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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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TÉCNICA-ADMINISTRATIVA 

 

Utilização do método proporcional como parâmetro para mensuração do aumento de despesa 

com pessoal, para fins de cumprimento do art. 8º da LC nº 173/20 

 

O TCMGO respondeu Consulta formulada por Presidente de autarquia municipal, questionando: “para o 

cumprimento do art. 8º da LC 173/20, qual parâmetro deve ser usado para que seja considerado aumento de despesa com 

pessoal? Deve considerar o montante da despesa com pessoal realizada no mês de abril de 2020 – o mês anterior à publicação 

da referida Lei Complementar ou o ente público deve considerar a média mensal de gastos com pessoal dos últimos doze meses 

anteriores à publicação desta Lei Complementar?”. O Relator, Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior, iniciou 

ressaltando que há divergência doutrinária e jurisprudencial acerca da avaliação da elevação da despesa com 

pessoal dos entes federados, com a existência de duas teses de matemática financeira: a nominal e a 

proporcional. Ressaltou que as limitações de despesas veiculadas pela LRF, notadamente as de pessoal, são 

construídas na forma de proporção da receita corrente líquida, não havendo motivos para que neste caso 

seja abandonado tal método. Pontuou que a tese proporcional consiste na ideia de que haveria aumento da 

despesa com pessoal quando o percentual de gastos dessa natureza apurado em determinado período-base 

seja menor que o computado em um período subsequente. Transcreveu excerto do Parecer Conjunto SEI 

nº 36/2020/ME – SEI 84322013, do Ministério da Economia, bem como da Nota Técnica nº 09/21, emitida 

pela Câmara dos Deputados – Análise das Disposições da EC nº 109/21 –, que sustentam a aplicação da 

tese proporcional para se examinar as variações da despesa total com pessoal. Convergiu com o 

posicionamento adotado pela Secretaria de Atos de Pessoal e corroborado pelo Parquet, para responder que: 

“Para o cumprimento do art. 8º da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, deve ser usado como parâmetro e critério 

de mensuração do aumento de despesa, em regra, a tese proporcional, ou seja, o percentual em relação à receita corrente líquida 

apurado, para as despesas com pessoal, ao final do primeiro quadrimestre do exercício de 2020 (período móvel dos últimos doze 

meses, contados a partir de maio/2019), em conformidade com as normas fiscais estabelecidas na Lei Complementar nº 101/00, 

sem prejuízo de posterior avaliação por este Tribunal de Contas de eventuais casos concretos, cuja aplicação do critério indicado 

não reflita de forma adequada o valor da referida despesa sob a vigência da Lei Complementar nº 173/20”. O parecer foi 

aprovado por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00012/21. Processo nº 05455/21, Rel. Cons. Subst. Irany 

de Carvalho Júnior, 1º/12/21). 

 

Impossibilidade de pagamento, pelo Município, de indenização aos familiares de agentes 

políticos falecidos em decorrência da COVID-19. Possibilidade de instituição de verba para 

ressarcimento de despesas de saúde 

 

Em Consulta formulada pelo Prefeito de Cocalzinho de Goiás foi questionado se: (a) existe possibilidade 

jurídica do Município custear despesas de internação de agentes políticos, tais como: prefeito, vice-prefeito 
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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?; e (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?. O Relator emitiu proposta 

de deliberação em convergência com as manifestações da Secretaria de Atos Pessoal e com o Ministério 

Público de Contas (MPC). Em resposta aos itens (a) e (b), afirmou ser 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 art. 37, XI, e §11, e no §4º do art. 39, ambos da 

CF/88, 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 294/19 do CNJ, e demais normas citadas pelo MPC nos autos. 

No que tange ao item (d), entendeu não ser legal o pagamento pelo poder público, nos termos da Lei nº 

14.128/21, de indenização aos familiares de agentes políticos falecidos em decorrência da COVID-19. 

