289/2014, em descumprimento às cláusulas 12.2 e 12. O Ministério Público de Contas opinou pela 

ilegalidade da dispensa de licitação e a respectiva aplicação de multa ao responsável, além de sugerir 

recomendações nos termos propostos pela Unidade Técnica. Acerca da dispensa de licitação, verifico 

que o ato foi praticado com fundamento no disposto no inciso XI do art. 24 da Lei 8.666/93. A análise 

da documentação acostada aos autos demonstra que a rescisão do Contrato n. 289/2014-AD-GEJUR 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
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decorreu da negativa informal, em dezembro de 2016, da contratada em assinar o termo de 

realinhamento de preços proposto pela AGETOP, visando deduzir o montante do valor contratual, 

em razão da desoneração da folha de pagamento estabelecida pelas Leis Federais n. 12.546/11, n. 

12.715/12 e n. 12.844/13. Em seguida, solicitada a prorrogação do prazo de vigência do contrato, 

uma vez que persistia a paralisação da obra há mais de 2 (dois) anos por conta da falta de recurso 

financeiro, em junho de 2017 houve nova recusa verbal da empresa em celebrar o termo. Assim, a 

negativa da empresa diante da solicitação para a assinatura dos termos de realinhamento e de 

prorrogação do contrato levou a autarquia a decidir pela rescisão unilateral do contrato. Nesse sentido, 

restou configurada a desobediência ao art. 78, parágrafo único da Lei n.8.666/93, já que em nenhum 

momento ocorreu qualquer notificação da empresa acerca da pretensão do ente, que teve seu contrato 

rescindido unilateralmente sem oportunização do contraditório e da ampla defesa. Insta ressaltar que 

a referida omissão guarda relação direta com a ausência de processo administrativo sancionador à ex 

contratada, tendo em vista que a elucidação das circunstâncias ensejadoras da rescisão tende a se 

desbordar para procedimento com esse fim. Dessa forma, não restam dúvidas acerca da irregularidade 

na conduta omissiva do gestor em iniciar o procedimento sancionador diante inexecução contratual, 

o que ocasionou a respectiva rescisão unilateral. Acerca do emprego de projetos desatualizados e ou 

inadequados quando da contratação por meio da Dispensa de Licitação, é importante notar o fato 

gerador da inconformidade. Conforme constatado na documentação constante dos autos, não 

obstante a rescisão contratual unilateral, seria imprescindível, ainda que não sob a forma de termo de 

recebimento definitivo, o devido levantamento das condições da obra e eventuais vícios, de modo a 

resguardar a administração em face da necessidade de reparos. Tem-se que o §9º do art. 7º da Lei de 

Licitações exige, também nos casos de dispensa de licitação, a inclusão de projeto básico previamente 

às contratações de obras e serviços. Contudo, a ausência dos referidos estudos foi cabalmente 

demonstrada pela Unidade Técnica por meio das análises realizadas. Nesse contexto, a inadequação 

do projeto básico utilizado para a contratação via Dispensa de Licitação, a meu juízo, macula o certame 

e consequentemente o contrato advindo do instrumento convocatório, ensejando responsabilização 

pela irregularidade. Portanto, consoante todo o exposto e tendo em vista a afronta ao art. 58, inciso 

IV; art. 87, caput e art. 7º e seu §9º, todos da Lei n.º 8.666/1993, anuo com o posicionamento da 

Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas e VOTO no sentido de: considerar ilegal a 

omissão do então Presidente da AGETOP em instaurar procedimento sancionador à contratada 

diante da inexecução contratual, imputando multa a ele, com fulcro no art. 112, inciso II da LOTCE, 

no montante de 10% sobre o valor de referência constante no caput do art. 112 do mesmo diploma 

legal; e considerar irregular a Dispensa de Licitação nº 071/2017-PR-PR-JERUR decorrente da 

rescisão do Contrato n. 289/2014-PR-GEJUR, realizada pela então denominada Agência Goiana de 

Transportes e Obras (AGETOP), atual Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), 

tendo em vista o emprego de projetos desatualizados/inadequados quando da contratação por meio 

da Dispensa de Licitação com fundamento no art. 24, inciso XI, da Lei de Licitações, imputando multa 

ao responsável, com fulcro no art. 112, inciso II da LOTCE, no montante de 10% sobre o valor de 

referência constante no caput do art. 112 do mesmo diploma legal. Processo: 201700036001526 – 

