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Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do Tribunal Pleno, contém 

resumos elaborados pela Superintendência de Secretaria e não consiste em repositório oficial de jurisprudência deste Tribunal. 
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TRIBUNAL PLENO 

 

Suspensão cautelar de “contrato de risco” objetivando a realização de avaliação econômico-

financeira da folha de pagamento de município 

 

O Plenário conferiu Medida Cautelar determinando a imediata suspensão da execução e do pagamento 

referente a contrato celebrado pelo Município de Goiânia para a venda da folha de pagamento do 

funcionalismo público. Tal decisão adveio de Representação oferecida pela Secretaria de Licitações e 

Contratos do TCMGO, após ser veiculado pela mídia que o Poder Executivo local contratou por 

inexigibilidade empresa para realizar a avaliação econômico-financeira da folha de pagamento dos 

funcionários e dos servidores, que será comercializada com instituições financeiras, mediante remuneração 

variável sobre o montante contratado que ultrapassar R$ 100 milhões de reais. O Representante ponderou 

não haver, em tese, qualquer risco à contratada, já que o Banco do Brasil já havia manifestado interesse em 

adquirir a folha de pagamento por R$ 110 milhões. Diante do exposto, o Relator constatou a presença das 

seguintes irregularidades, suficientes para determinar a suspensão imediata do contrato e do respectivo 

pagamento: (a) ausência de justificativa do preço contratado; (b) suposto direcionamento da contratação; e 

(c) simulação e formulação de suposto contrato de risco. Em relação à irregularidade (a), informou que o §2º 

do art. 7º da Lei nº 8.666/93 estabelece a obrigatoriedade de constar o orçamento detalhado em planilhas 

que expressem a composição de todos os custos, inclusive para os casos de inexigibilidade (§9º). Afirmou 

que o inciso III do parágrafo único do art. 26 da mesma norma prevê a obrigatoriedade da justificativa do 

preço na instrução do procedimento. Constatou no procedimento de inexigibilidade o alerta da Parecerista, 

referente à ausência de pesquisa de preços e ao não cumprimento de Instrução Normativa municipal, que de 

fato não ocorreu. Sobre a irregularidade (b), apontou que a contratação da empresa escolhida foi realizada 

sem que todos os requisitos da habilitação fossem comprovados, em desobediência aos princípios 

constitucionais que regem a Administração Pública e, especificamente, ao inciso II do art. 26 da Lei nº 

8.666/93. Ressaltou que os poucos documentos publicados referentes ao processo de contratação referem-

se a atestados de capacidade técnica expedidos por cidades de menor porte, não havendo comprovação de 

que a empresa possui condições de realizar o objeto contratado. No que tange a (c), entendeu não ter sido 

demonstrado o risco, já que uma entidade financeira já havia manifestado interesse em adquirir a folha de 

pagamento municipal por montante que ultrapassa a proposta inicial em dez milhões de reais, garantindo-se 

no mínimo o pagamento de um milhão e trezentos mil reais à contratada. Corroborou com o entendimento 

da Procuradoria e da Unidade Técnica, que considerou irrazoável vincular percentual sobre a receita futura 

do município para a realização de um estudo. Asseverou haver no ajuste semelhanças a um “contrato de 

comissão”, que é incompatível com a Lei de Licitações, conforme o entendimento do TCU. Presente o fumus 

boni iuris, constatou também a existência do periculum in mora, uma vez que o contrato em análise está 
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diretamente atrelado ao resultado de pregão presencial marcado para data próxima. A Medida Cautelar pela 

suspensão imediata da execução e de quaisquer pagamentos referentes ao contrato foi aprovada por 

unanimidade (Acórdão nº 05709/21. Processo nº 09288/21, Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso Queiroz, 

10/11/21).  

 

Impossibilidade de suspensão do prazo de validade de concurso público mediante Portaria 

emitida por Chefe do Poder Legislativo 

 

O Plenário considerou procedente Denúncia apresentada pela Ouvidoria do TCMGO relatando suposta 

burla ao Concurso Público nº 001/15 realizado pela Câmara Municipal de Cristalina. No mérito, o Relator 

acompanhou a Unidade Técnica e o Ministério Público de Contas e declarou a omissão do administrador ao 

não nomear os aprovados em tempo hábil, mesmo havendo previsão de vagas, permitindo a caducidade do 

certame. Aduziu que o art. 37, II, da CF/88 determina como regra a obrigatoriedade de realização de 

concurso para a investidura em cargos públicos, trazendo no inciso III do mesmo artigo a previsão de que o 

prazo de validade do certame será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. Em análise ao 

caso concreto, constatou que, embora houvesse a previsão de diversas vagas para 14 diferentes cargos, apenas 

