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CONSULTA. CONHECIMENTO PARCIAL: NÃO CONHECE MATÉRIA 
AFETA AO PODER JUDICIÁRIO (IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 
Nº 8.429/1992). INSTITUIÇÃO DE AUXÍLIO SAÚDE PARA AGENTES 
POLÍTICOS. POSSIBILIDADE EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, DENTRO 
DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AOS 
FAMILIARES DE AGENTES POLÍTICOS FALECIDOS EM DECORRÊNCIA 
DA COVID-19 NOS TERMOS DA LEI Nº 14.128/21: IMPOSSIBILIDADE, LEI 
FEDERAL, DE APLICAÇÃO EXCLUSIVA À UNIÃO, NÃO EXTENSIVA AOS 
ESTADOS, MUNICÍPIOS E AO DISTRITO FEDERAL, RESTRITA AOS 
PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DE SAÚDE DA LINHA DE FRENTE 
NO ATENDIMENTO DIRETO A PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-
19, PERMANENTEMENTE INCAPACITADOS PARA O TRABALHO, OU AO 
SEU CÔNJUGE OU COMPANHEIRO, AOS SEUS DEPENDENTES E AOS 
SEUS HERDEIROS NECESSÁRIOS, EM CASO DE ÓBITO. 
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 VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os 

conselheiros integrantes do Colegiado Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado de Goiás, diante das razões expostas na Proposta de Decisão nº 

109/2021-GCSICJ, do Relator, Conselheiro Substituto Irany Júnior, em: 

 

I - CONHECER dos questionamentos “a”, “b” e “d” desta Consulta, uma 

vez que preenchem os requisitos de admissibilidade insertos nos artigos 31 e 32 da 

Lei Estadual nº 15.958/2007 (Lei Orgânica deste Tribunal de Contas) c/c art. 199 do 

RITCM, deste Tribunal de Contas; 

 

II - NÃO CONHECER da questão constante no item “c” (caracterização 

de ato de improbidade administrativa por custeio de tratamento médico-hospitalar de 

agente politico ou ressarcimento de valores referentes à internação – Lei nº 

8.429/1992), uma vez que a dúvida suscitada não está adstrita à aplicação de 

dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de competência deste 

Tribunal de Contas, mas ao Poder Judiciário, conforme artigos 199, caput, e 200 do 

Regimento Interno desta Corte. 

 

III - RESPONDER AO CONSULENTE os conjuntamente os 

questionamentos “a” e “b” e de modo separado o “d”: 

 

QUESTÕES “A” e “B”: Existe possibilidade jurídica de o Município 

custear as despesas de internação, contratar planos de saúde, ressarcir, pela via 

administrativa, valores despendidos em internação de agente político, sobretudo se 

houver falecimento no curso do mandato? 

 RESPOSTA: É possível a instituição de verba destinada aos agentes 

políticos municipais para ressarcimento de despesas de saúde, em seus diversos 

formatos, desde que sejam atendidos os mandamentos estabelecidos nos arts. 37, 

XI, §11, e 39, §4º, da Constituição Federal, compreendidos no âmbito do órgão 

instituidor a competência e o ônus de fundamentar adequadamente a lei instituidora 

e observar a obrigatória natureza indenizatória da parcela em análise, sob pena de 
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incorrer em ato ilegal, ilegítimo e antieconômico passível de responsabilização, nos 

termos da legislação vigente, a exemplo da Resolução nº 294, de 18 de dezembro 

de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, e demais normas citadas pelo Ministério 

Público de Contas, no Parecer nº 1445/2021, exarado nestes autos; 

 

QUESTÃO D) É legal o pagamento pelo Município de indenização aos 

familiares de agentes políticos falecidos em decorrência da COVID-19 nos termos da 

Lei Federal nº 14.128/21? 

 

RESPOSTA: Não é legal o pagamento pelo Município de indenização 

aos familiares de agentes políticos falecidos em decorrência da COVID-19 nos 

termos da Lei nº 14.128, de 26 de março de 2021, uma vez que esta é uma lei 

federal, ou seja, normatiza matéria de aplicação exclusiva à União, não extensiva 

aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, cuja previsão de compensação 

financeira é restrita aos profissionais e trabalhadores de saúde que, durante o 

período de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da 

disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), por terem trabalhado no 

atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19, ou realizado visitas 

domiciliares em determinado período de tempo, no caso de agentes comunitários de 

saúde ou de combate a endemias, tornarem-se permanentemente incapacitados 

para o trabalho, ou ao seu cônjuge ou companheiro, aos seus dependentes e aos 

seus herdeiros necessários, em caso de óbito; 

 

IV - RECOMENDAR ao Consulente que acompanhe por meio do Portal do 

Supremo Tribunal Federal o deslinde da ação direta de inconstitucionalidade - ADI 

5781 MC/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, que deferiu medida cautelar 

para o fim de suspender a eficácia do art. 119, XVII (auxílio ao aperfeiçoamento 

profissional) e XX (auxílio-saúde), da Lei Complementar nº 34/1994, acrescentados 

pelo art. 14 da Lei Complementar nº 136/2014, do Estado de Minas Gerais, até o 

julgamento definitivo, o qual iniciou virtualmente no dia 27/8/2021, mas foi suspenso 

no dia 03/09/2021, em razão de pedido de vista por parte do Ministro Alexandre de 

http://www.tcm.go.gov.br/


 

 

 

Página 4 de 51 
RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    -  www.tcm.go.gov.br 

Processo nº 06048/21 

Fls. 

Morais, conforme ata nº 26, de 08/09/2021, publicada no Diário da Justiça Eletrônico 

nº 182, divulgado em 13/09/2021, para o fim de tomada de decisão quanto à 

instituição de auxílio-saúde. 

 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 1 de 

dezembro de 2021. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Irany de Carvalho Júnior. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Valcenôr Braz 

de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de 

Carvalho Júnior e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador José 

Gustavo Athayde. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior: Cons. Daniel 

Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro 

Neto, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de 

Queiroz.
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 109/2021-GCSICJ 

Processo n° 06048/2021 

Município Cocalzinho de Goiás 

Órgão Poder Executivo 

Assunto Consulta - acerca da legalidade para custear despesas médicas de agentes 

políticos. 

Período de Referência 2021 

Consulente Alessandro Otone Barcelos 

CPF nº 804.218.491-34 

Cargo Prefeito Municipal  

Relator Conselheiro-Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. CONHECIMENTO PARCIAL: NÃO CONHECE 
MATÉRIA AFETA AO PODER JUDICIÁRIO (IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA - LEI Nº 8.429/1992). INSTITUIÇÃO DE AUXÍLIO 
SAÚDE PARA AGENTES POLÍTICOS. POSSIBILIDADE EM 
CARÁTER INDENIZATÓRIO, DENTRO DOS LIMITES 
CONSTITUCIONAIS. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AOS 
FAMILIARES DE AGENTES POLÍTICOS FALECIDOS EM 
DECORRÊNCIA DA COVID-19 NOS TERMOS DA LEI Nº 14.128/21: 
IMPOSSIBILIDADE, LEI FEDERAL, DE APLICAÇÃO EXCLUSIVA À 
UNIÃO, NÃO EXTENSIVA AOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E AO 
DISTRITO FEDERAL, RESTRITA AOS PROFISSIONAIS E 
TRABALHADORES DE SAÚDE DA LINHA DE FRENTE NO 
ATENDIMENTO DIRETO A PACIENTES ACOMETIDOS PELA 
COVID-19, PERMANENTEMENTE INCAPACITADOS PARA O 
TRABALHO, OU AO SEU CÔNJUGE OU COMPANHEIRO, AOS 
SEUS DEPENDENTES E AOS SEUS HERDEIROS NECESSÁRIOS, 
EM CASO DE ÓBITO. 

I - RELATÓRIO 

1.1. Do objeto 

 Trata-se de consulta formulada pelo senhor Alessandro Otone 

Barcelos, Prefeito Municipal de Cocalzinho de Goiás, a respeito da legalidade para 

instituir auxílio-saúde para agentes políticos, nos seguintes termos: 

[...] EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS. 
O MUNICÍPIO DE COCALZINHO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede na Rua 03, Quadra 07, Área Especial, Centro, Cocalzinho de Goiás, Estado de Goiás, 
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neste ato representado pelo prefeito municipal ALESSANDRO OTONE BARCELOS, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado neste município vem a presença de Vossa Excelência, solicitar 
informações, em forma de CONSULTA, conforme passa a expor: 
A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças - SEMAF por meio do ofício 
no 070/2021 requereu a formalização de consulta ao Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás - TCM/GO, para elucidar os seguintes questionamentos: 
a) Existe possibilidade jurídica do Município custear despesas de internação de agentes 
políticos tais como: prefeito, Vice-prefeito ou vereadores ou mesmo contratar planos de saúde 
para os mesmos? 
b) O Município pela via administrativa pode ressarcir valores despendidos em internação de 
agente político, sobretudo se houver falecimento no curso do mandato? 
c) O custeio de tratamento médico-hospitalar de agente politico ou ressarcimento de valores 
referentes à internação podem ser considerados atos de improbidade administrativa?  
d) É legal o pagamento pelo Município de indenização aos familiares de agentes políticos 
falecidos em decorrência da COVID-19 nos termos da Lei Federal nº 14.128/21? 
A assessoria jurídica do município, manifestou no sentido de que custear despesas de 
internação de agentes políticos ou plano de saúde soaria contrária ao interesse público, 
resvalando no Principio da Moralidade, por se tratar de atendimento a interesse particular, 
conforme parecer jurídico acostado. 
A matéria posta é de relevância e pertinência, pois, em se tratando de eventos incertos durante 
o período de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da 
disseminação do novo Coronavírus (SARS-CoV-2) há quem defenda que o Município tem o 
dever de indenizar agentes políticos, utilizando como argumento a Lei Federal nº 14.128, de 26 
de março de 2021. 
Diante do exposto, é que se requer o posicionamento deste Tribunal de Contas, em forma de 
consulta, sobre a matéria suscitada, 
Pede Deferimento. 
Cocalzinho de Goiás, 17 de Junho de 2021. 
ALESSANDRO OTONE BARCELOS 
Prefeito Municipal [...] (destaques nosso) 

1.2 Da tramitação 

1.2.1 Da instrução 

2. Este feito foi encaminhado à Divisão de Documentação e Biblioteca 

para os fins do art. 134, XV do Regimento Interno, volvendo a este Gabinete, com a 

informação de que juntou ementas e atos relacionados contidos nas letras “a” a “c”, 

porém, “não há manifestação deste Tribunal específica sobre os questionamentos”, 

inclusive ao inserto na letra “d”, conforme Despacho nº 57/2021, a seguir 

reproduzido: 

[...] DESPACHO Nº 057/2021 – Em atendimento ao Despacho nº 46/2021, do 
Gabinete do Conselheiro-Substituto Irany de Carvalho Júnior e, considerando 
o disposto no inc. XV do art. 134 do Regimento Interno deste Tribunal - RA nº 
073/2009 - que confere à Divisão de Documentação e Biblioteca competência 
para atuar, inicialmente, nos processos de consultas, juntamos (fl. 13) 
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ementas de atos deste Tribunal relacionados aos questionamentos contidos 
nos autos informamos que não há manifestação deste Tribunal específica 
sobre os questionamentos:  
a) se é possível o custeio de despesas com internação hospitalar de agentes 
políticos ou a contratação de plano de saúde; 
b) se é possível o ressarcimento dessas despesas; 
c) se o custeio ou o ressarcimento das referidas despesas caracterizam ato 
de improbidade administrativa. 
Quanto ao questionamento da letra “d”: se é legal a indenização a familiares 
de agentes políticos falecidos e decorrência da COVID-19, nos termos da Lei 
Federal nº 14.128/21, informamos que não há decisão similar deste Tribunal. 
Retornem os autos ao Gabinete do Conselheiro-Substituto Irany de Carvalho 
Júnior. 
DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, 25 de junho de 2021. 
Fernanda Corrêa Caldas 
Chefe da Divisão de Documentação e Biblioteca 
 
Plano de Saúde / Custeio de Despesas Hospitalares 
AC-CON 006/20 – Câmara de Quirinópolis 
EMENTA: O Poder Público pode contratar instituição privada de plano de 
saúde para servidores e seus familiares, vedada sua extensão aos agentes 
políticos, observadas as condições: autorização legal para a concessão com 
os requisitos e procedimentos, autorização na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, previsão na Lei Orçamentária Anual e prévia licitação. 
LC nº 101/00, art. 15, art. 16. Lei nº 8.666/93 
DATA: 13.05.2020. 
NOTA: Reforma a RC nº 023/10, item 2. 
PUBLICAÇÃO DOC: 1378, de 14/05/2020. p. 187 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Plano de saúde. Licitação. LDO. LOA. LRF. 
 
RC Nº 023/10 – Câmara Municipal de Jataí  - Consolidada 
EMENTA: Do percentual que pode ser subsidiado pela Câmara Municipal 
para custeio de plano de saúde de servidores e da possibilidade dessa 
despesa ser considerada como gasto com pessoal para efeito do percentual 
fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
NOTA: Alterada pelo AC-CON nº 006/20  
TCM, 24.06.2010 
 
RC Nº 019/09 – São Simão 
EMENTA: Impossibilidade de firmatura de termo de parceria entre o 
Município e planos de saúde privados, pois a saúde é direito dos cidadãos e 
dever do Poder Público. 
CF/88, arts. 6º, 194 e 196 
TCM, 27.05.09 
 
RC Nº 069/01 – Marzagão 
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EMENTA: Da possibilidade do município efetuar o pagamento das despesas 
hospitalares resultantes do tratamento de saúde de ex-prefeito municipal, 
decorrente de acidente de trânsito ocorrido durante a sua gestão, quando 
encontrava-se a serviço da municipalidade, contanto que a despesa atenda 
às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme 
dispõe o art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal  LC nº 101/200, devendo 
haver a apresentação dos comprovantes fiscais. 
TCM, 02.05.2001 
 
RC Nº 018/98 - Santa Terezinha de Goiás 
EMENTA: Da possibilidade de a Câmara firmar convênio de Plano de Saúde 
para atender vereadores e dependentes, desde que os mesmos assumam o 
ônus, e não a Câmara. 
TCM, 18.02.98 
 

- Itajá 
EMENTA: Se o Prefeito entender que o município pode conceder ajuda 
financeira para tratamento médico de pessoas da cidade, inclusive vereador, 
deverá enviar à Câmara projeto de lei nesse sentido, de caráter geral, 
observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade. 
TCM, 27.08.97 
 
RC Nº 049/95 - Formoso 
EMENTA: Da impropriedade do pagamento de despesas com tratamento de 
saúde de Vereador, licenciado por motivo de doença, vindo à morte, por falta 
de previsão legal estabelecendo o ressarcimento de tais despesas aos 
sucessores do Vereador. 
TCM, 20.09.95 
 
RC Nº 037/95 - Piranhas 
EMENTA: De acordo com a Lei Orgânica do Município, o vereador, em 
licença para tratamento de saúde, faz jus a perceber sua remuneração. 
De acordo com a Constituição Federal, só ocorrerá a convocação do 
suplente quando a licença do vereador for superior a 120 dias. 
O auxílio doença deverá ser concedido por Resolução da Câmara. 
TCM, 12.07.95 [...] (destaques nosso) 

1.2.2 Do Parecer da Assessoria Jurídica do Consulente 

3. Os autos foram instruídos com o Parecer da Assessoria Jurídica da 

Prefeitura Municipal de Cocalzinho de Goiás, nos seguintes termos: 