Acórdão: 3074/2021, Boletim de Jurisprudência do TCEGO nº 10, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
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Tratam os autos de n.º 201300036001024/309-03 da análise do Edital de Concorrência n° 027/13 – 

NELIC da Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP, atualmente denominada Agência 

Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, tendo como objeto a execução de serviços de 

Alargamento e Reabilitação da Pista dos Romeiros na GO-060 – trecho: Goiânia/Trindade. A 

Unidade Técnica manifestou pelo arquivamento com fulcro no artigo 99, I da LOTCEGO. O 

Ministério Público de Contas opinou pela ilegalidade do certame licitatório Concorrência nº 027/13-

PR-NELIC e pela aplicação de multa ao então Presidente da AGETOP, com fulcro no art. 112, inciso 

II, da LOTCEGO. A Auditoria manifestou pela irregularidade do Edital de concorrência nº 027/13 - 

NELIC da AGETOP, tendo em vista a ausência da elaboração do Projeto Básico, violando o art. 6º, 

IX, e art. 7º, I, §2º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e, consequentemente, aplique multa ao 

responsável, com base no artigo 112, inciso II da LOTCEGO, pela prática de gestão ilegal, ilegítimo 

ou antieconômico, por fim, sugeriu a expedição de determinação ao órgão jurisdicionado. Conforme-

se extrai dos autos é que, na verdade, a AGETOP promoveu a realização do certame sem observar o 

regramento contido nos artigos 6º, IX, e art. 7º, I, §2º, da Lei 8.666/93. Ademais, o projeto 

disponibilizado no site da AGETOP nos autos em arquivo digital, não pode ser classificado como 

projeto básico pois necessita-se de elementos para que o projeto possa ser considerado como projeto 

básico, conforme preconiza a lei. Ficou demonstrado ausência de comprovação da capacidade técnica 

e jurídica da comissão de licitação e a inexistência de licença ambiental, são fatores que reforçam o 

contexto das irregularidades do certame, ensejando aplicação de sanção pecuniária, conforme prevê 

regramento desta Corte de Contas. No caso, o gestor responsável foi intimado em 28/05/2013, 

através do Ofício n° 0512 SERV-PUBLICA/13, para adotar providências no sentido de atender as 

Considerações Finais da Instrução Técnica n° 106/2013, dos autos. Embora a Secretaria Geral desta 

Corte, tenha dado o nome de Intimação para o primeiro ato a ser praticado aos autos, considero que 

o gestor foi citado na referida data para apresentação de razões de justificativa e defesa, tanto que o 

fez. Assim, com a apresentação das razões, houve a interrupção do prazo prescricional da pretensão 

punitiva a contar da data informada, reiniciando a partir do primeiro dia subsequente. Dessa forma, 

considerando a recontagem do período quinquenal a partir do dia 29/05/2013, entendo que 

transcorreu o prazo para a pretensão punitiva, nos moldes do artigo 107-A da Lei Orgânica da Corte. 

Portanto, como não houve o julgamento do mérito até o findar do quinquênio, entendo que houve a 

prescrição da pretensão punitiva do gestor responsável, não havendo que se falar em multa no caso 

concreto. Ante o exposto, VOTO pela irregularidade do edital de Concorrência n° 027/13 - NELIC 

da AGETOP. Processo: 201300036001024 – Acórdão: 3349/2021, Boletim de Jurisprudência do 

TCEGO nº 10, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87 

 

6.7 Representação   

Tratam os presentes autos de representação, com pedido de medida cautelar inaudita altera pars, 

proposta pelo Serviço de Análise Prévia de Editais e Licitação desta Corte de Contas em face da 

Concorrência nº 001/2019, processada pelo IPASGO, tendo como objeto a contratação de empresa 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 

tcmgo.tc.br/site 

Página 109 de 114 

especializada para prestação de serviços de apoio operacional à autogestão da autarquia, com 

disponibilização de software com ferramentas gerenciais, táticas e operacionais para gestão de plano 

de saúde, prestação dos serviços de implantação e suporte técnico afins, prestação de serviços de 

consultoria para aprimoramento da gestão e implementação e operacionalização de Programa 

integrado de promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos. Além das irregularidades 

inicialmente apontadas, aduziu também outras inconformidades relacionadas aos serviços de 

tecnologia da informação; ausência de audiência pública, tendo em vista o valor estimado do contrato 

e as possíveis prorrogações contratuais; vedação à participação de consórcio, vez que refere-se a um 

edital de grande vulto financeiro; exigência de documentação autenticada em cartório; ausência de 

justificativa quanto a adoção da modalidade Concorrência, ante a preferência legal pelo uso do Pregão 