4 servidores foram nomeados pelo responsável nos quatro anos seguintes à homologação. Relatou que o 

Presidente da Câmara, em resposta à realização de reunião com membro do MPGO e comissão de candidatos 

aprovados, emitiu a Portaria nº 181/19, que suspendeu a validade do Concurso, visando evitar a sua 

caducidade. Citou que em 2020 o novo gestor do Poder Legislativo revogou-a, diante de parecer jurídico que 

defendeu a tese da impossibilidade de suspensão do prazo de concurso público, e, transcorrido o prazo 

máximo de quatro anos desde a sua homologação, considerou-o vencido. Diante do contexto fático, 

constatou a omissão do ex-Presidente da Câmara Municipal ao não nomear os candidatos aprovados em 

tempo hábil, mesmo havendo vagas a serem preenchidas, gerando a caducidade do certame e prejuízo aos 

participantes. Destacou que o ex-gestor não honrou o compromisso firmado perante o MPGO, de promover 

as referidas nomeações dentro do seu mandato e, ainda, visando desvencilhar-se de sua responsabilidade e 

transferi-la ao seu sucessor, adotou a medida controversa de suspender o certame às vésperas de seu 

vencimento. Explicou que, embora o art. 10 da LC nº 173/20 estabeleça o “Programa Federativo de Enfrentamento 

ao Coronavírus” e determine a suspensão dos prazos dos concursos públicos já homologados até o dia 

20/03/20 enquanto perdurar o estado de calamidade, não há consenso jurídico e jurisprudencial acerca da 

constitucionalidade da suspensão de prazo de concurso público, uma vez que seu prazo e prorrogação são 

fixados na CF/88. Em que pese a comprovação da irregularidade, constatou o falecimento do responsável 

em 27/7/20, o que impede a responsabilização do gestor, diante do princípio da intranscendência da pena 

(inciso XLV do art. 5º da CF/88), que impede a aplicação de multa a terceiros estranhos à conduta ilegal. A 

proposta de voto foi aprovada por unanimidade (Acórdão nº 05721/21. Processo nº 00540/20, Rel. Cons. 

Fabrício Macedo Motta, Rel. em Subst. Cons. Subst. Maurício Oliveira Azevedo, 10/11/21). 
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Irregularidade em pagamento de remuneração de “assessor de arquitetura” com parcela de 40% 

do FUNDEB 

 

O TCMGO julgou procedente Denúncia e considerou irregular a utilização de recursos do FUNDEB, no 

período de 08/01/19 a 31/12/19, para pagamento de servidor em cargo comissionado de “assessor de 

arquitetura”, pelo Poder Executivo de Águas Lindas de Goiás. O Relator acolheu a manifestação da Secretaria 

de Atos Pessoal, corroborada pelo MPC, e considerou as funções do cargo em questão incompatíveis com 

aquelas dos profissionais que atuam na educação do município. Ressaltou não ser possível verificar uma 

relação, direta ou indireta, entre as funções do cargo de assessor de arquitetura com as atividades inerentes 

ao ensino, razão pela qual verifica-se um desvirtuamento dos recursos do FUNDEB para despesas não 

relacionadas à manutenção e desenvolvimento da educação básica. Explicou que os gastos com a servidora 

estavam enquadrados na categoria “outros profissionais da educação”, que por lei são aqueles relativos a 

“profissionais que atuam na realização das atividades requeridas nos ambientes de secretaria, de manutenção 

em geral”, sendo paga com a parcela de 40% do FUNDEB. Transcreveu o inciso I do art. 23 da Lei nº 

11.494/07, bem como o inciso VI do art. 71 da Lei nº 9.394/16, que desautorizam a utilização de recurso da 

educação para tal tipo de contratação. Ainda, citou o item 7.4 de cartilha publicada pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), que dispõe sobre os profissionais que atuam na educação e podem 

ser remunerados com recursos dos 40% do FUNDEB. Embora mantida a irregularidade, deixou de aplicar 

multa aos responsáveis, haja vista as providências adotadas pelo gestor para saneamento, mediante a 

restituição dos valores utilizados ao FUNDEB, antes mesmo da manifestação meritória deste Tribunal, em 

reconhecimento à autotutela administrativa. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 05745/21. 