PARECER JURÍDICO 
1. RELATÓRIO 
Trata-se de expediente da Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Finanças - SEMAF que requer a formalização de consulta ao 
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Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás -TCMGO acerca de 
vantagens para agentes políticos. 
O Parecer Jurídico é peça indispensável à formalização da Consulta, nos 
termos do § 1º do art. 199 do Regimento Interno do TCMGO. 
Pois bem. 
2. QUESTIONAMENTOS  
2.1 Existe possibilidade jurídica do Município custear despesas de internação 
de agentes políticos tais como: prefeito, vice-prefeito ou vereadores ou 
mesmo contratar planos de saúde para os mesmos? 
A Administração Pública deve pautar suas ações nos princípios verberados 
no art. 37 da Constituição da República, sobretudo no Principio da 
Legalidade, pelo qual se extrai que toda e qualquer atividade da 
Administração deve estar estritamente autorizada em lei, não cabendo aos 
agentes públicos realizarem atos ou atividades sem previsão legal. 
Decorrente de tal situação, temos o princípio da Indisponibilidade do 
Interesse Público, que estabelece que os bens, serviços e interesses da 
coletividade devem ser resguardados pelo administrador, o que significa dizer 
que não há que se falar em "vontade do administrador", a única vontade que 
deve prevalecer é a vontade da lei", não podendo o administrador dispor dos 
interesses coletivos como se estivesse dispondo dos seus próprios 
interesses particulares. 
Num primeiro momento, nos parece cabível a edição de lei municipal 
autorizando tal despesa, desde que haja compatibilidade com os 
instrumentos de planejamento (Plano Plurianual. -PPA, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA). Para tanto, tem-se 
como exemplo a Lei Municipal nº 165, de 23 de outubro de 1996, que segue 
anexada. 
Contudo, a legislação acima exemplificada foi editada antes da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal 
- LRF), ou seja, pode-se concluir que na atualidade uma lei que autorizasse 
custear despesas de internação de agentes políticos ou plano de saúde 
soaria contrária ao interesse público, resvalando no Princípio da Moralidade, 
por se tratar de atendimento à interesse particular. 
Neste sentido, o § 4º do art. 39 da Constituição Federal destaca que o 
detentor de mandato eletivo está sujeito ao regime de subsídio. Por isso, em 
virtude de sua natureza remuneratória, a vantagem do plano de saúde não 
pode ser estendida aos agentes políticos, que recebem subsidios, parcelas 
únicas a que não se pode adicionar qualquer vantagem remuneratória. 
A jurisprudência das Cortes de Contas é nesse sentido:  
"Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: "Entendemos que a despesa 
não tem vinculação com as atividades legislativas, portanto, descaracterizada 
de interesse público* (TC no 2467/026/04 Relatório de Fiscalização das 
Contas do exercício de 2004 da Câmara Municipal de Caraguatatuba".  
É vedado à Câmara de Vereadores efetuar despesas com Plano de Saúde 
para seus servidores consoante o dispositivo na Constituição Federal (artigo 
199, 2) É possível a Câmara de Vereadores celebrar convenio com empresas 
prestadoras de serviços médicos • hospitalares desde que o ônus seja 
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suportado integralmente pelos beneficiários" (TCE/SC, Processo 023299/71, 
Parecer no COG-238/97 Sessão 26.05. 1997, Relator Evangelo) 
Desta forma, quanto ao primeiro questionamento tenho como resposta: não. 
2.2 O Município pela via administrativa pode ressarcir valores despendidos 
em internação de agente político, sobretudo se houver falecimento no curso 
do mandato? 
Inicialmente, cabe esclarecer que não se pode confundir a responsabilidade 
do Município na execução da política do Sistema Único de Saúde - SUS e a 
eventual responsabilidade no ressarcimento de despesas com internação de 
agente politico. 
Caso o tratamento do agente politico seja iniciado no Município, por órgãos 
do SUS, de maneira gratuita, havendo negativa da continuidade do 
tratamento pelo Poder Público, e o paciente iniciar tratamento particular, 
entendo que haverá responsabilização, passível de indenização a ser 
quantificada em processo judicial, considerando o direito à saúde albergado 
pelo texto do art. 196 da Constituição Federal e pelos dispositivos da Lei 
Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
Porém, se agente político iniciar tratamento pela via particular e vier a falecer, 
não vejo como o Poder Público ser responsabilizado, pois, a causa de pedir 
não guarda relação com o direito à saúde (fornecimento de tratamento), 
previsto no artigo 196 da Constituição Federal, e sim com questões de 
caráter patrimonial.  
O Tribunal Regional Federal da 4a Região - TRF4 entendeu que não é 
possível condenar a União, o Estado elou o Município ao reembolso dos 
valores gastos pelo cidadão em tratamento particular. Dois foram os 
principais fundamentos: "o ressarcimento das despesas médicas realizadas 
em hospital particular pressupõe a negativa de tratamento na rede pública de 
saúde ou fato excepcional que justifique o imediato tratamento em 
estabelecimento privado" e "não se mostra justificável deslocar os parcos 
recursos da saúde, em virtual risco de direitos sociais de outros tantos, 
apenas para satisfazer pretensão que, em última análise, tutelará o 
patrimônio da parte autora". 
Portanto, quanto ao segundo questionamento tenho como resposta: não. 
2.3 O custeio de tratamento médico-hospitalar de agente político ou 
ressarcimento de valores referentes à internação podem ser considerados 
atos de improbidade administrativa? 
De acordo com as explanações efetuadas acima, o custeio de tratamento 
médico-hospitalar de agente político ou ressarcimento de valores referentes à 
internação, pela via administrativa, constituem irregularidades no âmbito da 
Administração Pública.  
A Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade 
Administrativa - LIA), assim estabelece: 
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres 
das entidades referidas no artigo 1º desta Lei, e notadamente: 
- permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, 
rendas, verbas ou valores. 
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X - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento; [...] art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e 
lealdade as instituições, e notadamente: 1 - praticar ato visando fim proibido 
em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência; 
(grifou-se) 
BRASIL Tribunal Regional Federal da 4a Região. TRF4 nega reembolso a 
paciente que realizou cirurgia oferecida pelo SUS em hospital particular. 
Acesso em 17 de Junho de 2021. Disponível em http://www2.trf4.jus, 
brstrf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=12506  
Sendo assim, a comprovação de tais irregularidades sujeitam o infrator às 
sanções previstas no art. 12, incisos I e II da LIA, onde se destacam: 
ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos 
ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de 5 a 8 anos; pagamento de multa civil de até duas vezes o valor 
do dano, dentre outras.  
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) é nesse 
sentido: 
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO 
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO 
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO 
PREJUDICADA. ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRADO. ART. 11. 
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. DOLO GENÉRICO. CONFIGURAÇÃO. 1. 
Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do 
CPCA3; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, 
será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/ST), 
aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de 2016. 2. "O 
relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou 
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca 
do tema* (Súmula 568/STJ). 3. 4. Este Superior Tribunal de Justiça tem 
reiteradamente se manifestado no sentido de que "o elemento subjetivo, 
necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos 
termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta 
que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a 
presença de dolo especifico" (RESP 951.389/SC, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 04/05/2011). 5. O recurso especial não 
pode ser conhecido no tocante à alínea c do permissivo constitucional, pois 
não foi demonstrado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do 
CPC e 255, §§ 1º e 2º do RISTI. Ainda que assim não fosse incide na 
espécie a Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno não provido. (STJ - Agint no 
AREsp: 873901 SP 2016/0052595-1, Relator Ministro Sérgio Kukina, Data de 
Julgamento: 12/06/2018, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: Dje 
19/06/2018) (grifou-se) 
Desta forma, para este questionamento a resposta é: sim.  
2.4 É legal o pagamento pelo Município de indenização à familiares de 
agentes políticos falecidos em decorrência da COVID-19 nos termos da Lei 
Federal nº 14.128/21? 
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A Lei Federal nº 14.128, de 26 de março de 2021 estabelece uma 
compensação financeira a ser paga aos profissionais e trabalhadores de 
saúde que tornarem-se permanentemente incapacitados para o trabalho, ou 
ao seu cônjuge ou companheiro, aos seus dependentes e aos seus herdeiros 
necessários, em caso de óbito, durante o período de emergência de saúde 
pública de importância nacional decorrente da disseminação do novo 
coronavírus (SARS-COV-2).  
Caso reste comprovado que o agente político se enquadra na locução *entre 
outros" contida no art. 1º, inciso I, alínea d, entendo que a compensação será 
devida pela União, e não pelo Município, conforme se extrai da indigitada lei: 
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre compensação financeira a ser paga pela União 
aos profissionais e trabalhadores de saúde que, durante o período de 
emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da 
disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), por terem trabalhado no 
atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19, ou realizado 
visitas domiciliares em determinado período de tempo, no caso de agentes 
comunitários de saúde ou de combate a endemias, tomarem-se 
permanentemente incapacitados para o trabalho, ou ao seu cônjuge ou 
companheiro, aos seus dependentes e aos seus herdeiros necessários, em 
caso de óbito.  
Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se: *profissional ou 
trabalhador de saúde: [...] 
d) aqueles que, mesmo não exercendo atividades-fim nas áreas de saúde, 
auxiliam ou prestam serviço de apoio presencialmente nos estabelecimentos 
de saúde para a consecução daquelas atividades, no desempenho de 
atribuições em serviços administrativos de copa, de lavanderia, de limpeza, 
de segurança e de condução de ambulâncias, entre outros, além dos 
trabalhadores dos necrotérios e dos coveiros; (grifou-se)  
Sendo assim, para este questionamento a resposta é: não.  
Eis o parecer. 
Cocalzinho de Goiás, 17 de Junho de 2021. 
ULISSES MIGUEL SILVA ARAÚJO 
Procurador Jurídico 

1.2.3 Prosseguimento da consulta 

2. Pelo Despacho nº 55/2021-GCSICJ, conheceu-se desta Consulta em 

razão da observância aos requisitos de admissibilidade dispostos nos arts. 31 da Lei 

Orgânica deste Tribunal de Contas (LOTCMGO) c/c art. 199, II, primeira parte, do 

Regimento Interno (RITCMGO), ou seja, observou-se que o tema é afeto à 

competência deste Tribunal de Contas, a parte consulente é legitima, há indicação 

precisa do objeto, foi redigida articuladamente e apresenta com o parecer jurídico, 

tendo pertinência temática à área de atribuição da autoridade. 
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3. Além disso, o Relator, por meio do referido Despacho, considerando 

que o objeto é amplo, e tendo em vista que não há resposta apresentada 

anteriormente por este Tribunal de Contas contemplando todos os questionamentos 

do Consulente, encaminhou os autos à Secretaria de Atos de Pessoal e, 

posteriormente, ao Ministério Público de Contas para formalização de seus 

posicionamentos acerca dos temas. 

1.2.4 Manifestação conclusiva da SAP 

4. A Secretaria de Atos de Pessoal, pelo Certificado nº 26818/2021, 

preliminarmente, corroborou o juízo de admissibilidade feito pela Relatoria no 

Despacho nº 55/2021-GCSICJ, e, no mérito, respondeu abstratamente os 

questionamentos contidos nesta Consulta, nos seguintes termos: 

