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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 

 

Nova Lei de Licitações: Apuração do limite de dispensa entre unidades gestoras do mesmo ente e 

forma de publicação dos procedimentos licitatórios 

 

Em Consulta formulada pelo Prefeito de Nerópolis foi questionado: (a) se o somatório dos gastos com 

objetos de mesma natureza, sendo aqueles considerados do mesmo ramo de atividade, que forem 

despendidos no mesmo exercício financeiro, por unidades gestoras distintas e ultrapassarem os limites legais 

para a modalidade de contratação eleita ou contratação direta, caracteriza-se como fracionamento de despesa, 

nos termos da Lei nº 14.133/21; e (b) qual a orientação para formalização dos processos de contratações 

direta (dispensa e inexigibilidade) considerando a possibilidade de publicação no sítio eletrônico oficial do 

ente municipal, nos termos do art. 175 da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC), e a impossibilidade 

de publicação no Portal Nacional de Contratações Pública (PNCP), com fundamento nos art. 72, 174, 175 e 

176, caput, e seu parágrafo único. E, se o entendimento for pela impossibilidade de formalização de processos 

de contratações direta, momentaneamente, até a implementação do PNCP, seria essa a mesma orientação 

para os municípios com menos de 20.000 habitantes, considerando o que dispõe o parágrafo único do art. 

176 da NLLC? O Relator emitiu proposta de deliberação em convergência com as manifestações da 

Secretaria de Licitações e Contratos e do Ministério Público de Contas. Em resposta ao item (a), afirmou que 

deve ser considerado para fins de apuração do limite contido no art. 75, I e II, da NLLC, o somatório do 

que for despendido no exercício financeiro por cada unidade gestora com objetos de mesma natureza, 

entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. Ponderou que o ente 

administrativo deve-se atentar à relevância da elaboração de um Plano Anual de Contratações para que o 

planejamento se dê de forma integrada, objetivando eficiência, economicidade, racionalização administrativa, 

adequação de demandas, compatibilização orçamentária, centralização, padronização. No que tange ao item 

(b), entendeu que mesmo antes do lançamento pelo Governo Federal do PNCP, poder-se-ia utilizar a NLCC, 

realizando as publicações nos sítios eletrônicos com base nos mandamentos da Lei de Acesso à Informação 

e as excepcionalidades previstas do art. 176 da NLCC. Pontuou que a Lei nº 14.133/21 confere aos entes 

federativos a possibilidade de instituírem sítio eletrônico oficial para as publicações, de forma complementar, 

conforme art. 175, eis que a divulgação no PNCP é obrigatória, como estabelece o art. 174, I, enquanto não 

adotarem o PNCP. Ressaltou que os Municípios com até 20.000 habitantes devem fazer as publicações de 

acordo com o disposto no parágrafo único do art. 176 da NLCC. A Proposta de Voto foi aprovada por 

unanimidade. (Acordão-Consulta nº 00002/22. Processo nº 06445/21, Rel. Cons. Subst. Maurício Oliveira 

Azevedo, 9/2/22). 

 

 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/06445/2021
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/06445/2021


 

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

Questões acerca do exercício de função de confiança por servidor ocupante de dois cargos 

efetivos de professor 

 

Em Consulta formulada pelo Prefeito de Ipameri questionou-se: “servidor  ocupante  de  cargo  efetivo  de  Professor  

estadual  e  que acumula  licitamente  outro  cargo  de  Professor  no  município,  com compatibilidade  de  horários,  dentro  da  

permissividade  prevista  no inc.  XVI,  al.  "a",  art.  37  da  Constituição  Federal,  pode  exercer  uma função de Confiança 

(FGM 5) de servidor efetivo??”. O Relator convergiu com o posicionamento adotado pela Secretaria de Atos de 

Pessoal, corroborado pelo MPC, e entendeu que é possível servidor ocupante de dois cargos efetivos de 

professor exercer função de confiança em um deles, desde que esta guarde pertinência com as atribuições 

originárias das funções de magistério definidas no §2º do art. 67 da Lei nº 9.394/96, sob pena de 

desvirtuamento da permissividade prevista no inciso XVI, alínea “a”, do art. 37 da CF/88, observada a 

compatibilidade de horários, e contanto que não labore em regime de dedicação exclusiva, assim definido na 

lei. Ainda, alertou à Administração que realize um melhor planejamento em relação à concessão de funções 

de confianças aos Professores, para que não pairem quaisquer dúvidas e não incorra em desvios de funções, 

advertindo-se que, caso a função de confiança não guarde pertinência com as atribuições do magistério, não 

poderá ser acumulada com outro cargo público e esse tempo não poderá ser utilizado para fins de 

aposentadoria especial de professor, a que se refere o art. 40, §5º da CF/88. A Proposta de Voto foi aprovada 

por unanimidade. (Acordão-Consulta nº 00003/22. Processo nº 09301/21, Rel. Cons. Subst. Irany de 