Processo nº 09224/20, Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 22/10/21). 

  

Incompatibilidade da utilização do sistema de registro de preços quando inexistente 

imprevisibilidade no quantitativo a ser demandado pela Administração 

 

Em Denúncia recebida pela Ouvidoria do TCMGO foram relatadas irregularidades em Pregão Eletrônico 

da Prefeitura de Anápolis, tendo como objeto “a escolha da proposta mais vantajosa para registro de preços para futura 

e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento, instalação, capacitação, suporte técnico, garantias e operação 

assistida de sistemas de tecnologia que compõem o projeto de modernização dos sistemas de infraestrutura de rede óptica e 

videomonitoramento a ser implementada no município”. O Relator acolheu a manifestação da Secretaria de 

Fiscalização de Obras e Serviço de Engenharia e do MPC, julgando procedente os seguintes pontos: (a) 

incompatibilidade na escolha do sistema de registro de preços, tendo em vista que a contratação imediata e 

integral da Ata de Registro de Preços denota que não houve imprevisibilidade referente ao quantitativo a ser 

demandado pela Administração; (b) Exigência de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia (CREA), bem como de atestados de capacidade técnica profissional registrados no respectivo 

Conselho, para serviços que poderiam ser executados por técnicos, os quais não necessitariam de registro na 

entidade citada; e (c) Fixação de prazo para impugnação do edital encerrando-se 3 dias úteis antes da 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/09224/2020
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/09224/2020


 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br 

realização do certame, em desacordo com o art. 41 da Lei nº 8666/93, que especificaria que o prazo deveria 

se estender até 2 dias úteis antes da sessão. Em referência à irregularidade (a), pontuou que o Sistema de 

Registro de Preços (SRP) encontra fundamento normativo no art. 15 da Lei nº 8.666/93, o qual determina 

que as compras, sempre que possíveis, sejam processadas mediante esse sistema. Destacou que o art. 3º da 

Lei Municipal nº 3.908/17 estabelece as hipóteses de adoção do SRP, e que não é pacificada a jurisprudência 

acerca da possibilidade de utilização de tal sistema para serviços contínuos, sendo basilar a análise das 

especificidades do caso concreto. Pontuou que o edital dividiu o objeto em quatro lotes, tendo o julgamento 

estabelecido como critério o menor preço por lote – o que aumentara o risco de superfaturamento por “jogo 

de planilha”. Considerou ser irregular a composição dos lotes, cuja combinação de itens, sobretudo 

considerando-se a relação quantitativa entre eles, em tese, impediria a utilização do SRP, sendo a natureza 

dos serviços licitados questão subjacente que não caberia ser analisada de maneira isolada. Notou que o edital 

estabeleceu quantitativo de itens unitários, o que afastaria a utilização do SRP. Em análise ao contrato 

decorrente do certame, observou que todos os itens que compõem os lotes foram adjudicados de uma só 

vez, concluindo pela irregularidade na escolha da utilização do SRP, já que não houve imprevisibilidade 

referente ao quantitativo a ser demandado pela Administração. Em relação ao item (b), destacou que os 

serviços licitados são de atribuição não apenas de Engenheiros, como também de Técnico Industrial com 

habilitação em telecomunicações, conforme Resolução nº 083/19 do Conselho Federal dos Técnicos 

Industriais (CFT). Contudo, ponderou que a criação do sistema CFT/CRT é recente, tendo ocorrido com a 

publicação da Lei nº 13.369/18. Afirmou que a ausência de previsão expressa nos editais licitatórios de 

participação de empresas ou profissionais inscritos no CRT não indica, necessariamente, uma restrição à 

participação desses atores, e que no caso concreto não há indícios de prejuízos decorrentes de tal restrição, 

sendo o caso de ressalva à irregularidade. Ressalvou a aplicação de sanções, por não terem sido constatados 

prejuízos à execução contratual. Recomendou à Administração Municipal os seguintes procedimentos: (1) 

observar as hipóteses previstas no art. 3º do Decreto nº 7.892/13 quando da utilização do Sistema de Registro 

de Preços, sob pena de responsabilização; (2) não se limitar ao exigir registro das licitantes, nem atestados de 

capacidade técnico-profissional, exclusivos do Crea, especificamente quando as obras e serviços licitados 

envolverem atividades que possam, por previsão legal, ser desempenhadas também por profissionais do 

sistema CRT/CFT, ou, ainda, de outros sistemas além do Crea/Confea; e (3) acolha os prazos de impugnação 

previstos pelo art. 41, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93, mesmo nos casos em que seja adotada a modalidade 

pregão. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 05850/21. Processo nº 09860/20, Rel. Cons. 