[...]II. FUNDAMENTAÇÃO 
2.1. Das preliminares 
Quanto aos requisitos de admissibilidade, são pressupostos para 
conhecimento da Consulta, nos termos do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do 
Regimento Interno desta Corte de Contas: (i) legitimidade ativa; (ii) a 
indicação precisa do seu objeto; (iii) estar redigida de forma articulada; (iv) 
instrução do pedido com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica 
da autoridade consulente; (v) versar sobre tese jurídica abstrata; (vi) 
inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o tema. 
Em relação à legitimidade ativa, o consulente é parte legítima para realizar 
consultas a esta Corte de Contas, nos termos do artigo 199, inciso I, do 
Regimento Interno do TCMGO. 
O pedido de consulta foi instruído com o Parecer Técnico-Jurídico (f. 5/7), 
conforme exigido pelo art. 199, § 1º, do Regimento Interno da Casa (f. 15/18), 
bem como foi verificada a inexistência de manifestação prévia do Tribunal 
sobre o tema, conforme Despacho Nº 57/2021 (f. 14), da Divisão de 
Documentação e Biblioteca. Ademais, a consulta foi redigida de forma 
articulada. 
O consulente, de forma objetiva, apresentou a esse Órgão de Controle 
externo os seguintes questionamentos: 
a) Existe possibilidade jurídica do Município custear despesas de 
internação de agentes políticos tais como: prefeito, Vice-prefeito ou 
vereadores ou mesmo contratar planos de saúde para os mesmos? 
b) O Município, pela via administrativa, pode ressarcir valores 
despendidos em internação de agente político, sobretudo se houver 
falecimento no curso do mandato? 
c) O custeio de tratamento médico-hospitalar de agente político ou 
ressarcimento de valores referentes à internação podem ser considerados 
atos de improbidade administrativa?  
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d) É legal o pagamento pelo Município de indenização aos familiares de 
agentes políticos falecidos em decorrência da COVID-19 nos termos da Lei 
Federal nº 14.128/21? 
Com relação à parte final do primeiro questionamento apresentado pelo 
consulente, verifica-se que esse Órgão de Controle já apreciou questão 
semelhante no bojo do Acórdão-Consulta n. 006/20, concluindo pela 
impossibilidade da contratação de plano de saúde para agentes políticos 
municipais. Todavia, como a íntegra do questionamento não obteve resposta 
da Corte, restando omissa a apreciação quanto à possibilidade do reembolso 
de despesas médicas, a assunção de custos com internação ou o 
oferecimento de auxílio saúde (que não se confunde com a contratação de 
plano de saúde), para oferecer uma análise mais detida do assunto ao 
consulente, sugere-se ser o questionamento apreciado, substituindo-se, 
contudo, a expressão “plano de saúde” por “auxílio saúde”, espécie mais 
abrangente, bem como mencionando-se o entendimento desposado no bojo 
do AC-CON n. 06/20. 
Assim, sugere-se ser o questionamento contido na letra “a” recebido nos 
seguintes termos: 
a) Existe possibilidade jurídica do Município custear despesas de 
internação de agentes políticos tais como: prefeito, Vice-prefeito ou 
vereadores ou mesmo oferecer auxílio saúde para os mesmos? 
No Parecer de fls. 5/7, a Procuradoria Jurídica de Cocalzinho de Goiás 
consignou, quanto ao primeiro questionamento, que os agentes políticos são 
remunerados por subsídio, sendo, por isso, incabível o pagamento de 
qualquer outra parcela. No que tange à segunda indagação apresentada, 
consta do parecer que não se poderia confundir a responsabilidade do 
município no custeio do Sistema Único de Saúde, com a eventual 
responsabilidade no ressarcimento de despesas com internação de agente 
político. Dessa forma, seria negativa a resposta para o segundo 
questionamento. Quanto ao terceiro quesito apresentado a essa Corte, a 
Procuradoria Jurídica sustentou que o custeio de tratamento médico-
hospitalar de agente político ou o ressarcimento de valores referentes à 
internação constituiriam irregularidades no âmbito da Administração Pública. 
Por fim, quanto ao último quesito, sustentou-se que a Lei Federal n. 
14.128/21 estabeleceria uma compensação financeira a ser paga aos 
profissionais e trabalhadores de saúde que tornarem-se permanentemente 
incapacitados para o trabalho, ou a seu cônjuge ou companheiro, aos seus 
dependentes ou aos seus herdeiros necessários, em caso de óbito, durante o 
período de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente 
da disseminação do novo Coronavírus. Desse modo, caso reste comprovado 
que o político se enquadra na locução “entre outros”, contida no art. 1º, inciso 
I, alínea d, a compensação seria devida pela União, e não pelo Município. 
Importante ressaltar que a atribuição consultiva desta Corte se limita à 
interpretação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria 
de sua competência, de forma que, por meio do procedimento descrito no 
Título VII do Regimento Interno, não se procede ao exame das 
particularidades de caso concreto. Bem por isso, o § 3º do art. 99 estabelece 
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que: “A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo 
e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto”. 
2.2. Do mérito 
2.2.1. Análise da possibilidade jurídica do Município custear despesas de 
internação de agentes políticos ou oferecer auxílio saúde para esses 
Indaga o consulente sobre a possibilidade jurídica do Município custear 
despesas de internação de agentes políticos tais como: prefeito, vice-prefeito 
ou vereadores, ou mesmo oferecer auxílio saúde para esses. 
Sobre o assunto, incialmente, impera consignar que a Administração Pública 
está sujeita a uma série de princípios e normas específicos, mormente os 
insculpidos no caput do artigo 37, da Constituição Federal, vale dizer, 
moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Ademais, 
em âmbito público, o princípio da legalidade assume uma dimensão 
específica, vez que, diferentemente da esfera privada – onde o particular 
pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe – em âmbito público só é dado ao 
gestor agir nos exatos contornos da lei. 
Assim, anteriormente à adoção de qualquer medida ou à implementação de 
qualquer conduta, deve lhe preceder lei autorizadora.  
Todavia, a elaboração das leis também não pode ser feita de maneira 
irrestrita, senão com observância dos parâmetros constitucionais sobre a 
matéria, haja vista a hierarquia inerente a tais normas jurídicas. 
Acerca do tema em questão – remuneração dos agentes políticos –, a 
Constituição Federal estabeleceu no artigo 39, § 4º, o regime de subsídios, 
dispondo que “o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os 
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão 
remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o 
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, 
o disposto no art. 37, X e XI”. 
A distinção entre o subsídio e o sistema de remuneração com base em 
vencimento repousa no fato de estar vedado, no primeiro caso, o acréscimo 
de vantagens pecuniárias de natureza remuneratória, como gratificações, 
adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação e outras de idêntico 
caráter. 
Para Maria Sylvia Zanella de Pietro , “ao falar em parcela única, fica clara a 
intenção de vedar a fixação dos subsídios em duas partes, um fixa e outra 
variável, tal como ocorria com os agentes políticos na vigência da 
Constituição de 1967. E, ao vedar expressamente o acréscimo de qualquer 
gratificação, adicional, abono prêmio, verba de representação ou outra 
espécie remuneratória, também fica clara a intenção de extinguir, para as 
mesmas categorias de agentes públicos, o sistema remuneratório que vem 
vigorando tradicionalmente na Administração Pública e que compreende o 
padrão fixado em lei mais as vantagens pecuniárias de variada natureza 
previstas na legislação estatutária”. 
Nessa senda, somente se harmonizam com o sistema estabelecido pelo 
artigo 39, 4º, da CF, as parcelas de caráter indenizatório, que são aquelas 
assumidas pelo agente político em razão do exercício do cargo, como as 
diárias e ajudas de custo, por exemplo. 
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No que tange ao auxílio saúde, percebe-se tratar-se de parcela de cunho 
assistencial, com caráter essencialmente remuneratório e desvencilhado do 
exercício do mandato, porquanto não guarda com ele qualquer relação de 
afinidade institucional. Desse modo, o seu pagamento a agentes políticos do 
Poder Legislativo Municipal não se coaduna às regras constitucionais. Da 
mesma forma, também deve ser rechaçada a possibilidade de o Poder 
Público custear despesas com internação de agente político, visto que tal 
conduta seria ofensiva aos princípios da moralidade e impessoalidade, assim 
como do já sobredito princípio da legalidade. 
Em convergência com a intelecção supra exposta, o Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais manifestou-se no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n.1.0000.17.006774-8/000 e 0067748-
22.2017.8.13.0000 – em que apreciou a constitucionalidade da Lei nº 
10.868/2015, que dispunha sobre a assistência à saúde dos vereadores da 
Câmara Municipal de Belo Horizonte – senão vejamos: 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CÂMARA 
DE VEREADORES DE BELO HORIZONTE. PLANO DE SAÚDE. 
VEREADORES E SEUS FAMILIARES. SISTEMA REMUNERATÓRIO. 
SUBSÍDIO. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. IMPESSOALIDADE E 
MORALIDADE ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO. A Lei 10.868/2015, do 
Município de Belo Horizonte, que institui plano de saúde a ser pago com 
verbas públicas em favor de vereadores e seus familiares, viola o sistema 
remuneratório por subsídio, pago em parcela única e indivisível, dos agentes 
políticos, dado o seu caráter remuneratório. Hipótese em que a lei local 
impugnada fere de morte o interesse público primário, e afronta os preceitos 
da impessoalidade e moralidade administrativas, ao destinar verbas públicas, 
que deveriam ser revertidas em prol do bem-estar coletivo, para atender a 
interesses privados dos agentes públicos e seus familiares. 
Inconstitucionalidade reconhecida. (Grifou-se) 
O TCMGO também já apreciou questão semelhante no bojo do Acórdão-
Consulta n. 006/20, em que ficou assentado: 
CONSULTA. LEGALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA 
DE PLANO DE SAÚDE. ADESÃO DE AGENTES POLÍTICOS. 
IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA RESOLUÇÃO CONSULTA Nº 023/10. 
1. RESPONDER ao consulente, relativamente ao mérito, que: 
1. É possível ao Poder Público firmar contrato com instituição privada 
provedora de plano de saúde para conceder assistência médico-hospitalar 
destinada aos servidores públicos e seus familiares, sendo vedada a 
extensão do benefício aos agentes políticos; 
2. A contratação de instituição privada provedora de plano de saúde impõe 
que as seguintes condições sejam observadas: (i) autorização legal para 
concessão do benefício, com expressa disciplina dos requisitos e dos 
procedimentos aplicáveis, notadamente com previsão da necessidade de 
adesão e contribuição voluntárias por parte dos servidores; (ii) autorização 
específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e obediência aos requisitos 
constantes dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 101/00 (LRF); (iii) 
previsão na Lei Orçamentária Anual de dotação orçamentária própria para o 
pagamento; (iv) prévia licitação, nos moldes da Lei nº 8.666/93.  
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3. REFORMAR A Resolução Consulta nº 023/10, com o fim de promover a 
conciliação entre o entendimento deste Tribunal de Contas dos Municípios e 
os critérios definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional para o cálculo de 
despesa de pessoal, substituindo a redação do item “2”, que dispunha “que o 
desembolso em questão é gasto com pessoal” pela seguinte: 2. Que a 
despesa referente à parte patronal para o custeio do plano de saúde não é 
considerada despesa bruta com pessoal, para efeito do art. 19 da Lei 
Complementar nº 101/2000 – LRF e, por se referir a clientela fechada, não 
pode ser computada na apuração do piso constitucional com saúde; 
4. Que estão excluídos do benefício os agentes políticos. (Grifou-se) 
O auxílio saúde pode ser oferecido na modalidade de contratação direta de 
plano de saúde e a sua colocação à disposição dos respectivos agentes 
políticos, ou mesmo com o pagamento de parcela em dinheiro destinada ao 
custeio de serviços de saúde dos agentes (com consultas particulares ou 
planos de sua escolha). Em qualquer hipótese, entende-se que a mesma 
intelecção deve ser aplicada, rechaçando-se o pagamento do benefício a 
agentes políticos, porquanto inconciliável com o sistema de subsídios 
imposto pelo constituinte. 
Ante o exposto, esta Secretaria sugere ser respondido ao consulente que 
não se mostra compatível com o regime de subsídio estabelecido pelo artigo 
39, § 4º, da Constituição Federal, o pagamento de auxílio saúde a agentes 
políticos do Poder Legislativo Municipal (quer na forma de oferecimento de 
plano de saúde específico, quer na forma de subvenção para o custeio de 
despesas médico-hospitalares), bem como o reembolso de despesas de 
internação desses mesmos agentes. 
2.2.2. Análise da possibilidade jurídica do Município ressarcir valores 
despendidos em internação de agente político, sobretudo se houver 
falecimento no curso do mandato 
O consulente também indaga sobre a possibilidade de ressarcimento, pelo 
Município, de despesas com a internação de agente político municipal, 
mormente se houver falecimento da autoridade durante o curso do mandato. 
Sobre tal questionamento, cumpre asseverar, nos moldes já declinados 
linhas acima, que a Administração Pública está sujeita a princípios 
inafastáveis que impõem a observância de parâmetros de legalidade, 
impessoalidade e moralidade, além da necessidade de todas as ações 
tomadas pelo gestor público almejarem o interesse público, seja em nível 
primário ou secundário. 
A atuação administrativa não pode se dar de maneira ocasional, pessoal ou 
específica, visando a beneficiar sujeitos determinados, porquanto isso viola 
os pilares do artigo 37. 
Como já assentado, o custeio de despesas com saúde de agente político, 
pelo Poder Público, viola o instituto do subsídio, estabelecido no artigo 39, § 
4º, da Carta Política, além dos princípios da moralidade e impessoalidade. 
Por conseguinte, o reembolso das mesmas despesas também não se mostra 
compatível com tal dispositivo, ainda que haja falecimento do agente durante 
o curso do mandato. Como já asseverado, somente as despesas realizadas 
pelo agente político em razão das atribuições do cargo podem ser 
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indenizadas, e nestas não se incluem despesas com gastos hospitalares de 
tais agentes. 
2.2.3. Do custeio de tratamento médico-hospitalar de agente político ou 
ressarcimento de valores referentes à internação, e os atos de improbidade 
administrativa 
Prosseguindo na mesma linha das considerações supra estabelecidas – visto 
que tal questionamento confunde-se, em dada medida, com os anteriormente 
apresentados pelo consulente –, verifica-se que a despesa em comento – 
custeio de gastos com saúde de agente político – não encontra amparo no 
ordenamento jurídico pátrio. 
Desse modo, acaso realizada, tal medida importaria em responsabilização do 
agente ordenador, porquanto teria agido em desacordo com a legislação de 
regência. 
Como já afirmado, de acordo com o princípio da legalidade, estampado no 
caput do artigo 37, da Constituição Federal, ao agente público só é dado agir 
nos exatos termos da lei. A atuação além dos limites impostos pelo 
ordenamento pode sujeitar o agente público às responsabilizações previstas 
no próprio sistema jurídico, seja em âmbito cível, criminal ou mesmo na seara 
administrativa, por meio dos preceitos contidos na Lei n. 8429/92 (Lei de 
Improbidade Administrativa). 
Com efeito, estabelece a Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa – 
LIA), como conduta passível de configuração de improbidade administrativa, 
na modalidade de atos que causam prejuízo ao erário, ordenar ou permitir a 
realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento, in verbis: 
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres 
das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: [...] 
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento; [...]. 
Sobre a configuração de ato de improbidade administrativa em razão da 
realização de despesas não previstas em lei, o Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná exarou o seguinte julgado: 
APELAÇÃO CÍVEL  AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA  PROCEDÊNCIA. APELO DO REQUERIDO  
PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8429/1992 E 
PRESCRIÇÃO  QUESTÕES NÃO CONHECIDAS  MATÉRIA PRECLUSA  
CONTAS APROVADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS  IRRELEVÂNCIA  
FATO QUE NÃO IMPEDE A PUNIÇÃO DOS ATOS DE IMPROBIDADE - 
PRÁTICA COMPROVADA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, 
CONSUBSTANCIADA EM PAGAMENTO DE DESPESAS SEM PRÉVIO 
EMPENHO, COM EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO COM DATAS 
POSTERIORES, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SEM A DEVIDA 
LICITAÇÃO, PERMISSÃO DE REALIZAÇÃO DE DESPESAS NÃO 
AUTORIZADAS EM LEI E ESTRANHAS AO INTERESSE PÚBLICO  
CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO DOLOSO DO AGENTE 
POLÍTICO, COM VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  APLICABILIDADE DAS SANÇÕES 
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PREVISTAS NA LEI DE IMPROBIDADE - REDUÇÃO DA MULTA CIVIL  
POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA TAL COMO FIXADA 
- RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO NA 
PARTE CONHECIDA. 1. As preliminares não podem ser conhecidas, pois 
estas questões já foram devidamente apreciadas no curso da lide, ocorrendo 
a preclusão do direito do apelante em invocar novamente questões já 
decididas. 2. Esclarece-se que, ainda que as contas tenham sido aprovadas 
as contas pelo Tribunal de Contas do Estado, tal fato não impede a punição 
dos atos de improbidade, conforme estabelece o artigo 21 da Lei 8429/1992: 
3. Tendo restado comprovado que houve pagamento de despesas sem 
prévio empenho, com emissão de notas de empenho à posteriori; que houve 
a dispensa indevida do procedimento licitatório em algumas contratações; 
que houve a realização de despesas não autorizadas por lei, verifica-se a 
caracterização dos atos ímprobos de responsabilidade do então Prefeito do 
Município de Bandeirantes. 4. Para a configuração de violação ao art. 10 e 11 
da Lei nº 8.429/92, faz-se necessária a comprovação de comportamento 
doloso por parte do agente público, ou seja, que este aja de forma ilícita, 
ciente da antijuridicidade de seu comportamento funcional. E, no presente 
caso o dolo resta evidente no fato de que o apelante, no seu mandato de 
Prefeito efetuou o pagamento de diversas despesas sem prévio empenho e 
sem observar o imprescindível processo licitatório, tendo ainda custeado com 
dinheiro do Município as transmissões de jogos de futebol e efetuado doação 
à entidade assistencial de outro Município, ignorando completamente os 
interesses da população do Município de Bandeirantes. 5. Da leitura dos 
autos, constata-se que o valor da multa civil aplicada pela sentença não se 
mostra razoável, porquanto foi fixada, para o correspondente a 05 (cinco) 
vezes o valor da última remuneração percebida pelo apelante enquanto 
Prefeito de Bandeirantes, valor este corrigido monetariamente pelo INPC, 
sem prejuízo das demais condenações impostas pela sentença e neste 
recurso. 6. E, inobstante o provimento parcial do recurso, é de se manter a 
sucumbência tal como fixada na sentença, eis que restou caracterizada a 
prática do ato de improbidade administrativa. 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 651146-2, 
de Bandeirantes - Vara Cível e Anexos, em que é Apelante Alécio Zamboni 
Neto e Apelado Ministério Público do Estado do Paraná. (Grifou-se) 
Vale transcrever, ainda, trecho do Manual de Demonstrativos Fiscais, 9ª 
Edição, publicado pelo Ministério da Economia, em 2018: 
A Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na administração pública. Os agentes 
públicos são obrigados a observar estritamente os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade dos atos públicos. 
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres 
das entidades, e, notadamente, em relação à responsabilização fiscal, 
ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento. 
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Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e, notadamente, em 
relação à responsabilização fiscal, praticar ato visando a fim proibido em lei 
ou regulamento e negar a publicidade aos atos oficiais, constituem atos de 
improbidade administrativa que atentam contra os princípios da 
administração pública. 
Independente das sanções penais, civis e administrativas, está o responsável 
pelo ato de improbidade administrativa sujeito às cominações a seguir. 
Nos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário: 
   - ressarcimento integral do dano; 
   - perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; 
   - perda da função pública; 
   - suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos; 
   - pagamento de multa civil até duas vezes o valor do dano; e 
   - proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de cinco anos; (...) (Grifou-se) 
Acerca dos atos de improbidade administrativa, é imperioso salientar que a 
sua persecução não está abrangida pelas competências constitucionais dos 
Tribunais de Contas, mas devem se sujeitar ao processamento perante o 
Poder Judiciário, em ação própria, de rito ordinário, cujo manuseio fica a 
cargo do Ministério Público ou da pessoa jurídica interessada – afetada pelo 
ato de improbidade –, conforme estabelece o artigo 17, da LIA.  
Contudo, é importante frisar, como já adiantado linhas acima, que o fato de 
uma dada conduta ser passível de adequação aos ditames da Lei 8429/92 
não impede que também se amolde aos tipos penais previstos na Lei de 
Licitações e Contratos, Lei dos Crimes de Responsabilidade, e, ainda, sujeite 
o agente público (e o particular envolvido, quando for o caso) a sanções de 
cunho cível, eleitoral e também à imputação de débitos e multas pelos 
Tribunais de Contas. Tal intelecção decorre do princípio da independência 
das esferas ou instâncias, consagrado pelo Direito Brasileiro. 
Assim, em resposta ao terceiro questionamento formulado pelo consulente, 
deve-se afirmar que a realização de despesas não autorizadas em lei (aqui, 
notadamente, incluída a Constituição Federal, lei maior da República) pode 
sujeitar o agente público às sanções previstas na Lei de Improbidade 
Administrativa, além de, como já afirmado, outras sanções, de cunho cível e 
até mesmo criminal, e à imputação de débitos e multas pelos Tribunais de 
Contas, visto que o mesmo fato pode ser punível nas demais esferas, 
conforme o princípio da independência das instâncias. 
2.2.4. Do pagamento, pelo Município, de indenização aos familiares de 
agentes políticos falecidos em decorrência da COVID-19, nos termos da Lei 
Federal nº 14.128/21 
Por fim, indaga o consulente sobre a legalidade do pagamento, pelo 
Município, de indenização aos familiares de agentes políticos falecidos em 
decorrência da COVID-19, nos termos da Lei Federal nº 14.128/21. 
A Lei n. 14.128/21 dispõe sobre compensação financeira a ser paga pela 
União aos profissionais e trabalhadores de saúde que, durante o período de 
emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da 
disseminação do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), por terem trabalhado no 
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atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19, ou realizado 
visitas domiciliares em determinado período de tempo, no caso de agentes 
comunitários de saúde ou de combate a endemias, tornarem-se 
permanentemente incapacitados para o trabalho, ou ao seu cônjuge ou 
companheiro, aos seus dependentes e aos seus herdeiros necessários, em 
caso de óbito. 
Pois bem. De início, cumpre observar que o diploma normativo em referência 
trata-se de lei federal, direcionada à União. Dessa forma, diante da 
autonomia constitucional dos entes federados, seu texto não é impositivo aos 
estados ou municípios, senão destinado, exclusivamente, ao ente central. 
Ademais, a leitura atenta dos dispositivos legais permite concluir que a 
compensação financeira de que se trata restringe-se aos profissionais de 
saúde (ou a seus familiares, no caso de óbito) que durante o período de 
emergência de saúde pública decorrente da disseminação do Coronavírus, 
tenham trabalhado no atendimento direto a pacientes acometidos pela 
doença, ou realizado visitas domiciliares em determinado período de tempo, 
no caso de agentes comunitários de saúde ou de combate a endemias, 
tornando-se, por conta disso, permanentemente incapacitados para o 
trabalho, ou que vieram a falecer nas mesmas circunstâncias. 
Desse modo, a subsunção da norma ao caso concreto reclama o 
aperfeiçoamento de algumas circunstâncias; são elas: seja o agente público 
profissional de saúde ou trabalhador da saúde (aqui parecem estar incluídos 
os agentes de limpeza hospitalar, motoristas de ambulância e afins); tenha 
este profissional trabalhado no atendimento direto a pacientes acometidos 
pela Covid-19 ou realizado visitas domiciliares a tais pacientes, nos casos de 
agentes comunitários de saúde ou agentes de combate a endemias; e, ainda, 
que tenha, por conta disso, se tornado incapacitado permanentemente para o 
trabalho ou falecido em decorrência dessas circunstâncias. 
Nesse espectro de considerações, entende-se pertinente o questionamento 
do consulente acaso o agente público seja, primeiramente, integrante dos 
quadros da União. Em segundo lugar, que seja profissional da saúde ou 
trabalhador da saúde (nos termos em que lhe delineia a legislação); que 
tenha trabalhado diretamente no atendimento de pacientes acometidos por 
Covid-19, e que, em razão disso, tenha ficado incapacitado 
permanentemente para o trabalho ou tenha vindo a óbito. 
O só fato do agente político ter falecido em decorrência da Covid-19 não 
autoriza a compensação financeira prevista na Lei n. 14.128/21, bem como 
tal lei não é aplicável aos municípios, visto que não emanou do Poder 
Legislativo Municipal, e o diploma em comento não se trata de lei nacional 
(extensível aos demais entes federativos), mas de diploma normativo 
aplicável somente no âmbito da União, conforme se extrai do seu artigo 1º, 
caput: 
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre compensação financeira a ser paga pela União 
aos profissionais e trabalhadores de saúde que, durante o período de 
emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da 
disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), por terem trabalhado no 
atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19, ou realizado 
visitas domiciliares em determinado período de tempo, no caso de agentes 
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comunitários de saúde ou de combate a endemias, tornarem-se 
permanentemente incapacitados para o trabalho, ou ao seu cônjuge ou 
companheiro, aos seus dependentes e aos seus herdeiros necessários, em 
caso de óbito. (Grifou-se) 
Ressalta-se o fato que essa intepretação que se pretende conferir à norma 
também ofenderia flagrantemente os princípios constitucionais da legalidade, 
impessoalidade e moralidade. 
Ademais, de acordo com o artigo 6º, do diploma em comento, a 
compensação financeira de que trata a Lei será paga pelo órgão competente 
para sua administração e concessão com recursos do Tesouro Nacional; 
logo, não há falar-se em assunção de obrigações dessa natureza pelo erário 
municipal. 
III. CONCLUSÃO 
Diante das considerações de fato e de direito retro expendidas, em especial 
as regras constitucionais e legais que regem a matéria, a SAP manifesta-se 
no sentido de: 
I. preliminarmente, corroborando com o juízo de admissibilidade feito pela 
Relatoria no Despacho nº 55/2021 – GCSICJ (f. 15/18), seja o feito recebido 
como Consulta; no entanto - com relação à parte final do primeiro 
questionamento apresentado pelo consulente - muito embora tenha este 
Tribunal já apreciado questão semelhante no bojo do Acórdão-Consulta n. 
006/20, concluindo pela impossibilidade da contratação de plano de saúde 
para agentes políticos municipais, sugere-se seja substituída a expressão 
“plano de saúde” na parte final do primeiro questionamento, pela expressão 
“auxílio saúde”, espécie mais abrangente, nos seguintes termos: 
a) Existe possibilidade jurídica do Município custear despesas de 
internação de agentes políticos tais como: prefeito, Vice-prefeito ou 
vereadores ou mesmo oferecer auxílio saúde para os mesmos? 
II. por conseguinte, no mérito, seja respondido ao consulente: 
a) quanto ao primeiro questionamento: a Constituição Federal 
estabeleceu no artigo 39, § 4º, o regime de subsídios, dispondo que o 
membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e 
os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente 
por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer 
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra 
espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X 
e XI. O auxílio saúde trata-se de parcela de cunho assistencial, com caráter 
essencialmente remuneratório e desvencilhado do exercício do mandato, 
porquanto não guarda com ele qualquer relação de afinidade institucional. 
Desse modo, o seu pagamento a agentes políticos municipais não se 
coaduna às regras constitucionais. Da mesma forma, também deve ser 
rechaçada a possibilidade de o Poder Público custear despesas com 
internação de agente político, visto que tal conduta seria ofensiva aos 
princípios da moralidade e impessoalidade, assim como do já sobredito 
princípio da legalidade; 
b) quanto ao segundo questionamento: o custeio de despesas com saúde 
de agente político, pelo Poder Público, viola o instituto do subsídio, 
estabelecido no artigo 39, § 4º, da Carta Política. Por conseguinte, o 
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reembolso das mesmas despesas também não se mostra compatível com tal 
dispositivo, ainda que haja falecimento do agente durante o curso do 
mandato, além de ofender os princípios constitucionais da legalidade, 
moralidade, impessoalidade. Somente as despesas realizadas pelo agente 
político em razão das atribuições do cargo podem ser indenizadas, e nestas 
não se incluem despesas com gastos hospitalares de tais agentes; 
c) quanto ao terceiro questionamento: estabelece a Lei 8429/92 como 
conduta passível de configuração de improbidade administrativa, na 
modalidade de atos que causam prejuízo ao erário, ordenar ou permitir a 
realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Assim, tendo 
em vista que o pagamento de auxílio saúde ou a assunção de despesas com 
saúde de agente político é ato contrário à previsão do artigo 39, § 4º, da CF, 
o que, por conseguinte, não poderia ser autorizado em lei infraconstitucional, 
deve-se afirmar que a realização de tais gastos pode sujeitar o agente 
público às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, bem 
como a outras sanções estabelecidas pelo Ordenamento Jurídico, inclusive 
de cunho criminal, bem como à imputação de débito e multa perante os 
Tribunais de Contas. 
d) quanto ao quarto questionamento: a Lei n. 14.128/21 trata-se de lei 
federal, direcionada à União. Dessa forma, diante da autonomia 
constitucional dos entes federados, seu texto não é impositivo aos estados 
ou municípios, senão destinado, exclusivamente, ao ente central. Ademais, a 
leitura atenta dos dispositivos legais permite concluir que a compensação 
financeira de que se trata restringe-se aos profissionais de saúde (ou a seus 
familiares, no caso de óbito) que durante o período de emergência de saúde 
pública decorrente da disseminação do coronavírus, tenham trabalhado no 
atendimento direto a pacientes acometidos pela doença, ou realizado visitas 
domiciliares em determinado período de tempo, no caso de agentes 
comunitários de saúde ou de combate a endemias, tornando-se, por conta 
disso, permanentemente incapacitados para o trabalho, ou que vieram a 
falecer nas mesmas circunstâncias.  Desse modo, o só fato de o agente 
político ter falecido em decorrência da Covid-19 não autoriza a compensação 
financeira prevista na Lei n. 14.128/21, bem como tal lei não é aplicável aos 
municípios, visto que não emanou do Poder Legislativo Municipal, e o 
diploma em comento não se trata de lei nacional (extensível aos demais 
entes federativos), mas de diploma normativo aplicável somente no âmbito 
da União, conforme se extrai do seu artigo 1º, caput. Ademais, de acordo 
com o artigo 6º, do diploma em comento, a compensação financeira de que 
trata a Lei será paga pelo órgão competente para sua administração e 
concessão com recursos do Tesouro Nacional; logo, não há falar-se em 
assunção de obrigações dessa natureza pelo erário municipal. 
Encaminhe-se os autos ao Ministério Público de Contas, para continuidade 
da tramitação. [...] 
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1.2.5 Manifestação conclusiva do MPC 