Carvalho Júnior, 15/2/22) 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

A inclusão de cláusula editalícia que estabelece a comprovação de capacitação técnico-

profissional e técnico-operacional em relação a objeto de menor valor é irregular e gera restrição à 

competitividade do certame 

 

Foi realizada Auditoria de Conformidade no Poder Executivo de Valparaíso de Goiás, com o objetivo de 

examinar a contratação de empresa especializada para a execução de obras de terraplanagem, pavimentação 

e artes especiais. O escopo dos trabalhos foi verificar (a) no edital se as cláusulas relativas à qualificação 

técnica seriam potencialmente restritivas ao caráter competitivo do certame; b) se o projeto básico, que 

acompanhou o edital, está adequado em seus elementos técnicos e possibilitou avaliar o custo da obra; (c) se 

o valor contratado apresenta sobrepreço. O Relator apontou que, em razão da reconhecida pandemia 

mundial, não foi promovida vistoria in loco, sendo priorizado a análise formal dos autos por outros meios 

possíveis de instrução processual, especialmente a requisição documental e videoconferências. Após a análise 

dos pontos de controle do contrato em epígrafe, constatou dois achados de auditoria, quais sejam: (1) 

Cláusula de qualificação técnica potencialmente restritiva à competitividade do certame; (2) Projeto básico 
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deficiente. No que tange ao item (1), verificou a existência de clausula restritivas no certame em relação à 

exigência da comprovação de execução de serviços de “Fornecimento e assentamento de tubos de 600mm e 800mm”, 

“Regularização e compactação de sub leito”, “Tratamento superficial duplo (TSD)”, “Meio fio com sarjeta” e “Geogrelha”, 

a fim de atestar as capacidades técnico-profissional e técnico-operacional das licitantes. Pontuou que tais 

requisitos desrespeitam o preceito do inciso I do § 1º do art. 30 da Lei nº 8.666/93 uma vez que a 

comprovação de capacitação técnico-profissional e técnico-operacional deve ser limitada às parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 

máximos, e no caso concreto, os serviços solicitados de "Regularização e compactação de subleito" e "Geogrelha" 

não possuem valores significativos, correspondendo a somente 2,15% e 1,47% do montante total. Quanto 

ao item (2), ressaltou que os responsáveis sequer apresentaram defesa ou considerações, concluindo pela 

deficiência no projeto básico, que resultou em um extenso termo aditivo com acréscimos e supressões de 

vários serviços, em decorrência de falha no planejamento do certame.  Diante do exposto, o TCMGO 

entendeu por: (I) declarar as irregularidades acima descritas; (II) aplicar multas: ao Presidente da Comissão 

de Licitação, por elaborar e publicar edital contendo cláusulas restritivas; ao parecerista jurídico, que 

apresentou parecer genérico e meramente formal atestando a legalidade do certame; e ao Superintendente de 

Projetos, que emitiu parecer técnico sobre a análise documentária das empresas participantes do processo 

licitatório, inabilitando uma empresa, com base em qualificação técnica restritiva ao caráter competitivo da 

licitação; (III) explicitar não ter sido constatado sobrepreço/superfaturamento no Contrato; (IV) recomendar 

que, nos próximos procedimentos licitatórios, a Administração deixe de exigir certidão de regularidade – 

também denominado “quitação” – na entidade de fiscalização profissional competente, tendo em vista a 

ausência de previsão legal (inciso I do art. 30 da Lei nº 8.666/93), sendo suficiente a mera exigência de 

comprovação de registro, sob pena de onerar desnecessariamente o licitante em um momento que não lhe é 

assegurada a adjudicação do objeto contratual; e limite-se às parcelas de maior relevância e valor significativo 

do objeto da licitação para comprovação da capacitação técnico-profissional e operacional, consoante ao 

inciso I do §1º do art. 30 da Lei nº 8.666/93 e Súmula nº 263 do TCU. O voto foi aprovado por unanimidade 

(Acórdão nº 00520/22. Processo nº 07434/20, Rel. Cons. Fabricio Macedo Motta, 2/2/22) 

 

Irregularidades diversas em contratação de cooperativa para a prestação de serviço de transporte 

escolar 

 

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

realizado pelo Município de Cristalina, objetivando a contratação de serviços contínuos de transporte escolar. 