Daniel Goulart, 26/10/21). 

 

Irregularidade em acumulação de função de Chefe do Poder Executivo com cargo público sem a 

devida comprovação do efetivo cumprimento da jornada de trabalho pelo servidor 

 

Em Denúncia recebida pela Ouvidoria do TCMGO, foi relatada irregularidade referente à acumulação 

irregular de um cargo público com uma função pública, pelo Presidente da Câmara Municipal de Taquaral 

durante os exercícios de 2017 a 2020. Nos autos, restou constatado que o Chefe do Poder Legislativo exerceu 

ao mesmo tempo a função pública com o cargo de Operário de Serviços Gerais, sem, contudo, cumprir a 
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carga horário relativa ao cargo efetivo. O Relator, em consonância com a Unidade Técnica e o Ministério 

Público de Contas, entendeu pela irregularidade. Ressaltou que a discussão não se refere à impossibilidade 

de cumulação no presente caso, porquanto tal hipótese poderia enquadrar-se na exceção do art. 38 da CR/88. 

Destacou que a discussão nos autos se referiu à efetiva prestação de serviços pelo servidor, o que não ficou 

comprovado ou justificado, diante da não apresentação do controle de frequência. Afirmou que o 

recebimento de remuneração de ambos os cargos, sem supostamente exercer um deles de fato e sem a 

correspondente contraprestação de trabalho, configura ilícito administrativo que acarreta prejuízo ao erário. 

Afirmou que o Prefeito de Taquaral deve promover a imediata instauração de processo administrativo para 

apuração da infração disciplinar (político-administrativa), sobretudo na situação de o servidor (ex-vereador) 

não ter cumprido com integralidade a jornada de trabalho nos anos de 2017 a 2020. Diante do suposto 

recebimento de dinheiro público por serviços que não foram prestados, determinou a conversão dos autos 

em Tomada de Contas Especial, para apuração e ressarcimento do dano ao erário. Ressaltou que a 

irregularidade constatada pode ensejar aplicação de multa pela prática de gestão ilegal, ilegítima e 

antieconômica, nos termos do inciso VIII do art. 47-A da Lei Estadual nº 15.958/07, cuja alíquota é de 1% 

a 25% sobre a base de cálculo do caput do mesmo artigo. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 

05983/21. Processo nº 08092/20, Rel. Cons. Valcenôr Braz, 17/11/21). 

 

Constatação de irregularidades em execução de contrato de fornecimento de combustíveis para 

abastecimento de frota municipal 

 

Foi realizada Auditoria de Conformidade no Poder Executivo de Perolândia, com o objetivo de examinar a 

execução dos contratos para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol, diesel e S10) nos exercícios 

financeiros de 2019 e 2020. O escopo dos trabalhos foi a avaliação do processo originário de contratação de 

combustíveis, os controles internos do município atinente ao objeto auditado, os dados constantes nos 

sistemas de informação da Prefeitura, e a existência de sobrepreço e/ou superfaturamento. Após a realização 

de inspeção in loco, foram destacados os seguintes achados: (a) deficiência no planejamento para a aquisição 

de combustíveis; (b) deficiência no sistema de controle do consumo de combustível, e abastecimento de 

veículos que não fazem parte da frota municipal ativa; (c) impropriedades no processamento da despesa com 

o fornecimento de combustível; (d) ausência de fiscalização da execução dos contratos de combustíveis; e 

(e) desvio de finalidade no uso de bem público. No que tange ao item (a), o Relator verificou a deficiência 

no planejamento para a aquisição de combustíveis pelo município, consubstanciada na inclusão no 

levantamento de gastos de combustíveis de veículos e máquinas parados/inoperantes, em duplicidade e que 

não constam na relação de automóveis pertencentes ao ente, bem como na majoração do quantitativo e do 

preço estimado e contratado em relação ao exercício passado, em valor desproporcional e desarrazoado. Em 

relação a (b), concluiu ter sido evidenciadas deficiências no controle municipal do consumo de combustível 

dos veículos e máquinas que compõem a frota municipal. Entendeu que o sistema utilizado era falho, já que 

não havia o registro detalhado da quilometragem rodada durante o mês, e tampouco preenchido 
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adequadamente, gerando dificuldade em se obter parâmetros de comparação e medição. Verificou que vários 

cupons emitidos por um dos postos careciam de informações acerca dos valores unitários e totais de cada 

abastecimento, da data e da placa do veículo ou máquina, sendo possível concluir que os abastecimentos 

estavam sendo solicitados ou comprovados em documentos considerados inválidos e sem força probatória. 