Eletrônico. entre sugestões de determinações e recomendações, opinou pela anulação do certame, 

além da concessão de liminar no sentido de determinar "ao Presidente do IPASGO que, caso decida 

por dar continuidade à contratação do objeto do Edital de Concorrência nº 01/2019, e assim publicar 

novo instrumento convocatório corrigido, o faça apenas após a apresentação de plano de ação à esta 

Corte, contemplando medidas apropriadas e tempestivas à substituição de mão de obra terceirizada 

de auditores de saúde por servidores efetivos (...)." O Serviço de Análise Prévia de Editais e Licitação 

concluiu que os argumentos trazidos não foram suficientes e aptos para afastar as irregularidades 

apontadas inicialmente, sugerindo o acolhimento integral das propostas de encaminhamento da 

Instrução Conclusiva n. 07/2020, acrescida de novas determinações e recomendações constantes da 

Instrução Técnica Conclusiva n. 31/2021. O Ministério Público de Contas opinou pelo conhecimento 

da representação e, no mérito, pela sua procedência, além de sugerir expedições e determinações nos 

termos propostos pela Unidade Especializada desta Casa com alterações pontuais. A Auditoria 

manifestou-se pelo conhecimento e parcial procedência da Representação. Entendeu o Auditor que a 

existência de situação excepcional e momentânea, relacionada a crise financeira do Estado de Goiás, 

justifica as contratações por meio da terceirização, entretanto, pondera que, diante do maior custo do 

auditor decorrente da terceirização se comparado com o auditor ocupante de cargo efetivo, a 

contratação temporária poderia ser opção viável para a economicidade da medida, razão pela qual 

entende que o IPASGO deve demonstrar que a contratação de terceirizado ou de temporário é mais 

vantajosa do que a realização de concurso público. Aponta como irregular a previsão de cláusula de 

habilitação técnica potencialmente restritiva da competitividade, bem como a consolidação do objeto 

do certame em lote único. Inicialmente, o objeto da fiscalização era o Edital da Licitação na 

modalidade Concorrência n. 001/2019-IPASGO, do tipo Técnica e Preço. Citados os gestores das 

irregularidades apontadas pela Unidade Técnica, houve a suspensão do certame e, nos termos 

informados pelo Conselheiro Relator à época, em 15 de abril de 2020, foi publicado, em substituição 

ao mencionado edital, o Pregão Eletrônico n. 007/2020-IPASGO, com o mesmo objeto e 

praticamente todas as regras e condições estabelecidas anteriormente, havendo alteração somente 

quanto à modalidade escolhida e a diminuição do valor total estimado. Diante desse contexto, após a 

concessão da liminar para suspender o mencionado Pregão, ocorreu o seu cancelamento no dia 07 de 

maio de 2020, conforme constatado no sistema COMPRASNET, por determinação da Presidência 

do IPASGO via Despacho n.733/2020-PR, sem ter ocorrido a publicação do ato formal. Aponta a 

Unidade Técnica a impossibilidade de terceirização pelo IPASGO das atividades relacionadas à 

auditoria na área da saúde, por se tratar de atividade-fim do ente e em razão da exigência de concurso 

público para o provimento de cargos e empregos públicos. Nos termos do art. 1º da Lei Estadual n. 
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17.477/2011, o IPASGO, atualmente denominado "Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do 

Estado de Goiás - IPASGO Saúde", possui natureza jurídica autárquica, dotada de personalidade 

jurídica de direito público interno, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. 

Nesse diapasão, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADI 1923, ao discutir a 

constitucionalidade da Lei n. 9.637/98, que permitiu ao Poder Executivo qualificar Organização 

Sociais para atividades dirigidas à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e 

preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, discorreu acerca da constitucionalidade das 

escolhas feitas pelo Administrador Público no que concerne a forma de prestação de serviço de saúde. 