Explicou que a legislação supracitada possui abrangência federal, ou seja, dispõe sobre matéria de aplicação 

exclusiva à União, não extensiva aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal. Além disso, pontuou que a 

norma em questão restringe a compensação financeira aos profissionais e trabalhadores de saúde que 

tornaram-se permanentemente incapacitados para o trabalho ou vieram a óbito, 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). Não conheceu o questionamento (c), uma vez que a dúvida suscitada não está 

adstrita à aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de competência do 

TCMGO, e sim ao Poder Judiciário, nos termos dos art. 199, caput, e art. 200, ambos do RITCMGO. Por 

fim, recomendou ao Consulente que acompanhe, por meio do Portal do STF, 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 LC nº 34/94, acrescentados pelo art. 14 da LC nº 136/2014, do Estado de Minas Gerais, 

até o julgamento definitivo, para o fim de tomada de decisão quanto à instituição de auxílio-saúde. A Proposta 

de Voto foi aprovada por unanimidade (Acordão-Consulta nº 00013/21. Processo nº 06048/21, Rel. Cons. 

Subst. Irany de Carvalho Júnior, 1º/12/21). 
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Possibilidade de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos durante a vigência 

da LC nº 173/20 

 

Em Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Uruaçu, foi questionado acerca da 

possibilidade da concessão de adicional de insalubridade, previsto no inciso XXIII do art. 7º da CF/88, aos 

servidores que se enquadram nas normas legais, durante a vigência da LC nº 173/20. O Relator convergiu 

com a manifestação da Unidade Técnica e do MPC. Em resposta concluiu que: (a) a concessão do adicional 

de insalubridade a servidores públicos municipais não encontra óbice na LC nº 173/20, desde que pautada 

em legislação editada antes da deflagração do estado de calamidade ocasionado pela pandemia da COVID- 

19 e que a despesa seja realizada com observância dos critérios estabelecidos na LRF, mormente a 

comprovação da adequação orçamentária e financeira do gasto, a sua previsão na LOA e a compatibilidade 

com a LDO e com o PPA, além de estar acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro 

no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; e (b) o adicional de insalubridade, a 

despeito da sua nomenclatura, trata-se, em verdade, de gratificação, vantagem transitória paga a servidor 

público a título propter laborem, o que implica reconhecer que o seu pagamento está adstrito à permanência da 

situação insalubre que lhe ensejou, além de reclamar para a sua concessão a existência de laudo pericial 

específico, que contemple a situação de cada servidor e seu ambiente de trabalho. Explicou ser vedado o 

pagamento do adicional se durante o período de pandemia o servidor encontrar-se trabalhando de forma 

remota e ausente a insalubridade da função desempenhada. O parecer foi aprovado por unanimidade 

(Acórdão nº 00014/21. Processo nº 07240/21, Rel. Cons. Subst. Flávio Monteiro de Andrada Luna, 

1º/12/21). 

  

Impossibilidade de pagamento de abono ou rateio a profissionais da educação decorrente de 

superávit financeiro de recursos do FUNDEB, durante o período previsto na LC nº 173/20 

 

Trata-se de Consulta formulada pelo Prefeito de Morrinhos, contendo os seguintes questionamentos: “(a) 

existindo superávit financeiro de recursos do FUNDEB, que servem exclusivamente para o pagamento da remuneração dos 

profissionais da educação básica; bem como a existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de 

despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; mesmo sob a égide da Lei nº 173/2020, seria possível ratear o saldo 

remanescente existente, desde que autorizado por lei aprovada pela Câmara Municipal, concedendo um abono de caráter 

transitório àqueles profissionais? e (b) em caso negativo, o que fazer com o saldo financeiro acumulado da conta do FUNDEB?”. 