5. Na sequência, o Ministério Público de Contas, no Parecer nº 

1445/2021, fez suas ponderações, divergindo parcialmente do entendimento 

expresso pela Unidade Técnica. Vejamos os detalhes na transcrição: 

[...] Em que pese as fundamentadas recomendações expostas pela 
Secretaria de Atos de Pessoal, esta Procuradoria de Contas se manifesta em 
sentido parcialmente diverso das razões expostas pela Especializada no 
Certificado nº 2681/2021. 
Para melhor exposição dos fundamentos, as questões serão tratadas em 
tópicos distintos. 
Das questões tratadas nos itens ‘a’ e ‘b’ 
As questões propostas nos itens ‘a’ e ‘b’ são semelhantes e perquirem, em 
outros termos, sobre a possibilidade de instituição de programa de saúde 
destinado aos agentes políticos municipais que lhes garanta o custeio de 
despesas de saúde, seja por meio de ressarcimento, contratação de plano de 
saúde ou pagamento de parcela determinada. 
De início, é de fundamental importância tratar brevemente sobre a natureza 
constitucional do regime remuneratório dos agentes políticos. 
Os arts. 37, XI, e 39, § 4º, ambos da Constituição Federal, atribuem aos 
parlamentares municipais o modelo de remuneração via subsídio, conferindo-
lhe as seguintes características: 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: 
I – […]; 
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e 
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos 
membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais 
agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, 
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de 
qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como 
limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito 
Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o 
subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo 
e o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa 
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, 
aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e 
aos Defensores Públicos; 
§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que 
trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório 
previstas em lei. 

http://www.tcm.go.gov.br/


 

 

Página 21 de 51 
      RUA 68 Nº º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