Acerca das autarquias, seu regime jurídico é o administrativo, sendo o mesmo aplicável aos entes 

federativos (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), de modo que possuem todas as 

prerrogativas públicas de que estes gozam. Em suma, o regime jurídico é o aplicável à Administração 

Pública: seus bens são públicos e, por isso, inalienáveis, impenhoráveis e não podem ser usucapidos; 

possui responsabilidade objetiva pelos prejuízos que seus agentes causem a terceiros; tem imunidade 

tributária; os atos por ela praticadas são administrativos revestidos de presunção de legitimidade, 

exigibilidade e executoriedade; firmam os contratos administrativos e se sujeitam a Lei de Licitações e 

Contratos. Portanto, ao se optar por oferecer a prestação de serviço de saúde suplementar aos 

servidores públicos goianos por meio de um ente da Administração Indireta, cuja natureza é de pessoa 

jurídica de direito público, decide-se também pela sujeição a todo o seu regramento, incluída a 

submissão ao concurso público. Nessa linha é que o Tribunal de Contas da União firmou 

entendimento no sentido de que "é irregular a manutenção de funcionários terceirizados nos hospitais 

universitários desempenhando atividades-fim (assistenciais e hospitalares), pois afronta o art. 37, 

inciso II, da Constituição Federal, que condiciona a investidura em cargo ou emprego público à prévia 

aprovação em concurso público, bem como o Decreto 2.271/1997, que trata da terceirização na 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional" (Acórdão n. 2983/2015- Plenário). 

Em resumo, tendo em vista que, em razão de decisão política legítima, o serviço de assistência à saúde 

suplementar disponibilizado aos servidores do Estado de Goiás é prestado por meio de uma autarquia, 

integrante da Administração Indireta, não é possível se esquivar da sujeição ao regime jurídico de 

direito público, inclusive da necessidade de provimento de seus cargos por meio de concurso público, 

nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, sendo, justamente por isso, vedada a 

execução indireta dos serviços cujas atribuições são análogas àquelas estabelecidas no seu Plano de 

Cargos e Salário. Acerca do descumprimento das decisões desta Corte de Contas constantes dos 

Acórdãos n. 439/2019, 3419/2019, 1196/2019, entendo tratar-se de matéria a ser analisada nos 

respectivos monitoramentos, instaurados especificamente para esse fim, como ocorreu no âmbito do 

Processo n. 202000047000386. Aponta a Unidade Técnica que "a despeito do plexo de funções e 

atividades descritas no termo de referência, o Edital de Concorrência nº 01/2019-IPASGO não 

dividiu o objeto em lotes, e nem discriminou os custos unitários do objeto, apresentando planilha 

sintética e complessiva", em descompasso com o art. 7º, §2º, II, da Lei nº 8.666/93 e com o art. 11, 

VII, da Lei Estadual nº 17.928/12. Não tendo sido encontradas no processo em questão justificativas 

minimamente razoáveis para que atividades tão díspares, habitualmente disponibilizadas no mercado 

por fornecedores especializados de cada setor, possam estar agrupadas em lote único, importante 

determinar ao gestor que a sua opção pela licitação em lote único, agrupando serviços de natureza 

diversa, deve sempre ser acompanhada de justificativas robustas e demonstração em concreto acerca 

da vantajosidade técnica e econômica, de forma a assegurar que eventual parcelamento implicaria na 
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desnaturação do objeto contratado, trazendo risco à satisfação do interesse público, sem prejuízo 

quanto ao necessário detalhamento dos serviços a serem executados, com identificação dos 

respectivos quantitativos e custos unitários do objeto que se pretende contratar. Em relação as 

irregularidades a seguir analisadas, antecipo desde já estar de acordo com os apontamentos feitos pela 

Unidade Técnica, o que demanda desta Corte determinação ao órgão gestor para afastá-las em caso 

de publicação de novo Edital com objeto igual ou similar. Constatou, ainda, a Unidade Especializada, 

"que dentre os serviços de tecnologia da informação, somente a central de atendimento e o sistema 

possuem formas de mensuração dos resultados entregues por meio de SLA, não sendo encontrados 

no edital os critérios de mensuração e aferição dos serviços de implantação do sistema, migração de 

dados, integração de sistemas, manutenção, suporte técnico, treinamento de usuários e hospedagem 

em data center", além de apontado a ausência de um modelo de documento como instrumento de 

controle das etapas de solicitação, acompanhamento, avaliação, atestação e pagamento de serviços, 

em descompasso com a Súmula 269, do TCU, nos termos do item 3.2.4 da Instrução Técnica 

Conclusiva n. 7/2021. Por fim, aponta fragilidade na pesquisa de preços realizada, justamente em 

razão da descrição imprecisa do objeto sem a composição detalhada da estimativa do objeto em 

quantitativos e preços unitários, nos termos do item 3.5, da Instrução Técnica Conclusiva n. 7/2021. 