O Relator acolheu as manifestações da Secretaria de Licitações e Contratos e do Ministério Público de 

Contas, e julgou procedente os seguintes pontos: (a) existência de veículos apresentados com capacidade 

inferior ao previsto no edital; (b) ausência de tacógrafo e apólice de seguro nos veículos; (c) falta da 

apresentação de documentos; e (d) ilícita intermediação de mão de obra. Em referência à irregularidade (a), 

pontuou que após a leitura do contrato e aferição da documentação apresentada, constatou a desobediência 

http://www.tcm.go.gov.br/
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a preceitos do edital relacionados à apresentação de veículos com a capacidade inferior ao exigido no certame, 

o que desrespeitou o previsto nos arts. 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/93. No que se refere ao item (b), 

destacou inexistir nos autos a documentação de aferição e licença de tacógrafo (item 3.2, f. do Termo de 

Referência) e apólice de seguros (item 3.2, que do Termo de Referência), em total desobediência ao previsto 

nos arts. 3º e 41, e ao inciso XI do art. 55, todos da Lei nº 8.666/93. Quanto ao item (c), apontou que oito 

condutores não apresentaram a pontuação da CNH, em desrespeito ao previsto no Termo de Referência. 

Por fim, no tocante ao item (d), evidenciou-se a inexistência nos autos de qualquer documento que comprove 

a adesão dos motoristas à cooperativa, além disso, a SLC identificou que no Ato da Assembleia Ordinária, 

constam apenas como cooperados os dirigentes da Cooperativa. Diante do expostou, concluiu se tratar de 

intermediação de mão de obra subordinada, “assumindo a forma cooperativa apenas para burlar obrigações tributárias 

e trabalhistas”. Ressaltou que a Cooperativa foi contratada como pessoa jurídica, porém quem prestava os 

serviços eram terceiros, posto que os documentos dos veículos apresentados pela empresa para assinatura 

do contrato estavam no nome de outras empresas não participantes do certame, descaracterizando a 

definição de cooperativa - associação de pessoas que, com o objetivo de melhorar suas condições 

econômicas, se unem com a finalidade de realizar operações ou prestar serviços. Explicou que a cooperativa 

foi utilizada apenas com o objetivo de burlar a legislação, podendo ensejar riscos de prejuízo ao erário, 

decorrentes da possibilidade de responsabilização direta ou indireta do Município por obrigações tributárias 

e trabalhistas inadimplidas. Nesse sentido, apontou a ilícita intermediação de mão de obra, vedada pelo art. 

5º da Lei nº 12.690/12. Recomendou à Administração Municipal que em outras oportunidades seja efetuado 

um melhor planejamento, a fim de que seja indicado no Termo de Referência a real necessidade do Município 

acerca do número de alunos, rotas, tipo de estrada, possibilitando desta maneira que outras empresas possam 

participar, obedecendo ao previsto na legislação. Aplicou multa à pregoeira e ao gestor do Poder Executivo. 

O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 00695/22. Processo nº 18947/18, Rel. Cons. Francisco 

José Ramos, 9/2/22). 

 

Ilegalidade em exigência editalícia de registro em Conselho Regional de Química para 

contratação de empresa de limpeza, conservação e controle de pragas em ente público   

 

O TCMGO referendou Medida Cautelar que suspendeu licitação realizada pela Câmara Municipal de 

Goiânia, visando à contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza, conservação e controle de 

pragas. Em denúncia recebida pela Ouvidoria do Tribunal de Contas, sustentou-se a existência de 

irregularidade em licitação que restringia a participação de potenciais licitantes, frustrando os princípios da 

isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa. O Relator, Cons. Francisco José Ramos, encampou o 

posicionamento da Unidade Técnica e do MPC, no sentido da ilegalidade de cláusula editalícia que exige o 

registro no Conselho Regional de Química (CRQ) em licitações cujo objeto não disponha de serviços 

diretamente relacionados com as atribuições privativas de profissionais de química, que envolvam a atividade 

básica de produção e fabricação de produtos químicos. Reconheceu a existência da plausibilidade jurídica do 
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pedido, sob o fundamento de que o inciso XXI do art. 37 da CF/88 somente admite exigências de 

qualificação técnica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, o que não é o caso em questão. 