Em resposta, ao item (a), o Relator convergiu com a Secretaria de Contas Mensais de Gestão, ao dispor que 

a EC nº 108 e a Lei nº 14.113/20 não fizeram qualquer menção à possibilidade ou não de pagamento de 

abono, não havendo previsão legal para tal dispêndio. Aduziu ser possível o pagamento de “abono” ou 

“rateio” a profissionais da educação, em caráter transitório, financiado pelo saldo remanescente dos recursos 

da cota-parte de 70% do FUNDEB, condicionada à existência de lei municipal em sentido estrito (inciso X 

do art. 37 da CF/88), desde que aprovada antes da vigência da LC nº 173/20. Ponderou que o ato normativo 
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deverá estabelecer o valor, a forma de pagamento e demais parâmetros que levem em conta, principalmente, 

o mérito e produtividade, em homenagem aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência administrativa 

e responsabilidade na gestão fiscal. Contudo, considerou que, no período compreendido entre 28/5/20 a 

31/12/21, é proibida a criação de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios 

de qualquer natureza, incluída nessa proibição a eventual criação de “abono” ou rateio de saldo remanescente 

do FUNDEB, criado pela EC nº 108/20 e Lei nº 14.113/20. No que tange ao item (b), aduziu que a utilização 

do saldo financeiro de recursos do FUNDEB para pagamento da remuneração dos profissionais da educação 

básica em efetivo exercício deve seguir, em âmbito municipal, a necessidade e possibilidade individualmente 

apresentada pelo ente, dentro das hipóteses não proibidas pelo art. 8º da LC nº 173/20. Citou a possibilidade 

de adoção das sugestões exemplificativas contidas no “Caderno de Perguntas Frequentes sobre o Fundeb”, 

publicação oficial que, diante da impossibilidade de cumprir com o percentual mínimo de 70% com o 

pagamento de profissionais da educação, orienta que: (1) seja feita a análise quanto a possibilidade de se 

indenizar os profissionais da educação, que tenham saldo adquirido, com relação a licença prêmio, desde que 

a aquisição deste saldo tenha ocorrido em data anterior a vigência da LC nº 173/20. Neste caso, se houver 

esta previsão na legislação municipal e o saldo, frisa-se, for anterior a 28/5/20 (data de início da LC nº 

173/20), será possível realizar a concessão da indenização em epígrafe; (2) seja concedida férias não gozadas 

e adquiridas antes do período de vigência da LC em questão, desde que o deferimento tenha respeitado o 

princípio da discricionariedade da Administração Pública, a LDO e a LOA; (3) é cabível a nomeação para a 

reposição de cargos de chefia e assessoramento, bem como as reposições decorrentes de vacância, ainda que 

verificadas no período de vigência da LC nº 173/20; (4) para aqueles servidores que tenham preenchido os 

requisitos legais para aquisição de adicionais, requisitos estes de caráter objetivo, realizados com amparo legal 

e com data anterior à vigência da LC nº 173/20, também se abre a possibilidade de receberem os adicionais. 

O que a lei veda é que o período seja atingido dentro do prazo de vigência da lei (28/05/20 a 31/12/21); e 

(5) possibilidade de pagamento de horas extras trabalhadas e desde que justificadas conforme observância 

aos princípios da conveniência e oportunidade do órgão. Por fim, recomendou à Administração Pública 

Municipal que promova um melhor planejamento e controle da execução relativa à remuneração dos 

profissionais da educação básica, a fim de se evitar ou minimizar as sobras de recursos do FUNDEB ao final 

do exercício. Ainda, afirmou que o não atingimento da aplicação mínima de 70% dos recursos do FUNDEB 

em remuneração dos profissionais da educação básica pública em efetivo exercício, durante o período 

excepcional estabelecido na LC nº 173/20, não enseja automaticamente o julgamento pela irregularidade das 

contas de gestão ou a emissão de parecer prévio desfavorável nas contas de governo. Ressaltou que, ao 

apreciar o caso concreto, o TCMGO avaliará se há justa causa para o não alcance do gasto mínimo 

constitucionalmente fixado, por força de fatores que fogem ao seu controle ou que configurem a inadequação 

da despesa que se optou por não realizar ao interesse público primário. O parecer foi aprovado por 

unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00015/21. Processo nº 08521/21, Rel. Cons. Subst. Irany de Carvalho 