Em face de todo o exposto, com base na documentação carreada ao longo do feito e no entendimento 

exarado pela Unidade Técnica, Ministério Público de Contas e Auditoria competente, VOTO pelo 

conhecimento e, no mérito, pela parcial procedência da presente Representação, no sentido: pela perda 

do objeto da liminar concedida por meio do Despacho n. 378/2020 - GCEF e referendada por meio 

do Acórdão n. 1014/2020 do Pleno desta Corte de Contas, em razão da anulação do Pregão Eletrônico 

n° 07/2020; e determinações. Processo: 202000047000064 – Acórdão: 2178/2021, Boletim de 

Jurisprudência do TCEGO nº 10, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87 

 

Tratam os autos de Representação formulada pela Controladoria Geral do Estado de Goiás (CGEGO) 

a esta Corte de Contas, em razão dos fatos narrados no Relatório Conclusivo de Auditoria n.º 

185/2015 - SCI/CGE por meio do qual são relacionadas irregularidades detectadas pelo órgão de 

controle interno na execução do Contrato de Gestão n.º 120/2010, firmado entre a Secretaria de 

Estado da Saúde e a Organização Social Pró-Saúde, gestora do Hospital de Urgências da Região 

Sudoeste (HURSO), tendo a fiscalização alcançado os exercícios de 2013 e 2014. O representante do 

Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n.º 695/2019 informando que tramita, nesta Corte, o 

processo n.º 201600010013683, que trata da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria da 

Saúde, relativa ao Contrato de Gestão n.º 120/2010 e os seus aditivos, firmados com a Pró-Saúde para 

a gestão do HURSO, motivo pelo qual sugere que o mesmo seja apensado aos presentes autos, a fim 

de evitar decisões conflitantes. Por meio da Manifestação n.º 463/2021, o Auditor designado 

considerou procedente a representação protocolizada pela CGE-GO, acrescentando à proposta de 

encaminhamento da unidade técnica. O nobre auditor também alertou para o fato de que tramitam 

nesta Corte de Contas as Tomadas de Contas da Secretaria de Estado da Saúde relativas aos exercícios 

de 2013 (Processo nº 201411867000127) e 2014 (Processo nº 201511867000072), sugerindo que a 

decisão que vier a ser proferida nos presentes autos seja juntada aos processos de contas mencionados 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
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para a devida instrução e julgamento. Expirados os prazos legalmente fixados, o responsável 

mantevese silente, sem apresentação de suas razões de justificativa, motivo pelo qual aplica-se ao 

mesmo os efeitos da revelia. Passando ao exame do mérito, verifica-se que, após análise das 

justificativas trazidas aos autos pela SES-GO, por meio do Ofício 1653/2016 - GAB, a unidade técnica 

apresentou a síntese das conclusões obtidas acerca das justificativas arroladas, rejeitando, na íntegra, 

as alegações do Secretário de Estado da Saúde. Considerando as ponderações tanto da unidade técnica, 

quanto do Auditor competente, concluo que procedem as propostas de encaminhamento que sugerem 

a determinação de instauração de tomada de contas especial para identificação dos responsáveis e 

quantificação dos danos causados ao erário, sob pena de aplicação das sanções cabíveis aos 

representantes legais da SES, no caso de não cumprimento das eventuais determinações expedidas à 

Secretaria de Estado da Saúde. Do mesmo modo, acolho o entendimento da auditoria quanto à 

necessidade de aplicação de multa, tendo em vista que, reiteradamente citado, pelas vias legais e 

regimentalmente previstas, o mesmo não se manifestou nos autos quanto às irregularidades cometidas 

pela Organização Social que representou no período fiscalizado. Quanto ao apensamento do processo 

201600010013683 aos presentes autos, sugerido pelo MPC, deixo de acatar a proposta de 

encaminhamento, por comungar com o Dr. Cláudio André Costa a convicção de que "não há razões 

para se efetivar o apensamento do mesmo a estes autos, uma vez que aquele processo é mais específico 

que este e pelo fato deste processo já se encontrar instruído de forma mais ampla, já podendo ser 

submetido ao plenário, devendo os fatos apurados relativos à TCE instaurada por determinação do 