01400013-21-RESULTADO 

Processo nº 06048/21 
Fls. 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 
conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado 
por servidores designados pelos respectivos Poderes. 
§ 1º […]; 
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de 
Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados 
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de 
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou 
outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 
37, X e XI. 
Nota-se que o texto constitucional inclui expressamente os membros do 
Poderes Legislativos municipais entre o grupo de agentes remunerados 
exclusivamente mediante parcela única denominada subsídio. Em nítido 
contraste com o formato genérico de vencimentos, a modalidade em questão, 
fundamentada nos princípios da moralidade e da economicidade, admite 
apenas pagamento de única parcela ao afastar o acréscimo de qualquer 
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra 
espécie remuneratória. 
Considerada a natureza da remuneração constitucionalmente atribuída aos 
vereadores e a excepcionalidade versada no art. 37, § 11º, da Constituição 
Federal, possível afirmar que o ponto central da discussão suscitada pelo 
consulente reside na possibilidade, ou não, da caracterização do auxílio-
saúde como verba indenizatória. No ponto, convém admitir que a questão 
provoca frequentes discussões e, até o momento, não existe, na 
jurisprudência e na prática administrativa, posicionamento robusto o 
suficiente que se caracterize como absoluto ou majoritário. 
A rigor, verba indenizatória não caracteriza remuneração, mas, como o 
próprio título da parcela sugere, mera indenização. As parcelas indenizatórias 
são normalmente classificadas como valores devidos aos agentes públicos 
em razão de prejuízos experimentados em decorrência do exercício da 
função pública, derivam da necessidade de ressarcimento ao membro de 
poder, servidor ou empregado público. Há, portanto, liame indissociável entre 
o fato gerador do prejuízo experimentado pelo agente público e o exercício 
da função que titulariza. 
Questão idêntica à que se discute nos presentes autos chegou ao Supremo 
Tribunal Federal. A Suprema Corte, em controle abstrato de 
constitucionalidade, aprecia atualmente a conformidade constitucional do 
pagamento de auxílio-saúde aos membros de poder de determinada unidade 
federativa. Conquanto não exista decisão final de mérito, o relator, Ministro 
Roberto Barroso, determinou a suspensão da eficácia do ato concessório do 
auxílio-saúde impugnado. Alguns pontos da referida decisão merecem 
destaque. 
Em suas fundamentações, aduz o Ministro relator que as vantagens 
funcionais em discussão somente podem ser conferidas quando constituírem 
estritamente uma indenização e quando pagas mediante observância de 
regras concretizadoras do ideal de moralidade pensado pelo constituinte. 
Reforça que diante de exceção à regra do subsídio, por indicação de 
natureza indenizatória, necessário será averiguar se, de fato, este é o teor do 
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benefício. Segundo Barroso, a regra remuneratória de parcela única e 
exclusiva, típica dos subsídios, somente pode ser excetuada em casos 
excepcionais e extraordinários. 
Diante dessas premissas, concluiu o relator que as verbas indenizatórias que 
legitimam a exceção à lógica do subsídio devem, necessariamente, se 
destinar a compensar o servidor com despesas efetuadas no exercício da 
função, restando evidenciada a inexistência de caráter indenizatório do 
auxílio-saúde criado pela norma impugnada naquela ocasião. 
A ementa da decisão foi grafada nos seguintes termos: 
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 119, XVIII E XX, DA LEI 
COMPLEMENTAR 34/1994, ACRESCENTADOS PELO ART. 14 DA LEI 
COMPLEMENTAR 136/2014, DE MINAS GERAIS. PAGAMENTO DE 
“AUXÍLIO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL” E “AUXÍLIO-SAÚDE” 
A MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.  
1. O art. 39, § 4°, da Constituição Federal, inserido pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 04.06.1998, estabelece o regime remuneratório de 
subsídio, caracterizado pela unicidade da remuneração enquanto regra 
constitucional, com explícita vedação aos acréscimos de vantagens 
pecuniárias de natureza remuneratória. Excetuam-se, todavia, as verbas 
indenizatórias, consoante o disposto no art. 37, § 11, também da 
Constituição, que determina que verbas desta índole não serão computadas, 
para efeito dos limites remuneratórios estabelecidos pelo constituinte. 
2. Os auxílios impugnados na presente ação não constituem, todavia, 
exceções legítimas à regra do subsídio. Tanto no que diz respeito ao “auxílio 
ao aperfeiçoamento profissional”, como no que se relaciona ao auxílio-
saúde”, não há qualquer nexo causal direto entre o cargo e a vantagem, na 
medida em que tais gastos assumem caráter indireto e subsidiário ao 
exercício da função própria dos membros do Ministério Público estadual. 
3. Medida cautelar deferida para o fim de suspender a eficácia do art. 119, 
XVII e XX, da Lei Complementar nº 34/1994, acrescentados pelo art. 14 da 
Lei Complementar nº 136/2014, do Estado de Minas Gerais, até o julgamento 
definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade. (STF, ADI 5781 
MC/MG, rel. Min. Roberto Barroso, de 08 de fevereiro de 2018) 
Importante consignar, entretanto, que a análise do Supremo Tribunal Federal 
recaiu sobre norma específica, instituidora de benefício cujas características 
próprias não se amoldaram à regra constitucional, segundo juízo monocrático 
e perfunctório típico de tutela cautelar. Cuidou-se das específicas 
características daquele auxílio-saúde decorrente da lei desafiada. 
De outro lado, imprescindível anotar que, conquanto exista decisão afastando 
de determinado auxílio-saúde o caráter de verba indenizatória, há diversos 
entes que, por meio de normas, fundamentos e sistematizações distintos, 
conferem o mencionado auxílio aos seus agentes políticos remunerados 
mediante subsídio. Não se pode ignorar, como se verá adiante, que órgãos 
de controle interno de estatura constitucional, a exemplo do Conselho 
Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, 
recentemente disciplinaram programas de assistência à saúde 
suplementares direcionados não apenas aos servidores, mas também aos 
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respectivos membros. Trata-se de normas presumidamente constitucionais e 
que, até o momento, não sofreram impugnações. 
O Conselho Nacional do Ministério Público editou a Resolução nº 223, de 16 
de dezembro de 2020, ato que determina, respeitados limites orçamentários, 
a instituição de programa de assistência à saúde suplementar para membros 
e servidores. 
O Conselho Nacional de Justiça, a seu turno, regulamentou a questão por 
meio da Resolução nº 294, de 18 de dezembro de 2019, permitindo a criação 
de programas semelhantes no âmbito do Judiciário, direcionado a servidores 
e magistrados, atendidas as orientações da norma. 
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos limites admitidos pela 
regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, criou seu programa de 
auxílio à saúde suplementar por meio da Resolução nº 294/2019. 
Dentre os muitos outros exemplos de órgãos que instituíram programas de 
auxílio à saúde destinados a agentes políticos, podemos citar também o Ato 
da Mesa nº 185, de 29/03/2021, que altera o Ato nº 89, de 14 de março de 
2013 , e dispõe sobre o reembolso de despesas de assistência à saúde de 
parlamentares da Câmara dos Deputados. 
Ainda, destaca-se a Lei nº 16.936/18 que regulamenta a assistência à saúde 
no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo, beneficiando vereadores. 
De todo o exposto, tendo em vista os limites constitucionais impostos ao 
regime de subsídios, bem como as exceções admitidas relacionadas ao 
pagamento de verbas indenizatórias, conclui o Ministério Público de Contas 
que a definição sobre a pertinência do pagamento de auxílio-saúde a 
parlamentares municipais depende, necessariamente, da análise concreta de 
eventuais normas instituidoras, de sua fundamentação e das características 
atribuídas ao benefício em cada caso. Impossível definir, de forma 
apriorística e generalizada, que a criação de parcela denominada auxílio-
saúde caracterizaria burla ao sistema de subsídios, considerando que a 
análise prescinde do conhecimento das características do benefício. 
No ponto, cabe destacar que ‘auxílio-saúde’ não compreende instituto 
positivado e predefinido em norma nacional, a exemplo do 13º salário, cuja 
caracterização, pressupostos de pagamento e demais contornos já estão 
definitivamente postos. Trata-se de parcela cuja natureza decorrerá, 
necessariamente, das características que lhe atribua cada norma instituidora. 
Logo, caberia a cada Câmara de Vereadores a competência e o ônus de 
verificar, no contexto de sua realidade, a existência de hipótese em que o 
exercício da vereança ou do cargo de prefeito exporia seus membros a 
prejuízos de saúde passíveis de indenização, a ser viabilizada mediante a 
criação de parcela denominada ‘auxílio-saúde’ ou outro título julgado 
pertinente. A constitucionalidade da norma ou a legalidade dos atos 
concessórios dela decorrentes seriam apreciados conforme o grau concreto 
de vinculação aos mandamentos constitucionais de regência. 
Diante da impossibilidade de se definir, de forma abstrata, as inúmeras 
razões que poderiam ser previstas como motivo para o pagamento dessa 
verba, permanece igualmente impossível classificar, de forma genérica e a 
priori, como constitucional ou não, a atribuição do benefício a agentes 
políticos. 
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Dessa forma, regem a eventual instituição de auxílio-saúde as premissas 
constitucionais típicas. Não há outra resposta possível senão a de que a 
criação de parcela denominada ‘auxílio-saúde’, em benefício de agentes 
políticos, é possível desde que atendidos os pressupostos que lhe confiram 
natureza indenizatória. 
2) Da questão tratada no item ‘c’ 
Quanto ao questionamento constante do item ‘c’, entende o Ministério 
Público de Contas que a ausência de competência do Tribunal de Contas dos 
Municípios para tratar sobre atos de improbidade administrativa impede que 
a questão proposta seja examinada. 
Necessário ponderar que, caso adentre ao cerne da dúvida encaminhada 
pelo gestor, este Tribunal incursionaria em assunto alheio a suas funções, 
emitindo posicionamento, de caráter normativo, relacionado a tema polêmico. 
Alerta o Ministério Público de Contas que seria temerário caracterizar, a 
priori, como ato sem amparo legal, qualquer pagamento de auxílio-saúde a 
agentes políticos. Apresenta-se de igual sorte pouco recomendável afirmar 
que o agente prolator do ato concessório em debate estaria sujeito a possível 
responsabilização nos termos da Lei nº 8.429/92. Cabe, no entender deste 
parquet de contas, maior parcimônia nessa análise, bem como dose 
aumentada de restrição aos limites de competência do TCMGO, tendo em 
vista a ausência de entendimento jurisprudencial pacífico quanto à matéria. 
A despeito de reconhecer o valor do posicionamento da Secretaria de Atos 
de Pessoal, que opinou pela emissão de resposta ao questionamento, em 
nítido esforço de orientação dos gestores consulentes, o não conhecimento 
da questão sob enfoque melhor se amolda ao art. 200 do Regimento Interno 
desta Corte , norma que determina o arquivamento de indagações estranhas 
ao campo de atuação do TCMGO. 
3) Da questão tratada no item ‘d’ 
Por fim, com relação ao questionamento constante do item ‘d’, o Ministério 
Público de Contas se manifesta em plena consonância com a opinião 
consignada pela Secretaria de Atos de Pessoal no item 2.2.4 do Certificado 
nº 2681/2021. Em razão da suficiência da argumentação apresentada pela 
Especializada, esta Procuradoria de Contas ratifica seus termos, 
dispensando maiores digressões. 
CONCLUSÃO 
Pelos fundamentos acima anotados, pugna o Ministério Público de Contas: 
a) Pelo não conhecimento da questão enunciada no item ‘c’, com fundamento 
no art. 200 do Regimento Interno do TCMGO; 
b) Quanto aos itens ‘a’ e ‘b’, seja oferecida a seguinte resposta ao 
Consulente: 
A instituição de verba destinada aos agentes políticos municipais para 
ressarcimento de despesas de saúde, em seus diversos formatos, é possível 
desde de que atendidos os mandamentos estabelecidos nos arts. 37, XI e § 
11 e 39, § 4º, todos da Constituição Federal, compreendidos no âmbito do 
ente instituidor a competência e o ônus de fundamentar adequadamente a lei 
instituidora e observar a obrigatória natureza indenizatória da parcela em 
análise. Atos concessórios decorrentes de norma contrária às premissas 
constitucionais, que não se refiram a verba de natureza estritamente 
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indenizatória, representarão ato ilegal, ilegítimo e antieconômico passível de 
responsabilização no âmbito do controle externo. 
c) quanto ao item ‘d’, seja adotada a resposta sugerida pela Secretaria de 
Atos de Pessoal no Certificado nº 2681/2021. [...] 

6. Em seguida, vieram os autos a este Gabinete. 

7. É o relatório. 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Preliminares 

2.1.1. Da competência do TCMGO 

8. A competência deste Tribunal de Contas para responder consultas 

consta na Lei nº 15.958/2007, artigo 31, caput e no art. 1º, XXV, do Regimento 

Interno (RITCMGO). 

2.1.2. Da competência do Tribunal Pleno 

9. Nos termos do art. 9º, inciso I, alínea “e”, do RITCMGO, compete ao 

Colegiado Pleno decidir as consultas formuladas ao Tribunal de Contas. 

2.1.3. Da competência do Relator 

10. Pelo art. 3º, II, da RA nº 232, de 31/8/2011, a competência em razão da 

matéria é própria de Conselheiros-Substitutos, designada a este Relator, no 

exercício de 2021, a presidência das consultas de Cocalzinho de Goiás, conforme 

art. 4º e Anexo I da Decisão Normativa nº 10/2020 - TCMGO. 

2.1.4. Da admissibilidade da consulta 

11. A Secretaria de Atos de Pessoal e o Ministério Público de Contas 

convergiram quanto ao conhecimento desta Consulta, exceto no tocante à questão 

“c”, sobre o qual o Parquet Especial divergiu da Unidade Técnica, por entender que 

a postulação não preenche um dos requisitos legais prescritos pela Lei Estadual nº 

15.958/07, qual seja, que a matéria tratada nos autos esteja dentro da competência 
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deste Tribunal de Contas, sendo a improbidade administrativa matéria afeta ao 

Poder Judiciário. Assim, o item “c” será tratado em sede de preliminar. Vejamos. 

QUESTÃO C) O custeio de tratamento médico-hospitalar de agente 

politico ou ressarcimento de valores referentes à internação podem ser considerados 

atos de improbidade administrativa? 

a) Parecer jurídico do Consulente 

12. O Parecerista do Consulente respondeu positivamente a esta questão, 

afirmando que a comprovação de irregularidade no custeio de tratamento médico-

hospitalar de agente político ou o respectivo ressarcimento sujeita o infrator às 

sanções previstas no art. 12, I e II, da Lei de Improbidade Administrativa, tais como: 

o ressarcimento integral do dano ao erário; a perda dos bens ou valores acrescidos 

ilicitamente ao patrimônio; a perda da função pública; a suspensão dos direitos 

políticos de 5 a 8 anos; o pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do 

dano, dentre outras. 

b) Posição da Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) 

13. A SAP apresentou sua opinião indicando que a realização de despesas 

não autorizadas por lei sujeita o agente público às sanções previstas na Lei de 

Improbidade Administrativa, além de outras sanções nas áreas cível e criminal, bem 

como à imputação de débitos e multas pelos Tribunais de Contas, conforme o 

princípio da independência das instâncias. 

c) Posição do Ministério Público de Contas (MPC) - divergência com a 

SAP 

14. O Ministério Público de Contas entende que não estão inseridos na 

competência deste Tribunal de Contas dos Municípios a emissão de 

posicionamento, de caráter normativo, sobre atos de improbidade administrativa 

previstos na Lei nº 8.429/92, opinando pelo não conhecimento da questão, nos 

moldes do art. 200 do Regimento Interno desta Corte, que determina o arquivamento 

de indagações estranhas ao campo de atuação do TCMGO. 

d) Conclusão do Relator 
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15. As demandas administrativas e judiciais desencadeadas por atos de 

improbidade administrativa caracterizam-se, na esmagadora maioria dos casos, pela 

complexidade jurídica e pela dificuldade em sua apuração. 

16. O art. 70 da Constituição Federal prevê como atribuições dos Tribunais 

de a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Por 

fiscalização contábil entende-se aquela relativa aos registros de receita e despesa, 

enquanto a financeira recai sobre os depósitos bancários, pagamento e recebimento 

de valores, empenhos, etc. A orçamentária visa o acompanhamento do orçamento, 

quanto aos limites traçados pela Lei. A operacional incide sobre a execução de 

atividades administrativas em geral, sobre o funcionamento da máquina 

administrativa, bem como o atendimento dos princípios da eficiência e da celeridade. 

O controle patrimonial acontece sobre os bens públicos. 

17. O art. 71 da CF/88 traz as competências do TCU que, pelo princípio da 

simetria, são as mesmas das Cortes estaduais. A doutrina, de forma geral, 

recomenda o seu agrupamento nas seguintes atividades: fiscalizadora, judicante, 

sancionadora, consultiva, informativa, corretiva, normativa e ouvidoria. 

18. Aqui nos interessa tecer comentários somente quanto à função 

judicante, que não se confunde com o exercício da função jurisdicional e viabiliza a 

imposição de sanções aos autores de irregularidades cometidas no âmbito da 

fiscalização exercida pelos Tribunais de Contas, como por exemplo, nos casos de 

infração à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

19. O art. 15 da Lei nº 8.429/92 determina que a existência de 

procedimento administrativo destinado a apurar ato de improbidade deve ser 

comunicada pelo Controle Interno ou qualquer do povo ao Tribunal de Contas e ao 

Ministério Público Estadual. 

20. Os Tribunais de Contas, portanto, desempenham a função de 

guardiões das contas públicas, têm inarredável papel no combate à corrupção e à 

má aplicação dos recursos do povo, competindo-lhe, em apoio à Justiça Eleitoral. 

21. Cumprindo essa função, os Tribunais de Contas têm prestado 

inestimável colaboração ao Poder Judiciário, a quem compete, com exclusividade, 

http://www.tcm.go.gov.br/
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dizer sobre a inelegibilidade ou não do agente público e das demais sanções a ele 

aplicáveis.  