Indicou possível dano ao erário, referente ao abastecimento sem comprovação do veículo, data e quantidade, 

bem como de automóveis que não compõem a frota municipal. Constatou afronta aos princípios da 

moralidade e da probidade administrativa, insertos no art. 37 da CF/88 e no art. 3º da Lei nº 8.666/93, 

segundo os quais deve o administrador se pautar por conceitos éticos em sua conduta, de modo a preservar 

o interesse coletivo em detrimento do particular, sendo proibido que o gestor obtenha vantagens para si ou 

para outrem em razão do seu cargo. Citou os art. 17 e 18 da RNTCMGO nº 004/01, que estabelece regras 

para o registro dos veículos e máquinas municipais, bem como o controle de quilometragem e consumo de 

combustíveis e lubrificantes. Sobre (c), destacou irregularidades na liquidação das despesas, diante da 

realização de empenhos cuja data de liquidação antecede a data do atesto do fiscal. Citou fundamentação 

contida no Certificado da Secretaria de Licitações e Contratos, e transcreveu os arts. 58 a 65 da Lei nº 

4.320/64 e o entendimento do TCU. A respeito de (d), constatou a ausência nos autos da designação formal 

de um fiscal do contrato. Pontuou que o art. 67 da Lei nº 8.666/93 prevê a obrigatoriedade de 

acompanhamento e fiscalização do ajuste por um representante da Administração, que tem como função 

verificar se o objeto está sendo devidamente cumprido, conforme as cláusulas avençadas. Destacou 

jurisprudência do TCU, que dispõe que a gestão e fiscalização contratual não devem ser designadas à mesma 

pessoa, diante do princípio da segregação das funções. Sobre (e), ressaltou o descumprimento de legislação 

municipal, decorrente da permissão do uso de bens públicos em finalidades e interesses privados, sem exigir 

que o interessado arque com o custo do combustível consumido. Diante do exposto, o TCMGO entendeu: 

(a) pela conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, tendo em vista a configuração de possível dano 

ao erário na execução de pregão presencial, ocasionado pelo pagamento de despesa com combustíveis 

fundamentada em documentos fiscais nos quais estão ausentes informações essenciais (tipo de combustível, 

quantidade a ser abastecida, valores unitários e totais dos abastecimentos, dia e horário, ausência de dados 

acerca da quilometragem e horas trabalhadas), bem como do abastecimento de veículos e máquinas que não 

compõem a frota municipal. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 05998/21. Processo nº 

00531/20, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 24/11/21). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

STF - COVID-19: Rede de UTI´s e dever da União de prestar suporte técnico e apoio financeiro 

 

“A União deve prestar suporte técnico e apoio financeiro para a expansão da rede de UTI’s nos estados 

durante o período de emergência sanitária. Nos termos do art. 21, XVIII, da Constituição Federal (CF) (1), 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2017/08/RN004-2001.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/00531/2020
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/00531/2020


 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br 

compete à União planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas (2) e, em tema de 

saúde coletiva, impõe-se ao Governo federal “atuar como ente central no planejamento e coordenação de 

ações integradas (...), em especial de segurança sanitária e epidemiológica no enfrentamento à pandemia da 

COVID-19, inclusive no tocante ao financiamento e apoio logístico aos órgãos regionais e locais de saúde 

pública” (3). Esse dever da União de repassar aos entes subnacionais sua quota federal de abertura e 

manutenção dos leitos de UTI-Covid, enquanto programa excepcional próprio, decorre precisamente da 

posição central que deve exercer durante estado de emergência sanitária, o qual não se confunde com o 

repasse de verbas federais para ações universais de saúde nos estados e municípios (4). Com base nesse 

entendimento, o Plenário julgou extintas, em parte e sem resolução de mérito, as ações cíveis originárias, e, 

na parte remanescente, julgou procedentes os pedidos formulados. O ministro Nunes Marques acompanhou 

a relatora com ressalvas”. (STF, Informativo de Jurisprudência nº 1037, ACO 3473/DF, ACO 3474/SP, 

ACO 3475/DF, ACO 3478/PI, ACO 3483/DF) 

 

 STJ - Concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas. Restrições financeiras 

impeditivas. Situações excepcionais. RE 598.099/ MS. Inocorrência. Não nomeação os aprovados. 