Júnior, 3/12/21). 
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TRIBUNAL PLENO 

 

Irregularidade na omissão do dever de prestar contas e sobrepreço na aquisição de ventilador 

pulmonar mecânico 

 

Em Representação encaminhada pela Secretaria de Licitações e Contratos foram relatadas supostas 

irregularidades na aquisição de um ventilador pulmonar mecânico pela Prefeitura de Maurilândia. O Relator, 

em convergência com a Unidade Técnica e o MPC, constatou no processo de dispensa de licitação: (a) 

publicidade deficiente, não tendo sido publicados documentos como o termo de referência simplificado, 

estimativa de preços e o parecer jurídico necessário à contratação; e (b) sobrepreço injustificado do objeto 

contratado. Em referência ao item (a), destacou que parte essencial do processo administrativo não estava 

devidamente publicados no Portal da Transparência do município, sendo impossível o acesso à 

documentação pela Unidade Técnica do TCMGO. Reafirmou a obrigatoriedade de os gestores 

disponibilizarem na internet todas as contratações e aquisições afetas ao combate à pandemia causada pela 

COVID-19, nos termos do Acórdão nº 02022/20 e INTCMGO nº 07/20. No que tange à irregularidade 

(b), a Secretaria de Licitações e Contratos não conseguiu acesso à pesquisa de preços, nem tampouco concluir 

qual a especificidade do ventilador pulmonar adquirido pelo órgão que precifica o aparelho em mais de 50% 

do valor médio adquirido na mesma época pelos demais municípios goianos. Além da omissão, constatou 

que o mesmo ventilador foi oferecido a um ente público, no mesmo período, por um valor 50% menor, sem 

haver qualquer justificativa apresentada nos autos para tal fato. Diante do exposto, converteu os autos em 

Tomada de Contas Especial, para que: (1) a Gestora do Fundo Municipal de Saúde junte aos autos o processo 

administrativo completo da Dispensa de Licitação e refute os argumentos acerca do sobrepreço, ou recolha 

o débito de R$ 46.000,00, conforme cálculo da inicial; e (2) que a empresa contratada apresente defesa e 

comprove que os preços ofertados são compatíveis com os praticados no mercado, sob pena de ser impedida 

de licitar com a Administração Pública, responder solidariamente com os gestores acerca do sobrepreço e 

responder criminalmente pela questão, após envio dos autos ao Ministério Público Estadual. O voto foi 

aprovado por unanimidade (Acórdão nº 06283/21. Processo nº 06755/20, Rel. Cons. Daniel Goulart, 

1º/12/21). 

 

Determinação constante em conclusão de trabalho de Auditoria Operacional não fere a autonomia 

administrativa municipal. Recurso não provido 

 

Trata-se de Recurso Ordinário interposto pelo Prefeito e pela Controladora Interna de Novo Gama, com 

vistas à reforma do Acórdão nº 04525/21, que expediu determinações e recomendações em Auditoria 

Operacional realizada no órgão central de controle interno (OCCI) do município. Naquela oportunidade, o 

TCMGO avaliou o cumprimento da missão institucional do órgão, amparado na CF/88, na Lei nº 4.320/64, 
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na LRF e nos demais dispositivos infraconstitucionais e atos normativos devidamente relacionados no 

Relatório de Auditoria. Os recorrentes alegaram, em suma, que: (a) parte das determinações constantes do 

acórdão já foram cumpridas, e a regulamentação das atividades da Controladoria Interna já se encontra 

efetivada, conforme Lei Municipal nº 1.847/21; (b) o disposto no subitem 1.6 da decisão, que estabelece que 

o gestor “patrocine o trabalho da CGM junto a Gestores e servidores municipais, como forma de melhorar a relação da 