22. Além de tudo que foi dito até aqui, registramos a recente sanção da Lei 

nº 14.2301, de 25 de outubro de 2021, que altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 

1992, que dispõe sobre improbidade administrativa, com destaque para o fato de 

que “consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas 

tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis 

especiais” (art. 1º, § 1º, da Lei nº 14.23/21) e sendo o “dolo a vontade livre e 

consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, 

não bastando a voluntariedade do agente” (art. 1º, § 1º, da Lei nº 14.23021), ou seja, 

para que os agentes públicos sejam responsabilizados é necessária a comprovação 

da intenção de causar danos ao erário. 

23. Inovação importante que guarda afinidade com o tema ora tratado 

nesta Consulta é que “não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de 

divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não 

pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões 

dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário” (art. 1º, § 8º, da Lei nº 

14.230/21). Logo, poder-se-ia interpretar que se os agentes públicos de Cocalzinho 

de Goiás resolvessem custear seus tratamentos médico-hospitalares ou efetuarem 

ressarcimento de valores referentes à não poderão ser responsabilizados, uma vez 

que não há jurisprudência pacífica a respeito desse assunto, o que poderá acontecer 

com o deslinde da ADI 5781 MC/MG, que está em tramitação no Supremo Tribunal 

Federal. 

24. Na nova redação dada à Lei de Improbidade Administrativa atribuiu ao 

Ministério Público a exclusividade para propor ação de improbidade alterando o rito 

processual, que seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015 (Código de Processo Civil), conforme artigo 17 da Lei 14.230/21, 

com a possibilidade de se celebrar acordos, dando ao juiz a opção de converter 

sanções em multas. 

                                                           
1 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art1, acesso em 26/10/2021, às 14h52min. 
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25. Assim, este Relator concorda integralmente com a opinião do Ministério 

Público de Contas no sentido que este Tribunal de Contas não detém competência 

para deliberar, sob aspecto normativo e em tese, acerca da caracterização de ato de 

improbidade administrativa de ato que sequer existe ainda no mundo jurídico, pois, 

como já registrado, tudo dependerá de apuração e comprovação dos fatos, dentro 

do devido processo legal, perante o Poder Judiciário, razão pela qual não 

conhecemos deste questionamento, uma vez que a dúvida suscitada não está 

adstrita à aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria 

de competência deste Tribunal de Contas, conforme artigos 199, caput, e 200 do 

Regimento Interno desta Corte. 

26. De outra plana, convergimos com a Secretaria de Atos de Pessoal e o 

Ministério Público de Contas, conhecendo dos questionamentos “a”, “b” e “d” desta 

Consulta, concluindo que os mesmos preenchem os requisitos de admissibilidade 

insertos nos artigos 31 e 32 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas. 

2.2. Do mérito 

2.2.1. Das opiniões técnicas sobre as respostas aos questionamentos dos 

questionamentos “a”, “b” e “d” desta Consulta 

QUESTÃO A) Existe possibilidade jurídica do Município custear 

despesas de internação de agentes políticos tais como: prefeito, Vice-prefeito ou 

vereadores ou mesmo contratar planos de saúde para os mesmos? 

a)  Parecer jurídico do Consulente 

27. O parecerista da Autoridade Consulente manifestou-se contrário esta 

postulação, pois que o agente político sujeito ao regime de subsídio em parcela 

única (§ 4º do art. 39 da Constituição Federal), razão pela qual não seria possível a 

percepção de qualquer outra vantagem de natureza remuneratória, conforme dispõe 

o § 4º do art. 37 da Constituição Federal.  

28. Quanto à Lei Municipal nº 165, de 23 de outubro de 1996, entendeu 

que esta não foi recepcionada pela Lei Complementar nº 101, de 4 de Maio de 2000 

(Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), concluindo que na atualidade uma lei que 

http://www.tcm.go.gov.br/


 

 

Página 30 de 51 
      RUA 68 Nº º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

01400013-21-RESULTADO 

Processo nº 06048/21 
Fls. 

autorizasse custear despesas de internação de agentes políticos ou plano de saúde 

soaria contrária ao interesse público, resvalando no Princípio da Moralidade, por se 

tratar de atendimento à interesse particular. 

b) Posição da Secretaria de Atos de Pessoal 

29. A Secretaria de Atos de Pessoal, mediante o Certificado nº 2681/2021, 

também posicionou pela impossibilidade da contratação de plano de saúde para 

agentes políticos municipais, entendendo não ser possível o pagamento de auxílio-

saúde ou a assunção de despesas com saúde de agente político, uma vez que esse 

benefício não coaduna com as disposições insertas no § 4º do art. 39 da 

Constituição Federal e no AC-CON nº 06/2020 – Plenário – TCMGO. 

c) Posição do Ministério Público de Contas (MPC) - Divergência com a SAP 

30. O Ministério Público de Contas afirma que as questões propostas nos 

itens ‘a’ e ‘b’ são semelhantes e perquirem sobre a possibilidade de instituição de 

programa de saúde destinado aos agentes políticos municipais que lhes garanta o 

custeio de despesas de saúde, seja por meio de ressarcimento, contratação de 

plano de saúde ou pagamento de parcela determinada.  

31. Do mesmo modo que a Secretaria de Atos de Pessoal, o Parquet 

Especial entende que o regime remuneratório dos agentes políticos, ditados pelos 

arts. 37, XI, e 39, § 4º, da Constituição Federal, não abraça a pretensão do 

Consulente, a qual é passível de discussão com a excepcionalidade versada no art. 

37, § 11, da Constituição Federal, ou seja, pela caracterização do auxílio-saúde 

como verba indenizatória e não como parte da remuneração. 

32. O MPC cita em seu parecer uma questão idêntica à que se discute nos 

presentes autos que chegou ao Supremo Tribunal Federal a ADI 5781 MC/MG, de 

relatoria do Ministro Roberto Barroso, que concedeu Medida Cautelar deferida para 

o fim de suspender a eficácia do art. 119, XVII e XX, da Lei Complementar nº 

34/1994, acrescentados pelo art. 14 da Lei Complementar nº 136/2014, do Estado 

de Minas Gerais, até o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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33. O MPC, de outro lado, anota que, conquanto exista decisão afastando 

do auxílio-saúde o caráter de verba indenizatória, há diversos entes que, por meio 

de normas, fundamentos e sistematizações distintos, conferem o mencionado auxílio 

aos seus agentes políticos remunerados mediante subsídio, e não sofreram 

impugnações, por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público, que editou a 

Resolução nº 223, de 16 de dezembro de 2020, ato que determina, respeitados 

limites orçamentários, a instituição de programa de assistência à saúde suplementar 

para membros e servidores, e o Conselho Nacional de Justiça, que, por meio da 

Resolução nº 294, de 18 de dezembro de 2019, permitiu a criação de programas 

semelhantes no âmbito do Judiciário, direcionado a servidores e magistrados, 

atendidas as orientações da norma, sobre a qual o Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás criou seu programa de auxílio à saúde suplementar por meio da Resolução nº 

294/2019. 

34. No âmbito do Poder Legislativo, o MPC citou o Ato da Mesa nº 185, de 

29/03/2021, que altera o Ato nº 89, de 14 de março de 2013, que dispõe sobre o 

reembolso de despesas de assistência à saúde de parlamentares da Câmara dos 

Deputados, e a Lei nº 16.936/18 que regulamenta a assistência à saúde no âmbito 

da Câmara Municipal de São Paulo, beneficiando vereadores. 

35. O MPC diz em seu parecer que a definição sobre a pertinência do 

pagamento de auxílio-saúde a parlamentares municipais depende, necessariamente, 

da análise concreta de eventuais normas instituidoras, de sua fundamentação e das 

características atribuídas ao benefício em cada caso, entendendo ser impossível 

definir, de forma apriorística e generalizada, que a criação de parcela denominada 

auxílio-saúde caracterizaria burla ao sistema de subsídios, considerando que a 

análise prescinde do conhecimento das características do benefício, competindo a 

cada Câmara de Vereadores o ônus de verificar, no contexto de sua realidade, a 

existência de hipótese em que o exercício da vereança ou do cargo de prefeito 

exporia seus membros a prejuízos de saúde passíveis de indenização, a ser 

viabilizada mediante a criação de parcela denominada ‘auxílio-saúde’ ou outro título 

julgado pertinente, cuja constitucionalidade ou legalidade dos atos concessórios dela 
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decorrentes seriam apreciados conforme o grau concreto de vinculação aos 

mandamentos constitucionais de regência. 

36. Por fim, o MPC assegura que não há outra resposta possível senão a 

de que a criação de parcela denominada ‘auxílio-saúde’, em benefício de agentes 

políticos, é possível desde que atendidos os pressupostos que lhe confiram natureza 

indenizatória. 

d) Conclusão do Relator 

37. A Resolução nº 294, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho 

Nacional de Justiça, que, mencionada pelo Ministério Público de Contas em seu 

Parecer nº 1445/2021, possui a seguinte redação: 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO a missão do CNJ de coordenar o planejamento e 
a gestão estratégica do Poder Judiciário, bem como zelar pela 
observância dos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição 
Federal; 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado 
(Constituição Federal, art. 196); 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em sintonia com 
a Convenção no 155 da Organização Internacional do Trabalho, 
assegura a todos os trabalhadores, independentemente do regime 
jurídico a que estejam submetidos, o direito à redução dos riscos 
inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança (Constituição Federal, art. 7o , XXII, combinado com o art. 
39, § 3o); 
CONSIDERANDO a importância da preservação da saúde de 
magistrados e servidores para o alcance dos macrodesafios 
estabelecidos na Estratégia Judiciário 2020, a teor da Resolução 
CNJ no 198, 1o de julho de 2014; 
CONSIDERANDO a diretriz estratégica aprovada no VIII Encontro 
Nacional do Poder Judiciário, aplicável a todos os órgãos do Poder 
Judiciário, de zelar pelas condições de saúde de magistrados e 
servidores, com vistas ao bem-estar e à qualidade de vida no 
trabalho; 
CONSIDERANDO a responsabilidade das instituições pela promoção 
da saúde e prevenção de riscos e doenças de seus membros e 
servidores e, para tanto, a necessidade de se estabelecer princípios 
e diretrizes para nortear a atuação dos órgãos do Poder Judiciário; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 230 da Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução no 207, de 15 de outubro 
de 2015, que institui Política de Atenção Integral à Saúde de 
Magistrados e Servidores do Poder Judiciário; 
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CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do CNJ na 296ª Sessão 
Ordinária, realizada em 10 de setembro de 2019, nos autos do Ato 
Normativo no 0006317-77.2019.2.00.0000; 
RESOLVE: 
Art. 1o Dispor sobre o programa de assistência à saúde suplementar 
para magistrados e servidores do Poder Judiciário. 
Art. 2o Os órgãos do Poder Judiciário deverão instituir programa de 
assistência à saúde suplementar para magistrados e servidores, 
observadas as diretrizes desta Resolução, a disponibilidade 
orçamentária, o planejamento estratégico de cada órgão, e os 
princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. 
Art. 3o Para fins desta Resolução, considera-se: 
I – assistência à saúde suplementar: assistência médica, hospitalar, 
odontológica, psicológica e farmacêutica, prestada diretamente pelo 
órgão ou entidade a qual estiver vinculado o magistrado ou servidor, 
mediante convênio ou contrato, ou, na forma de auxílio, mediante 
reembolso do valor despendido pelo Magistrado ou servidor com 
planos ou seguros privados de assistência à saúde/odontológicos; 
II – beneficiários: magistrados e servidores, ativos e inativos, bem 
como os pensionistas; e 
III – diretrizes: instruções, orientações ou indicações direcionadas às 
ações fundamentais que devem ser consideradas no planejamento e 
na execução. 
Art. 4o A assistência à saúde dos beneficiários será prestada pelo 
Sistema Único de Saúde – SUS e, de forma suplementar, por meio 
de regulamentação dos órgãos do Poder Judiciário, mediante: 
I – autogestão de assistência à saúde, conforme definido em 
regulamento próprio aprovado pelo órgão, inclusive com 
coparticipação; 
II – contrato com operadoras de plano de assistência à saúde; 
III – serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade; ou 
IV – auxílio de caráter indenizatório, por meio de reembolso. 
§ 1o Só fará jus ao auxílio previsto no inciso IV do art. 4o o 
beneficiário que não receber qualquer tipo de auxílio custeado, ainda 
que em parte, pelos cofres públicos. 
§ 2o Não se aplica obrigatoriamente o inciso IV do art. 4o na hipótese 
de adoção de um dos demais incisos, ficando a critério do tribunal a 
flexibilização, por meio de regulamento próprio. 
Art. 5o A assistência à saúde suplementar dos órgãos do Poder 
Judiciário será custeada por orçamento próprio de cada órgão, 
respeitadas eventuais limitações orçamentárias. 
§ 1o O valor a ser despendido pelos órgãos com assistência à saúde 
suplementar terá por base a dotação específica consignada nos 
respectivos orçamentos. 
§ 2o Na hipótese de o tribunal optar pelo reembolso de despesas, 
previsto no inciso IV do art. 4o, no caso dos servidores, deverá 
elaborar tabela de reembolso, levando em consideração a faixa 
etária do beneficiário e a remuneração do cargo, respeitado o limite 
máximo mensal de 10% do subsídio destinado ao juiz substituto do 
respectivo tribunal. 
§ 3o Na hipótese de o tribunal optar pelo reembolso de despesas, 
previsto no inciso IV do art. 4o, no caso dos Magistrados, poderá 
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adotar a mesma sistemática prevista no § 2o do art. 5o e deverá 
respeitar o limite máximo mensal de 10% do respectivo subsídio do 
magistrado. 
§ 4o Nos limites mencionados nos §§ 2o e 3o estão incluídos os 
beneficiários e seus dependentes. 
Art. 6o Os órgãos do Poder Judiciário que já tenham implementado 
programa de assistência à saúde suplementar terão o prazo de um 
ano para adequação do programa aos termos desta Resolução. 
Art. 7o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação2. 

38. O relator do ato normativo analisado pelo Plenário do CNJ, conselheiro 

Valtércio de Oliveira, defendeu a importância da aprovação do texto. “Ao imputar 

foco na saúde de magistrados e servidores, este Conselho passa a clara mensagem 

de que o ser humano prolator de cada despacho, decisão, acórdão, minuta ou 

parecer é a peça mais importante de prestação jurisdicional, fim único e último do 

Poder Judiciário. Uma pessoa com uma boa saúde é uma pessoa apta a 

desempenhar as suas funções da melhor maneira possível”3. 

39. A Resolução nº 294/2019-CNJ está regulamentada pela Instrução 

Normativa nº 78, de 12/07/2021, a seguir reproduzida: 

O DIRETOR-GERAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 

com base no art. 230 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e no 

uso da atribuição que lhe confere a alínea “b” do inciso XI do art. 3º da 

Portaria-CNJ nº 112, de 4 de junho de 2010, e na Portaria-DG nº 361, de 

15 de outubro de 2015 e considerando o disposto na Resolução CNJ 294, 

de 19 de dezembro de 2019, 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º No âmbito do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, a assistência à 

saúde, doravante auxílio-saúde, será prestada na forma de auxílio, de 

caráter indenizatório, mediante ressarcimento parcial de despesas com 

planos privados de assistência à saúde médica e/ou odontológica, de livre 

escolha e responsabilidade do beneficiário, na forma estabelecida nesta 

Instrução Normativa. 

Parágrafo único. O ressarcimento parcial de que trata esta Instrução 

Normativa fica condicionado à disponibilidade orçamentária do CNJ. 