Despacho nº 692/2016-GAB/SES serem apreciados quando da análise e julgamento do processo nº 

201600010013683." Diante do exposto, apresento VOTO nos seguintes termos: conhecer e 

considerar procedente a presente Representação oferecida pela Controladoria-Geral do Estado, no 

sentido de verificar a existência das irregularidades apresentadas no Relatório Conclusivo de Auditoria 

de Conformidade nº 185/2015-SCI/CGE, relativas à execução do Contrato de Gestão nº 120/2010 

e Aditivos firmados pelo Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde com a 

Organização Social Pró-Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, gestora do 

Hospital de Urgências da Região Sudoeste, relativos ao exercício de 2013 e 2014; aplicar multa com 

fundamento no art. 112, inciso II da Lei Estadual nº 16.168/2007, no percentual de 30%, tendo em 

vista a prática das irregularidades descritas na Instrução Técnica nº 14/2018; e determinações. 

Processo: 201500047002938 – Acórdão: 2951/2021, Boletim de Jurisprudência do TCEGO nº 10, 

disponível em: https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-

%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87 

 

6.8 Contas  

Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Secretaria da Administração 

do Estado de Goiás - SEAD, visando apurar a omissão do dever de prestar de contas pelo então 

Prefeito do município de Itaberaí-GO, alusivo a recursos estaduais repassados em virtude do 

Convênio nº 143/2005, tendo por objeto a concessão de auxílio financeiro destinado à construção de 

um aeródromo, no prazo de doze meses. Foram, então, juntados a Instrução Técnica Conclusiva nº 

45/2020-SCGOV-S1, pelo Serviço de Contas de Governo - Supervisão I, o Parecer nº 212/2021- 

GPMC, pelo Ministério Público de Contas e a Manifestação Conclusiva da Auditoria nº 211/2021 - 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
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GAMB. No caso em análise, a Comissão de Tomada de Contas, conforme Relatório Final de nº 

39/2020 (SEI-000013642213), concluiu que houve danos ao Erário, atribuído ao ex-prefeito de 

Itaberaí GO, no período de 2005-2008 e 01.01.2009 a 16.11.2009, e a empresa Central Engenharia 

Ltda., referente ao dano apurado em face das irregularidades apuradas na execução do Convênio nº 

143/2005, constantes no supracitado relatório final de análise da prestação de contas do convênio e 

despacho de reprovação de contas, concernentes ao processo de Tomada de Contas Especial nº 

201900005020058. No entanto, entre a ocorrência do fato e a instauração da Tomada de Contas 

Especiais decorreram quase quinze anos, devendo-se, em casos como este, reconhecer, a difícil e 

onerosa missão de obter o ressarcimento do prejuízo causado aos cofres públicos tendo em vista o 

extenso lapso temporal que a Administração permitiu transcorrer até que instaurasse a Tomada de 

Contas Especial objetivando apurar os danos advindos da omissão do gestor municipal em comprovar 

a aplicação dos recursos recebidos do Estado de Goiás. Ainda que a ilegalidade seja manifesta, há de 

se reconhecer a incidência do artigo 77 da Lei Orgânica deste TCEGO, considerando como 

iliquidáveis as contas sub examine, considerando, também, o contido no artigo 66 §3o do mesmo 

diploma legal, que determina o arquivamento dos autos quando não subsiste os pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo ou a título de racionalização 

administrativa e economia processual. Assim sendo, tenho como absolutamente pertinentes o 

encaminhamento, conclusão e opinião manifestado pela Unidade Técnica, corroborado pelo 

Ministério Público de Contas e Auditoria. Dessarte, mantendo o entendimento já firmado no 

julgamento dos autos n o 202000005006751, conheço integralmente da Instrução Técnica Conclusiva 

no 45/2020- SCGOV-S1, do Serviço de Contas de Governo - Supervisão I, cujo inteiro teor passa a 

integrar o presente Relatório/Voto. Diante do exposto e com arrimo nos artigos 66, §3o e 77 da Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e, em especial, na Instrução Técnica Conclusiva 

n o 45/2020-SCGOV-S1, do Serviço de Contas de Governo - Supervisão I, apresento VOTO pelo 

trancamento das contas e arquivamento dos autos. Processo: 202000005012951 – Acórdão: 

2954/2021, Boletim de Jurisprudência do TCEGO nº 10, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87 

 