Controladoria com os outros órgãos municipais” fere a autonomia administrativa do Município, caracterizando 

ingerência de poder. O Relator, em consonância com o relatório da Unidade Técnica e com a manifestação 

do Ministério Público de Contas, negou provimento ao recurso, e manteve incólume a decisão. Explicou que 

a auditoria operacional é o processo de coleta e análise sistemática de informações sobre características, 

processos e resultados de um programa, atividade ou organização, com base em critérios fundamentados, 

com o objetivo de aferir o desempenho da gestão governamental, subsidiar os mecanismos de 

responsabilização por desempenho e contribuir para aperfeiçoar a gestão pública. Constatou que todas as 

etapas da auditoria foram devidamente observadas na execução dos trabalhos, à exceção do monitoramento, 

cujo prazo para apresentação do Plano de Ação pelo gestor ainda está em aberto. Referente à alegação (a), 

afirmou que a aprovação superveniente de lei que em tese cumpre alguns requisitos da auditoria operacional 

é insuficiente para alterar a deliberação do TCMGO. Ponderou que a legislação apresentada demonstra o 

compromisso do gestor em adequar a estrutura organizacional do Poder Executivo, todavia, deve ser 

apresentado no Plano de Ação quais determinações e recomendações foram cumpridas com a edição da nova 

lei. Quanto à alegação (b), esclareceu que de forma alguma as determinações exaradas possuem características 

que poderiam afrontar a autonomia do órgão, apenas objetivam contribuir para a melhoria da gestão pública. 

Verificou que foram utilizados no acórdão recorrido, com toda cautela, termos como “patrocinar”, “esclarecer”, 

“ser possível”, sendo improcedente o argumento do recorrente. Apontou que o Plano de Ação é um 

documento a ser elaborado pela Administração, considerando suas particularidades, capacidade de recursos 

humanos e tecnológicos, tendo como intuito que as proposições de natureza colaborativa do TCMGO 

ofereçam ao seu destinatário oportunidades de melhoria. Afirmou que a não apresentação, conforme requer 

os recorrentes, prejudica sobremaneira a fase de monitoramento da auditoria, tornando inócuo todo o 

trabalho realizado pelos servidores do Tribunal e do Município, que tanto contribuíram para a execução da 

auditoria operacional. Ressaltou que a apresentação do plano de ação e a abertura da fase de monitoramento 

são etapas do ciclo de auditoria operacional, estabelecidas em atos normativos, em especial as RATCMGOs 

nº 074/19 e 113/19, não havendo que se falar em ausência de previsão legal para a determinação contida no 

item 4 do Acórdão nº 0452521. Diante do exposto, votou pelo conhecimento do recurso e negou o 

provimento. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 00197/22. Processo nº 01393/20, Rel. Cons. 

Valcenôr Braz, 26/1/22). 

 

Inconstitucionalidade na contratação mediante credenciamento e na prestação remunerada de 

serviços médicos pelo Vice-Prefeito em hospital público municipal 
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Trata-se de Representação formulada por Vereadora de Itapuranga, na qual relata irregularidades na 

prestação de serviços médicos pelo Vice-Prefeito no hospital municipal. O Relator acompanhou as 

manifestações convergentes da Secretaria de Atos de Pessoal e do MPC pela procedência da Representação. 