Aduziu que o edital fere o inciso I do §1º do art. 30 da Lei nº 8.666/93, uma vez que a comprovação de 

capacitação técnica profissional somente poderá ser exigida para as parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação, as quais deveriam ser definidas no instrumento convocatório. Após 

analisar o edital, constatou que o maior valor da contratação de pessoal necessária para o cumprimento do 

objeto licitado, recai sobre os serventes de limpeza (26 funcionários), que não necessitam de 

acompanhamento de profissional registrado no CRQ – já que os produtos utilizados para a manutenção 

predial não necessitam de autorizações especiais para compra. Considerou que a atividade contratada que 

estaria mais exposta a produtos químicos seria a de controle de pragas e vetores (realizada por 4 funcionários), 

cuja parcela na contratação não constitui percentual relevante e de valor significativo no objeto da licitação, 

além de ser realizada apenas duas vezes ao ano. Pontuou que a obrigatoriedade de inscrição de empresas em 

determinado conselho é definida segundo a atividade central que é composta pelos serviços de suas atividades 

fins, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.839/80, e sua exigência deve ser relevante e proporcional ao fim que 

se busca atingir com a realização do procedimento licitatório. Citou entendimentos jurisprudenciais 

uníssonos do Tribunal Regional Federal da 1ª, 3ª e 5ª regiões.  Concluiu que uma empresa que explora 

atividade de prestação de serviços de limpeza, conservação e correlatos, seguramente desenvolve atividades 

que, se encaradas isoladamente, a submeteriam a um número infindável de órgãos profissionais, o que 

comprometeria o exercício da atividade. Quanto ao perigo da demora, considerou igualmente presente, 

diante da proximidade da data de abertura do pregão eletrônico. O voto foi aprovado por unanimidade 

(Acórdão nº 00893/22. Processo nº 01414/22, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 16/2/22). 

 

Restringe a competitividade cláusula de exigência de manutenção de preposto no município em 

licitações para contratação de empresa para gestão de manutenção de frotas 

 

O Plenário julgou parcialmente procedente Denúncia autuada pela Ouvidoria do TCMGO cujo objeto era 

as supostas irregularidades no Edital do Pregão Presencial nº 057/21, realizado pelo município de Chapadão 

do Céu, que objetivava a “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento 

de despesas de manutenção automotiva em geral de cartão magnético e sistema eletrônico, para atender as necessidades de todas 

as secretarias municipais”. O Relator, em convergência com a Secretaria de Licitações e Contratos com o MPC, 

considerou que a cláusula editalícia que exigia a inclusão de um preposto para atendimento in loco restringia 

o caráter competitivo da licitação, frustrando os princípios da isonomia, da legalidade, da competitividade e 

da razoabilidade e da seleção da proposta mais vantajosa, insculpidos no inciso XXI do art. 37 da CF/88 e 

no inciso I do §1º e caput do art. 3º da Lei nº 8.666/93, o que, inevitavelmente, conduz à anulação do edital 

licitatório. Destacou que  a exigência de um especialista em gestão de manutenção de frotas atuando no 

município de forma presencial se mostra desnecessária e acaba por onerar ainda mais a contratação, uma vez 

que os serviços são prestados em plataforma web, e os custos recairiam sobre os valores das propostas 
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apresentadas pelas empresas na licitação. Entendeu que tal exigência gera restrição da competitividade, pois 

empresas sediadas em outros Estados e Municípios restariam em desvantagem quanto à disposição deste 

especialista para atuação local. Explicou que, se a Administração pretende contratar serviços tecnológicos 

que desburocratizem a máquina pública, não há lógica na realização de exigências que invertam o objetivo 

inicial da contratação (solução escolhida), como acontece quando se almeja contratar empresa digital para 

gerenciar serviços na sua frota, mas mesmo assim não dispensa a presença física de um profissional. 