Tratam estes autos nº. 201700055000004/102-01 da Prestação de Contas Anual da Indústria Química 

do Estado de Goiás S/A – IQUEGO, referente ao exercício de 2016. O Serviço de Contas dos 

Gestores emitiu a Instrução Técnica nº. 201/2020 manifestando pela irregularidade das contas 

apresentadas e pela consequente aplicação de multa à gestora. O Serviço de Contas dos Gestores, 

mediante Instrução Técnica nº. 5/2021 manteve o posicionamento pela irregularidade das contas 

tratadas no presente processo, da Presidente da IQUEGO à época dos fatos, decorrente de infração 

as normas de natureza contábil e patrimonial. E ainda, pela aplicação de multa à gestora, prevista no 

art. 112, inciso II da Lei Orgânica. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº. 136/2021 

opinou pela irregularidade das contas prestadas e pela aplicação de multa à responsável. A Auditoria 

competente, através da Manifestação Conclusiva nº. 107/2021 concluiu pelo julgamento irregular da 

presente Prestação de Contas Anual e pela aplicação de multa à gestora prevista no art. 112, inciso II 

da Lei Orgânica. O Serviço de Contas dos Gestores concluiu pelo julgamento irregular das presentes 

contas decorrente de infração das seguintes normas de contabilidade: NBC TG 23 (R1) – Políticas 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87
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Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de erro; NBC TG 16 – Estoques; NBC TG 01 (R2) 

– Redução ao Valor Recuperável de Ativos; e NBC TG 27 (R2) – Ativo Imobilizado. As operações 

da IQUEGO com o Ministério da Saúde derivam de convênios, o que resulta em contrapartida da 

IQUEGO; ademais, o próprio Ministério da Saúde afirmou que não possuiria os créditos apontados 

junto a IQUEGO. Desta feita, teria sido comprovado o erro contábil ao invés da prescrição de 

créditos (conforme foi afirmado pela gestora), e o fato contábil deveria ter sido tratado como Ajustes 

de Exercícios Anteriores e não como receita do exercício de 2015. Quanto ao saldo de Estoque, no 

Brasil adota-se o método RIR ou PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair), ou seja, a baixa do estoque, 

contrapartida do custo de mercadorias vendidas – CMV, é feita sempre observando a ordem 

cronológica de aquisição, baixando sempre os estoques mais antigos, o primeiro a ser adquirido, assim 

o saldo sempre tenderá a ser valorado pelo custo dos produtos mais recentemente produzidos ou 

adquiridos. Contudo a prática adotada pela IQUEGO diverge da admitida pelo RIR e é vedada pela 

legislação, pois somente é admitido o custo médio ou a doção do PEPS, não sendo admitida o método 

UEPS (Último que Entra, Primeiro que Sai), adotado pela IQUEGO, vez que este majora o custo, 

reduzindo o lucro e subavaliando os estoques. Finalmente, no tocante à ausência do teste de 

recuperabilidade, a NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos – data de 2013 e, conforme 

relatado pela Unidade Técnica, não constam nos autos quaisquer ndícios de tentativa e ou 

planejamento de realização do referido teste. Sendo assim, nenhuma das irregularidades apontadas na 

primeira Instrução Técnica foi devidamente justificada pela entidade jurisdicionada, mantendo assim 

o Serviço de Contas dos Gestores o mesmo posicionamento pelo julgamento irregular. A Lei Orgânica 

desta Corte de Contas, em seu art. 74, inciso II dispõe que as contas serão julgadas irregulares pela 

prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico ou infração a norma legal ou regulamentar 

de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. Quanto à aplicação de 

multa sugerida pela Unidade Técnica, Parquet de Contas e Auditoria competente, entendo que a 

mesma deve ser aplicada, em face do julgamento irregular das presentes contas, por infração a normal 

legal ou regulamentar de natureza contábil. Sendo assim, entendo pela aplicação de multa, na forma 

do art. 112, inciso II da Lei Orgânica, no valor equivalente ao mínimo legal de 10%. Por todo o 

exposto, voto pela irregularidade das contas referentes ao exercício de 2016, prestadas pela Presidente 

da IQUEGO, com aplicação de multa, nos moldes susomencionados. Processo: 201700055000004 – 

Acórdão: 3538/2021, Boletim de Jurisprudência do TCEGO nº 10, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/352307/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%2010/031d1cc2-043d-4b3e-828d-bff7db0f7d87 
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