Citou o art. 38 da CF/88, que estabelece o regime de dedicação exclusiva aos ocupantes de mandato eletivo 

do Poder Executivo Municipal, deixando expressa a necessidade de afastamento do Prefeito de qualquer 

emprego, cargo ou função. Explicou ser distinta a questão relativa aos Vereadores, cuja cumulação de funções 

é permitida se existente a compatibilidade de horários. Explicou que, embora o art. 38, II, da CF/88 não faça 

menção direta ao Vice-Prefeito, a jurisprudência é consolidada no sentido de incluí-lo na vedação, nos termos 

do julgamento da ADI nº 199 do STF. Transcreveu o Prejulgado nº 1845 do TCESC, que decidiu no mesmo 

sentido. Ressaltou que o AC-CON nº 027/17, utilizado como argumento de defesa do representado, trata 

da possibilidade de credenciamento de membros do Poder Legislativo, que não se aplica nos autos. Afirmou 

que o TCMGO, no AC-CON nº 12/11, ressaltou que “não é possível a percepção simultânea da remuneração do cargo 

de Professor e do subsídio relativo ao mandato. Isso porque, o Vice-Prefeito, a exemplo dos demais servidores públicos, salvo 

hipóteses legalmente previstas, não pode acumular atividade remunerada, conforme preceitua o art. 38, II, da CF”, e que a 

contratação do agente político por meio de credenciamento fere os princípios da legalidade, moralidade e 

impessoalidade. Determinou ao atual Prefeito que promova, imediatamente, a suspensão do contrato 

firmado pelo Município com a pessoa jurídica pela qual o vice-Prefeito figura como sócio. Deixou de aplicar 

multa, diante da não presunção de má-fé dos responsáveis. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão 

nº 00210/22. Processo nº 04916/21, Rel. Cons. Em Substituição Irany de Carvalho Júnior, 26/1/22). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

STF - Isonomia e instituição de subtetos remuneratórios diferenciados para entes federativos 

distintos – ADI 3855/DF e ADI 3872/DF 

 

“A instituição de subtetos remuneratórios com previsão de limites distintos para as entidades políticas, bem 

como para os Poderes, no âmbito dos estados e do Distrito Federal não ofende o princípio da isonomia. A 

isonomia consagrada materialmente observa que são legítimos os mecanismos elaborados para tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Nessa perspectiva, a fixação de tetos diferenciados para 

União, estados, Distrito Federal e municípios [Constituição Federal (CF), art. 37, XI] busca encorajar os 

entes federativos a proceder de forma particular quanto à limitação da remuneração do “seu” serviço público, 

visando a obter soluções compatíveis com as respectivas realidades financeiras. O comando constitucional 

reconhece a existência de singularidades materiais e funcionais nos diversos estratos do poder público, de 

modo que legitima tetos de remuneração particularizados a cada situação peculiar. Em realidade, prestigia a 

autonomia dos entes federados e a separação de poderes na medida em que poderão solucionar – conforme 

a peculiaridade de cada um – os limites máximos de remuneração do seu pessoal. Com base nesse 
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entendimento, o Plenário, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado nas ações diretas de 

inconstitucionalidade”. (STF, Informativo de Jurisprudência nº 1039, ADI nº 3855/DF) 

 

 

 TCU - Direito Processual. Parte Processual. Órgão Público. Câmara Municipal. Legitimidade. 

Débito 

 

“As câmaras de vereadores não possuem legitimidade para ser parte em demandas de cunho patrimonial, a 

exemplo das que apuram débito referente ao recebimento indevido de recursos públicos. Referidos órgãos 

não possuem personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que somente podem 

demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os 

relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do respectivo órgão (Súmula STJ 525)”. (TCU, 

Boletim de Jurisprudência nº 383, Acórdão nº 18817/2021) 

 

TCU - Responsabilidade. Débito. Imprescritibilidade. STF. Repercussão geral. Execução judicial 

 

“O entendimento proferido pelo STF no RE 636.886 (Tema 899 da Repercussão Geral), a respeito da 

prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário com base em decisão de tribunal de contas, alcança 

tão somente a fase judicial de execução do título extrajudicial, não atingindo os processos de controle externo 

em trâmite no TCU. As ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de dano 

ao erário são imprescritíveis (Súmula TCU 282)”. (TCU, Boletim de Jurisprudência nº 383, Acórdão nº 

18604/2021)  
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