Ilegalidade 

 

“Para a recusa à nomeação de aprovados dentro do número de vagas em concurso público devem ficar 

comprovadas as situações excepcionais elencadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 598.099/MS, não 

sendo suficiente a alegação de estado das coisas – pandemia, crise econômica, limite prudencial, atingindo 

para despesas com pessoal – tampouco o alerta da Corte de Contas acerca do chamado limite prudencial. 

Inicialmente, pontua-se que tem aportado nesta Corte Superior recursos interpostos por candidatos 

aprovados em concursos públicos, insurgências dirigidas contra a denegação da segurança pelo Tribunal de 

Justiça de origem, este que, em sua fundamentação, tem albergado a tese da autoridade coatora de que, por 

restrições financeiras diversas - atinentes a leis orçamentárias, pandemia, crise econômica no país - estaria o 

Poder Público com a chancela factual para não nomear aqueles que obtiveram, dentro do número de vagas, 

o êxito no certame. Discute-se se a espécie comportaria a aplicação das chamadas situações excepcionais 

elencadas pela Corte Suprema no RE 598.099/MS, alusivas aos critérios de superveniência, imprevisibilidade, 

gravidade e necessidade, que constituiriam o alicerce para a não nomeação dos aprovados pelo Poder Público. 

Acerca do tema, esta Corte Superior tem a diretriz de que a recusa à nomeação dos aprovados dentro do 

número de vagas deve ser a última das oportunidades, quando realmente já não houver saída para a 

Administração Pública (RMS 57.565/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

20/08/2018). Contudo, muito embora venha a brandir o estado das coisas - pandemia, crise econômica, 

limite prudencial atingido para despesas com pessoal -, que teria resultado em situação financeira impeditiva 

às nomeações, o fato é que não se verifica a existência dos reais elementos orçamentários que venham a 

embasar o não chamamento dos candidatos aprovados dentro do número de vagas. Um aspecto que deve 

ser ressaltado é que, se foram oferecidas vagas de concurso pelo Poder Público, sem que houvesse a 
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segurança orçamentária devidamente blindada para o certame, indene, portanto, a vicissitudes econômico-

sociais, se está diante de ato de gestor público que pode até mesmo ser elencado como ilícito administrativo. 

Assim, a recusa à nomeação deve ser a última das oportunidades, quando realmente já não houver saída, 

consoante já noticiou esta Corte Superior (RMS 57.565/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 20/08/2018). No caso concreto, a situação não é cifrada exclusivamente ao cerne da 

pandemia, razão pela qual não há evidências de que o órgão está diante das situações excepcionalíssimas 

anotadas pelo excelso STF, justificadoras do afastamento das nomeações, não sendo suficiente o alerta da 

Corte de Contas acerca do chamado limite prudencial”. (STJ, Informativo de Jurisprudência nº 715, RMS nº 

66.316-SP)  

 

TCU - Contrato administrativo. Aditivo. Limite. Acréscimo. Obras e serviços de engenharia. 

Fiscalização 

 

“É irregular o aditamento de contrato de supervisão de obra além do limite legal de 25% estabelecido no art. 

81, § 1º, da Lei 13.303/2016 e no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, mesmo no caso de haver prorrogação de 

prazo na execução da obra supervisionada, devendo ser adotadas medidas tempestivas com vistas à realização 

de nova contratação, ressalvada a inequívoca comprovação de sua desvantajosidade”. (TCU, Boletim de 

Jurisprudência nº 378, Acórdão nº 2527/21)  

 

TCU - Responsabilidade. Culpa. Supervisão. Gestor máximo. Orçamento estimativo. Licitação 

 

“O dirigente máximo não deve ser responsabilizado quando as irregularidades nas contratações sejam 

relacionadas a aspectos técnicos específicos da licitação, que não lhe competem supervisionar diretamente, a 

exemplo de procedimentos ligados à solicitação e utilização de orçamentos para abertura de procedimentos 

licitatórios a empresas com sócios em comum”. (TCU, Boletim de Jurisprudência nº 379, Acórdão nº 

2582/21) 
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