Art. 2º Para fins desta Instrução Normativa, considera-se: 

I – beneficiário titular: conselheiro, juiz auxiliar, servidor efetivo ativo 

ou inativo, servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, 

requisitado, cedido ou pensionista estatutário; 

II – beneficiário dependente: os dependentes devidamente cadastrados 

nos assentos funcionais dos beneficiários titulares, na forma estabelecida 

no ato normativo específico. 

                                                           
2 Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/original131401201912195dfb7799b6cb7.pdf. Acesso em 25/10/2021, 16h02min. 
3Disponível em: https://www.cnj.jus.br/cnj-aprova-resolucao-que-trata-da-saude-suplementar-no-poder-judiciario/ Acesso em 25/10/2021, 16h24min. 
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III – membro de entidade familiar: cônjuge, companheiro(a), todos os 

ascendentes e descendentes do declarante, os dependentes devidamente 

cadastrados nos assentamentos funcionais, bem como as demais pessoas 

físicas consideradas seus dependentes perante a legislação tributária; 

IV – plano privado de assistência à saúde: prestação continuada de 

serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós 

estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, 

sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e 

atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente 

escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou 

referenciada, que visa a assistência médica, hospitalar e odontológica, a 

ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, 

mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e 

ordem do consumidor; 

V – operadora de plano de assistência à saúde: pessoa jurídica 

constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, 

cooperativa ou entidade de autogestão que opere produto, serviço ou 

contrato de que trata o inciso IV deste artigo. 

Art. 3º São considerados beneficiários do auxílio-saúde: 

I – titulares: 

a) os conselheiros; 

b) os juízes auxiliares; 

c) os servidores efetivos ativos e inativos, os ocupantes exclusivamente 

de cargo em comissão, os requisitados e os cedidos; 

d) os pensionistas estatutários. 

II – os dependentes devidamente cadastrados nos assentos funcionais 

dos beneficiários titulares, na forma estabelecida no ato normativo 

específico. 

§ 1º Poderão ser cadastrados para percepção do auxílio-saúde os 

dependentes relacionados no inciso II deste artigo, ainda que os titulares 

não sejam beneficiários da assistência à saúde. 

§ 2º O servidor que acumula cargos ou empregos públicos faz jus ao 

benefício somente em relação a um deles. 

CAPÍTULO II 

DAS VEDAÇÕES 

Art. 4º Não faz jus ao ressarcimento do auxílio-saúde o beneficiário 

indicado no art. 3º que participe, na condição de titular ou dependente, 

de outro programa de assistência à saúde, cuja participação seja 

custeada diretamente ou por meio de ressarcimento semelhante ao 

previsto nesta norma, integral ou parcialmente, com recursos públicos. 

§ 1º Poderão ser beneficiários do programa de assistência à saúde os 

titulares ou dependentes de programa de assistência à saúde cuja 

filiação e permanência no custeio seja compulsória, bem como os 

titulares ou dependentes que possuam serviço de atendimento médico 

e/ou odontológico ambulatorial prestado diretamente em rede interna 

de saúde. 

§ 2º Poderão ser ressarcidas despesas com planos de assistência à saúde 

operados por entidade de autogestão, assim definida pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar – ANS, observado o disposto no caput 

deste artigo. 

CAPÍTULO III 

DA SOLICITAÇÃO 
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Art. 5º O auxílio-saúde será requerido à Seção de Benefícios mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

I – formulário próprio; 

II – contrato ou documento equivalente que comprove o vínculo do 

beneficiário com o plano de saúde e/ou odontológico, a data da adesão, 

bem como o valor atualizado da mensalidade;  

III – declaração de que não participa, na condição de titular ou 

dependente, de outro programa de assistência à saúde cuja participação 

seja custeada diretamente ou por meio de ressarcimento semelhante ao 

previsto nesta norma, integral ou parcialmente, com recursos públicos. 

§ 1º A Seção de Benefícios poderá requerer do solicitante a apresentação 

de documentos diversos dos citados neste artigo para atualização de 

informações cadastrais ou esclarecimento de dúvidas relativas à 

concessão e/ou manutenção do auxílio-saúde. 

§ 2º A solicitação do auxílio-saúde será indeferida caso não seja 

cumprida alguma das condições previstas neste artigo. 

CAPÍTULO IV 

DO RESSARCIMENTO MENSAL 

Art. 6º O ressarcimento mensal dar-se-á mediante comprovante de 

pagamento da mensalidade, custeada pelo beneficiário titular ou 

membro de sua entidade familiar, observado o disposto no art. 10. 

§ 1º O documento citado no caput deste artigo deverá indicar: 

I – o mês de competência; 

II – a discriminação dos valores referentes aos dependentes e titular, 

inclusive aqueles referentes à coparticipação, caso seja esta a 

modalidade do plano de assistência à saúde e/ ou odontológico 

contratado; 

III – taxas administrativas, se houver. 

§ 2º Considerar-se-á o mês de vencimento do boleto do plano de saúde 

em caso de omissão do mês de competência no comprovante de 

pagamento da mensalidade. 

§ 3º Na ausência da indicação de todos os itens descritos no § 1º deste 

artigo, a Seção de Benefícios poderá se basear nas informações dispostas 

no contrato e/ou em outros documentos já apresentados pelo 

beneficiário. 

§ 4º Poderão ser ressarcidas as despesas de coparticipação, a partir de 

1° de janeiro de 2022, salvo disposição legal em contrário. 

Art. 7º O ressarcimento dar-se-á após a apresentação do comprovante 

de pagamento da mensalidade e ficará condicionado à existência de 

disponibilidade orçamentária. 

Parágrafo único. O ressarcimento será efetivado na folha de pagamento 

do mês subsequente ao da comprovação, salvo em situações excepcionais 

devidamente justificadas. 

Art. 8º Não serão aceitos como documentos comprobatórios para fins de 

ressarcimento, agendamento de pagamento da mensalidade do plano de 

saúde e documentos ilegíveis. 

Art. 9º Caberá ao beneficiário informar e comprovar qualquer 

modificação no contrato firmado com a operadora de plano privado de 

saúde e/ou odontológico que implique alteração na mensalidade do 

beneficiário, assim que cientificado formalmente pela operadora. 

Parágrafo único. O ressarcimento da majoração da mensalidade do 

plano de saúde somente produzirá efeitos após a apresentação da 
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documentação comprobatória pelo beneficiário, não havendo direito à 

percepção de valores retroativos. 

Art. 10. Ficam excluídos do ressarcimento os valores decorrentes da 

mora no pagamento, assim como das taxas de adesão, entre outras 

cobranças administrativas. 

Art. 11. A vigência do auxílio-saúde tem início a partir do primeiro dia 

do mês de entrega da documentação completa. 

§ 1º Caso o servidor solicite a inclusão no mês de ingresso no CNJ, o 

deferimento ocorrerá a partir da data de início de exercício no 

cargo/função. 

§ 2º O início da vigência previsto no caput condiciona-se, ainda, ao fato 

gerador da condição de beneficiário, tais como: 

I - início da vigência do plano; 

II - o reconhecimento da dependência, na forma estabelecida no ato 

normativo específico; e 

III - outras situações relacionadas ao benefício, conforme manifestação 

da unidade técnica responsável. 

Art. 12. A operadora de assistência à saúde e/ou odontológico 

contratada deverá estar com registro ativo e válido perante a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar, para fins de ressarcimento. 

CAPÍTULO V 

DO VALOR A SER RESSARCIDO 

Art. 13. O ressarcimento do auxílio-saúde será calculado à base de 80% 

(oitenta por cento) do valor efetivamente pago pelo beneficiário, 

observados os limites constantes em Portaria expedida pelo titular da 

Diretoria-Geral. 

§ 1º Considera-se para os limites citados no caput deste artigo a soma 

das despesas efetuadas com planos de assistência à saúde médica e 

odontológica, caso sejam contratos distintos. 

§ 2º A mudança de faixa etária, de acordo com a tabela de 

ressarcimento constante da Portaria indicada no Caput, que implique 

alteração dos valores a serem ressarcidos mensalmente, terá efeito 

financeiro a partir do primeiro dia do mês de aniversário do 

beneficiário. 

Art. 14. A atualização dos limites do auxílio-saúde será estabelecida por 

Portaria do titular da Diretoria-Geral, observado o interstício mínimo 

de 1 (um) ano. 

§ 1º A majoração dos limites dar-se-á quando constatada a defasagem 

de seus valores nominais, cujo parâmetro será 80% da média aritmética 

dos valores praticados por pelo menos 3 (três) das operadoras de planos 

de saúde e/ou odontológico privados e de livre contratação, devidamente 

registradas na ANS. 

§ 2º Os valores adotados para fins de majoração deverão respeitar os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como deverão 

corresponder a planos privados coletivos de assistência à saúde e/ou 

odontológico, sem coparticipação e para a modalidade de internação em 

quartos individuais. 

Art. 15. Excepcionalmente, poderão ser estabelecidos limites inferiores 

aos valores vigentes, desde que devidamente justificados pela 

Administração do CNJ. 

CAPÍTULO VI 

DA PERDA E DO CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO 
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Art. 16. O titular e/ou seus dependentes perderão o direito ao auxílio-

saúde nas seguintes situações: 

I – exoneração; 

II – posse em outro cargo público inacumulável; 

III – demissão; 

IV – redistribuição;  

V – fraude, sujeitando o infrator às responsabilidades administrativas, 

civis e penais, conforme o caso; 

VI – termino de mandato, de requisição ou de cessão para este 

Conselho; 

VII – falecimento; 

VIII – perda da condição de dependente econômico; 

IX – a pedido; 

X – outras situações previstas em lei. 

Art. 17. O cancelamento do auxílio-saúde ocorrerá nos casos de 

afastamentos e licenças não remuneradas. 

§ 1º Na situação prevista no caput, o servidor poderá solicitar, por 

escrito, a continuidade da condição de beneficiário e a manutenção dos 

respectivos dependentes para fins de percepção do auxílio-saúde, desde 

que comprove a manutenção do vínculo no regime do plano de 

seguridade social do servidor público, conforme previsto no § 3º do art. 

183 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o que não o isentará de 

apresentar, mensalmente, documento comprobatório do pagamento da 

mensalidade do plano de saúde e/ou odontológico, nos termos do art. 6º. 

§ 2º Os licenciados para desempenho de mandato classista e os afastados 

para exercício de mandato eletivo, não optantes pela remuneração do 

cargo efetivo quando permitido por lei, terão o benefício cancelado, 

mesmo que comprovem a manutenção do vínculo no regime próprio de 

previdência. 

§ 3º Nas hipóteses de cancelamento de auxílio-saúde, para que o 

beneficiário volte a ter os valores de auxílio-saúde ressarcidos é 

necessário que ele formalize novo pedido perante o titular da Secretaria 

de Gestão de Pessoas. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 18. O auxílio-saúde será deferido pelo titular Secretaria de Gestão 

de Pessoas. 

Art. 19. Os casos omissos serão resolvidos pelo titular da Diretoria-

Geral. 

Art. 20. Esta Instrução Normativa entra em vigor no primeiro dia do 

mês subsequente ao da data de sua publicação, momento em que se 

revogará a Instrução Normativa nº 39, de 4 de março de 2016. 

JOHANESS ECK4. 

40. Os demais normativos citados no Parecer Ministerial tiverem como 

base/fundamentação a Resolução 264/2019-CNJ. 

                                                           
4 Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4039. Acesso em 25/10/2021, 16h26min. 
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41. Tendo ainda como referência o Poder Judiciário, mas no âmbito do 

Estado de Goiás, encontramos uma noticia de que o Tribunal de Justiça instituiu o 

auxílio-saúde aos magistrados e servidores: 

Em meio à pandemia, TJ-GO institui auxílio-saúde de R$1,2 mil a 
juízes. 
Regulamentado pelo CNJ, benefício também está disponível a todos 
os outros servidores do órgão. TJ diz que ainda não tem cálculo do 
impacto financeiro, mas revela que custeio será com orçamento 
próprio. 
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) instituiu, em meio 
à pandemia do coronavírus, um programa de auxílio-saúde a juízes e 
servidores do órgão. O benefício foi regulamentado por resolução do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O repasse varia de acordo com 
o cargo ocupado. Em Goiás, será disponibilizado da seguinte forma: 
Magistrados ativos e inativos: R$ 1.280,00 · Servidores ativos e 
inativos: R$ 720,00 · Pensionistas de magistrados: R$ 560,00 
Pensionistas de servidores: R$ 420,00. 
O G1 contatou a assessoria da Associação dos Magistrados de 
Goiás (Asmego) por mensagem, às 12h52 desta sexta-feira (15), 
solicitou um posicionamento a respeito do caso e aguarda retorno. 
De acordo com o TJ-GO, o benefício será feito de forma suplementar 
de caráter indenizatório, isto é, o valor pago pelo serviço é 
reembolsado. 
O órgão disse ainda que não tem um cálculo de quanto esse auxílio 
vai impactar financeiramente, mas explicou que a despesa será 
custeada com orçamento próprio. 
A nova medida foi encaminhada ao CNJ na quinta-feira (14), após 
ser aprovada, no dia anterior, pelo Órgão Especial do TJ-GO. 
Resolução 
O auxílio foi regulamentado pelo Programa de Assistência 
Suplementar à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder 
Judiciário, que consta na Resolução 264/2019. Ela foi aprovada em 
setembro do ano passado, durante sessão ordinária do CNJ. 
O documento destaca que a implementação deve obedecer a 
"disponibilidade orçamentária" de cada órgão, assim como os 
"princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade". 
O custeio deve respeitar "eventuais limitações orçamentárias". O 
atendimento pode ser feito por meio de contrato com planos de 
saúde, por serviços prestados diretamente pelo próprio órgão ou por 
reembolso5. 

42. No Poder Legislativo Federal foi editado o Ato da Mesa nº 185, de 

29/03/2021, dispondo sobre o reembolso de despesas de assistência à saúde de 

parlamentares da Câmara dos Deputados, conforme se observa na transcrição que 

segue: 

                                                           
5 Disponível em: https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/05/15/em-meio-a-pandemia-tj-go-institui-auxilio-saude-de-r-12-mil-a-juizes.ghtml Por Sílvio 
Túlio, G1 GO, 15/05/2020 13h46  Atualizado há um ano, Acesso em 25/10/2021, 16h39min. 
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  ATO DA MESA Nº 185, DE 29/03/2021 

Altera o Ato da Mesa nº 89, de 2013, que dispõe sobre o reembolso 
de despesas de assistência à saúde de parlamentares da Câmara 
dos Deputados. 
A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, por ato de seu 
Presidente ad referendum da Mesa Diretora, no uso de suas 
atribuições regimentais, resolve: 
Art. 1º O § 2° do art. 1 º do Ato da Mesa nº 89, de 2013, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1º  . ........................................ . 
§ 2° Os pedidos de reembolso cujos valores sejam de até 
R$135.400,00 (cento e trinta e cinco mil e quatrocentos reais) 
poderão ser objeto de deliberação do Segundo-Vice-Presidente." 
(NR) 
Art. 2º  Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
JUSTIFICATIVA 
O presente Ato objetiva atualizar o valor máximo dos pedidos de 
reembolso que poderão ser objeto de deliberação do Segundo Vice-
Presidente, fixado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo Ato da 
Mesa nº 35, de 2015, que alterou o Ato da Mesa nº 89, de 2013. 
O valor supra encontra-se defasado. Nos últimos anos, a chamada 
"inflação médica" tem superado o índice oficial de inflação: Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O fenômeno, 
inclusive, não tem se restringido ao Brasil¹. É de amplo conhecimento 
que a Medicina tem avançado cada vez mais, principalmente com o 
uso das tecnologias modernas, o que tem pressionado os custos 
para cima. Some-se a isso a maior demanda do público pelo acesso 
a serviços de saúde e o envelhecimento da população, tudo 
contribuindo para a elevação dos custos com saúde. 
Conforme manifestação do Setor de Atuária da Secretaria Executiva 
do Pró-Saúde desta Casa, o índice utilizado em várias partes do 
mundo para representar a "inflação médica" é a chamada Variação 
de Custos Médico Hospitalares (VCMH)². Além da variação dos 
preços, em si, leva-se em consideração a demanda pelos serviços 
médicos. Isso faz com que a VCMH normalmente apresente números 
superiores ao IPCA, conforme pontuado no parágrafo anterior. 
Nesse sentido, o aumento acumulado³ de 2015 a 2020 é de 170,8%, 
o qual, se utilizado como referência para atualização do antigo limite, 
elevará seu valor a 
R$ 135.400,00 (cento e trinta e cinco mil e quatrocentos 
reais). Importante ressaltar que não se está a criar ônus adicional 
para a Câmara dos Deputados. A Segunda Vice-Presidência 
continuará a analisar caso a caso, levando-se em conta os pareceres 
dos Órgãos Técnicos envolvidos (DEFIN, DEMED e/ou Secretaria 
Executiva do Pró-Saúde). 
Essa atualização corrigirá a natural defasagem monetária de um 
valor fixado no ano de 2015 e proporcionará maior agilidade 
(racionalização) no atendimento às demandas relativas ao reembolso 
de despesas com saúde por parte dos Senhores Deputados. De fato, 
com a implementação do novo limite, ter-se-á como consequência 

http://www.tcm.go.gov.br/
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um menor número de processos sujeitos à deliberação pela Mesa da 
Câmara dos Deputados, "descongestionando" a pauta das reuniões 
mediante deliberação pelo próprio Segundo-Vice-Presidente. 
Presidência, em 29 de março de 2021. 
Deputado ARTHUR LIRA 
Presidente (Publicação: Boletim Administrativo da Câmara dos 
Deputados - 29/3/2021, Página 4 (Publicação Original) e Diário da 
Câmara dos Deputados - Edição Extra A - 29/3/2021, Página 3 
(Publicação Original))6 

43. A leitura dos normativos transcritos, em especial a Resolução nº 294, 

de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, revela a 

possibilidade de se instituir a “assistência à saúde suplementar: assistência médica, 

hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, prestada diretamente pelo 

órgão ou entidade a qual estiver vinculado o magistrado ou servidor, mediante 

convênio ou contrato, ou, na forma de auxílio, mediante reembolso do valor 

despendido pelo Magistrado ou servidor com planos ou seguros privados de 

assistência à saúde/odontológicos”. 

44. De fato, pesquisa realizada na rede mundial de computadores, não 

revelou questionamentos à Resolução nº 294, de 18 de dezembro de 2019, do 

Conselho Nacional de Justiça, assim como às demais normas citadas pelo Parquet 

Especial. 

45. Vejamos como foram redigidos os incisos XVII e XX do art. 119 da Lei 

Complementar nº 34/1994, acrescentados pelo art. 14 da Lei Complementar nº 

136/2014, do Estado de Minas Gerais, que tiveram suas eficácias suspensas em 

virtude de liminar deferida em 14/2/2018 pelo STF, na ADI 5781, ad referendum do 

Plenário, até o julgamento definitivo: 

Art. 119 [...] 
XVII – auxílio ao aperfeiçoamento profissional, mediante reembolso, 
para aquisição de livros jurídicos e material de informática, no valor 
anual de até a metade do subsídio mensal, conforme critérios 
estabelecidos em resolução do Procurador-Geral de Justiça; 
[...]  

                                                           
6 Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-185-29-marco-2021-791200-publicacaooriginal-162559-cd-mesa.html. 
Acesso em 25/10/2021, 16h56min 
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XX – auxílio-saúde, limitado a 10% (dez por cento) do subsídio 
mensal, conforme critérios estabelecidos em resolução do 
Procurador-Geral de Justiça;7 (destacamos) 

46. Nota-se que a redação do inciso XX do art. 119 da Lei Complementar 

nº 34/1994 não é muito diferente das demais normas, e, ainda assim foi alvo de 

demanda judicial. 

47. Verificamos no Portal do Supremo Tribunal Federal que o julgamento 

virtual da ADI 5781 iniciou no dia 27/8/2021, sendo suspenso no dia 03/09/2021 em 

razão de pedido de vista por parte do Ministro Alexandre de Morais, cuja ata nº 26, 

de 08/09/2021, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 182, divulgado em 

13/09/2021, conforme decisão que segue: 

Decisão: Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que 
declarava a perda parcial do objeto da ação quanto ao pedido de 
declaração de inconstitucionalidade do art. 119, XX, da Lei 
Complementar nº 34/1994, do Estado de Minas Gerais e, no mérito, 
julgava parcialmente procedente o pedido para declarar a 
inconstitucionalidade do art. 119, XVII, do mesmo diploma legal, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, 
Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, pediu vista dos 
autos o Ministro Alexandre de Moraes. Falou, pelo amicus curiae, o 
Dr. Luís Carlos Parreiras Abritta. Plenário, Sessão Virtual de 
27.8.2021 a 3.9.2021.8 

48. A decisão acima reproduzida indica a tendência da Suprema Corte em 

declarar a perda parcial do objeto da ação quanto ao pedido de declaração de 

inconstitucionalidade do art. 119, XX, da Lei Complementar nº 34/1994, do Estado 

de Minas Gerais, demonstrando coerência com a legislação exposta na 

fundamentação desta Consulta, inclusive com a Resolução nº 294, de 18 de 

dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça. 

49. Ante o exposto, convergirmos integralmente, com o posicionamento 

adotado pelo Ministério Público de Contas, no sentido de que é possível ao 

Município instituir norma regulamentadora que preveja o pagamento indenizatório de 

despesas com internação ou com a contratação de planos de saúde para os agentes 

políticos, desde que tais benefícios sejam extensíveis aos servidores, e que a 

                                                           
77 Disponível em: https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LCP&num=136&comp=&ano=2014. Acesso em 25/10/2021, 
18h26min 
8 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5266033, acesso em: 25/10/2021, 18h40min 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LCP&num=136&comp=&ano=2014
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5266033
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implementação obedeça a disponibilidade orçamentária do órgão, assim como o fez 

o CNJ e outros órgãos citados nesta fundamentação. 

QUESTÃO B) O Município pela via administrativa pode ressarcir 

valores despendidos em internação de agente político, sobretudo se houver 

falecimento no curso do mandato? 

a) Parecer jurídico do Consulente 

50. O Parecerista do Consulente opinou negativamente à pergunta por 

entender que em caso de negativa do tratamento gratuito pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), obrigando o paciente a amparar-se com recursos próprios em 

estabelecimento particular, este terá direito a indenização a ser quantificada em 

processo judicial, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da Lei Federal nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990. Ao passo que se o agente político fizer o 

tratamento na rede particular, o Poder Público não poderá ser responsabilizado, 

pois, a causa de pedir não guarda relação com o direito à saúde (fornecimento de 

tratamento), previsto no artigo 196 da Constituição Federal, e sim com questões de 

caráter patrimonial. 

b) Posição da Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) 

51. A SAP opinou no sentido de que eventual responsabilidade para o 

ressarcimento de despesas com internação deve ser buscada judicialmente, não 

podendo socorrer da via administrativa, sob pena de constituir irregularidades, 

consoante prevê a Lei nº 8.429/1992. 

c) Posição do Ministério Público de Contas (MPC) – divergência com a SAP 

52. O MPC registrou sua opinião juntamente com a primeira indagação 

concluindo que a criação de parcela denominada ‘auxílio-saúde’, em benefício de 

agentes políticos, é possível desde que atendidos os pressupostos que lhe confiram 

natureza indenizatória. 

d) Conclusão do Relator 

53. Convergirmos com o posicionamento adotado pelo Ministério Público 

de Contas, conforme fundamentação expressa na análise da Questão “a”, que se 

http://www.tcm.go.gov.br/
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amolda perfeitamente a este item, inclusive quanto a unicidade de resposta para as 

questões “a” e “b”. 

QUESTÃO D: É legal o pagamento pelo Município de indenização aos 

familiares de agentes políticos falecidos em decorrência da COVID-19 nos termos da 

Lei Federal nº 14.128/21? 

a) Parecer jurídico do Consulente 

54. O Parecerista do Consulente entendeu que Lei Federal nº 14.128, de 

26 de março de 2021, que estabelece uma compensação financeira a ser paga aos 

profissionais e trabalhadores de saúde que se tornarem permanentemente 

incapacitados para o trabalho, ou ao seu cônjuge ou companheiro, aos seus 

dependentes e aos seus herdeiros necessários, em caso de óbito, durante o período 

de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da 

disseminação do novo coronavírus (SARS-COV-2), somente será aplicável ao 

agente político que se enquadrar na locução “entre outros" contida no art. 1º, inciso I, 

alínea d, entendo que a compensação será devida pela União, e não pelo Município. 

b) Posição da Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) 

55. A SAP expressou sua opinião no sentido de que o fato do agente 

político falecer em decorrência da Covid-19 não autoriza a compensação financeira 

prevista na Lei nº 14.128/21, uma vez que esta não é aplicável aos municípios, pois 

não se trata de lei nacional (extensível aos demais entes federativos), mas de 

diploma normativo aplicável somente no âmbito da União, conforme se extrai do 

caput do artigo 1º. 

56. Ressalta-se que uma intepretação extensiva à Lei nº 14.128/21 

ofenderia flagrantemente os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade 

e moralidade, eis que a mesma é voltada para o pessoal da saúde que trabalham na 

linha de frente ao combate do coronavírus, cuja compensação financeira é arcada 

com recursos do Tesouro Nacional e não pelo erário municipal. 

c) Posição do Ministério Público de Contas (MPC) – consonância com a SAP 

http://www.tcm.go.gov.br/
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57. O Ministério Público de Contas manifestou-se em plena consonância 

com a opinião dada pela Secretaria de Atos de Pessoal no item 2.2.4 do Certificado 

nº 2681/2021, dispensando maiores digressões. 

d) Conclusão do Relator 

58. Este Relator concorda com as opiniões expressas pela Secretaria de 

Atos de Pessoal e pelo Ministério Público de Contas, pois a Lei nº 14.128, de 26 de 

março de 2021, normatiza matéria de aplicação exclusiva à União, sendo, portanto, 

uma lei federal, logo, não extensiva aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal. 

59. Para atender positivamente a pretensão do Consulente a Lei nº 

14.128/21 teria que ter normatizado somente regras gerais a serem adotadas por 

todos os entes federados: União, Estados, Municípios e ao Distrito Federal, o que 

não é o caso. 

60. Logo, não é legal o pagamento pelo Município de indenização aos 

familiares de agentes políticos falecidos em decorrência da COVID-19 nos termos da 

Lei Federal nº 14.128/21. 

III – DA PROPOSTA 

61. Em face do exposto, no uso das atribuições conferidas a este Relator 

conferidas pelo art. 85, § 1º da Lei Estadual nº 15.958/2007, c/c art. 83 do 

Regimento Interno deste Tribunal, propõe-se que este Colegiado Pleno adote a 

minuta de decisão submetida à sua apreciação para: 

I. CONHECER dos questionamentos “a”, “b” e “d” desta Consulta, uma 

vez que preenchem os requisitos de admissibilidade insertos nos artigos 31 e 32 da 

Lei Estadual nº 15.958/2007 (Lei Orgânica deste Tribunal de Contas) c/c art. 199 do 

RITCM, deste Tribunal de Contas; 

62. II. NÃO CONHECER da questão constante no item “c” (caracterização 

de ato de improbidade administrativa por custeio de tratamento médico-hospitalar de 

agente político ou ressarcimento de valores referentes à internação – Lei nº 

8.429/1992), uma vez que a dúvida suscitada não está adstrita à aplicação de 

http://www.tcm.go.gov.br/
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dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de competência deste 

Tribunal de Contas, mas ao Poder Judiciário, conforme artigos 199, caput, e 200 do 

Regimento Interno desta Corte. 

III. RESPONDER AO CONSULENTE os conjuntamente os 

questionamentos “a” e “b” e de modo separado o “d”: 

QUESTÕES “A” e “B”: Existe possibilidade jurídica de o Município 

custear as despesas de internação, contratar planos de saúde, ressarcir, pela via 

administrativa, valores despendidos em internação de agente político, sobretudo se 

houver falecimento no curso do mandato? 

 RESPOSTA: É possível a instituição de verba destinada aos agentes 

políticos municipais para ressarcimento de despesas de saúde, em seus diversos 

formatos, desde que sejam atendidos os mandamentos estabelecidos nos arts. 37, 

XI, §11, e 39, §4º, da Constituição Federal, compreendidos no âmbito do órgão 

instituidor a competência e o ônus de fundamentar adequadamente a lei instituidora 

e observar a obrigatória natureza indenizatória da parcela em análise, sob pena de 

incorrer em ato ilegal, ilegítimo e antieconômico passível de responsabilização, nos 

termos da legislação vigente, a exemplo da Resolução nº 294, de 18 de dezembro 

de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, e demais normas citadas pelo Ministério 

Público de Contas, no Parecer nº 1445/2021, exarado nestes autos; 

QUESTÃO D) É legal o pagamento pelo Município de indenização aos 

familiares de agentes políticos falecidos em decorrência da COVID-19 nos termos da 

Lei Federal nº 14.128/21? 

RESPOSTA: Não é legal o pagamento pelo Município de indenização 

aos familiares de agentes políticos falecidos em decorrência da COVID-19 nos 

termos da Lei nº 14.128, de 26 de março de 2021, uma vez que esta é uma lei 

federal, ou seja, normatiza matéria de aplicação exclusiva à União, não extensiva 

aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, cuja previsão de compensação 

financeira é restrita aos profissionais e trabalhadores de saúde que, durante o 

período de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da 

disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), por terem trabalhado no 

http://www.tcm.go.gov.br/
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atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19, ou realizado visitas 

domiciliares em determinado período de tempo, no caso de agentes comunitários de 

saúde ou de combate a endemias, tornarem-se permanentemente incapacitados 

para o trabalho, ou ao seu cônjuge ou companheiro, aos seus dependentes e aos 

seus herdeiros necessários, em caso de óbito; 

IV. RECOMENDAR ao Consulente que acompanhe por meio do Portal do 

Supremo Tribunal Federal o deslinde da ação direta de inconstitucionalidade - ADI 

5781 MC/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, que deferiu medida cautelar 

para o fim de suspender a eficácia do art. 119, XVII (auxílio ao aperfeiçoamento 

profissional) e XX (auxílio-saúde), da Lei Complementar nº 34/1994, acrescentados 

pelo art. 14 da Lei Complementar nº 136/2014, do Estado de Minas Gerais, até o 

julgamento definitivo, o qual iniciou virtualmente no dia 27/8/2021, mas foi suspenso 

no dia 03/09/2021, em razão de pedido de vista por parte do Ministro Alexandre de 

Morais, conforme ata nº 26, de 08/09/2021, publicada no Diário da Justiça Eletrônico 

nº 182, divulgado em 13/09/2021, para o fim de tomada de decisão quanto à 

instituição de auxílio-saúde. 

 É a proposta. 

 Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior, 27 de outubro de 

2021. 

Irany de Carvalho Júnior 
Conselheiro Substituto 

Relator 
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