Transcreveu entendimento recorrente no âmbito do Tribunal de Contas da União, entendendo que as 

exigências de manutenção de filiais locais ou estrutura administrativa, na contratação de tal objeto, configura-

se como restritiva. Ressaltou que as empresas podem disponibilizar uma central de atendimento 24 horas, 

sistema web (online) e preposto com atendimento remoto. Em que pese a comprovação da irregularidade, 

deixou de aplicar qualquer penalidade, em decorrência da anulação do certame, (inclusive, realizada pelo 

próprio jurisdicionado no exercício da autotutela administrativa), e da ausência de efetivo prejuízo. 

Determinou aos gestores responsáveis do município, que nos futuros editais, se abstenham de incluir a 

necessidade de um preposto local, pois existindo um sistema online automaticamente alimentado e 

atualizado, não há aparente prejuízo na qualidade e eficiência da prestação a ser realizada pela rede 

gerenciadora, mantendo o controle de qualidade dos serviços prestados. O voto foi aprovado por 

unanimidade (Acórdão nº 01082/22. Processo nº 08802/21, Rel. Cons. Subst. Flávio Monteiro de Andrada 

Luna, 22/2/22). 

 

Impossibilidade de atribuição de atividades de Administração Tributária a servidores 

comissionados 

 

Trata-se de Representação, formulada pela Associação os Auditores Fiscais de Tributos de Anápolis 

(AAFTA), narrando irregularidades na substituição imotivada dos chefes das Gerências da Diretoria da 

Receita da Fazenda Municipal, então servidores efetivos da carreira de Auditor Fiscal, por servidores 

comissionados. O Relator acompanhou as manifestações da Unidade Técnica e do Parquet, e julgou-a 

procedente. Confirmou a existência do fato denunciado, diante da afronta direta ao disposto no inciso XXII 

do art. 37 da CF/88, que atribui as atividades das Administrações Tributárias a servidores efetivos da carreira 

específica criada para tal mister – no caso de Anápolis, a carreira de Auditor Fiscal de Tributos Municipais 

(AFTM), criada pela LC nº 212/09. Rebateu os argumentos da defesa, afirmando que as atribuições da 

Gerência de Fiscalização da Receita Municipal, dispostas no art. 452 do Código Tributário Municipal, são 

atividades fins de auditores fiscais, sendo realizado juízo de admissibilidade das impugnações, defesas e 

reclamações contra os lançamentos. Afirmou ser ilegal a realização, pelos gerentes comissionados, do 

“exercício do planejamento, programação, orientação, execução, controle e avaliação da ação fiscal do município, adequação e 

aperfeiçoamento da legislação tributária”, por serem funções reservadas a servidores de carreira, nos termos da 

supracitada norma constitucional. Ressaltou que a administração fazendária deve ficar a cargo de servidores 

efetivos, de carreira específica. No que tange à nomeação para as gerências da Diretoria da Receita, ressaltou 
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a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 456/20, que não veda expressamente o exercício 

de atribuições típicas do poder de polícia do Estado, como o poder de fiscalização ou de direção da ação 

fiscal, a pessoal desvinculado da carreira de AFTM. Destacou que o cargo em comissão pressupõe cunho de 

precariedade e temporariedade, o que seria incabível em um trabalho de natureza efetiva e permanente, como 

é o de fiscalização. Imputou multa ao gestor do Poder Executivo pela irregularidade, bem como pelo 

descumprimento em encaminhar tempestivamente, sem causa justificada, a documentação solicitada pelo 

TCMGO para a instrução dos autos. Ainda, determinou ao Prefeito que comprove, no prazo de 90 dias: (a) 

a efetiva substituição dos gerentes da Diretoria da Receita Municipal por servidores efetivos da carreira de 

AFTM; (b) as medidas tomadas para a alteração da LC nº 456/20, de modo a incluir no seu texto, a norma 

estabelecendo que os cargos de chefia das Gerências da Diretoria da Receita Municipal sejam destinados a 

servidores efetivos da carreira específica de auditor fiscal de tributos municipais. O voto foi aprovado por 

unanimidade (Acórdão nº 01058/22. Processo nº 00303/20, Rel. Cons. Daniel Augusto Goulart, 23/2/22).  

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

STF - Remuneração. Impossibilidade de concessão de aumento pelo Poder Judiciário com 

fundamento no princípio da isonomia – ARE 1341061/SC 

 

“Contraria o disposto na Súmula Vinculante 37 a extensão, pelo Poder Judiciário e com fundamento no 

princípio da isonomia, do percentual máximo previsto para o Adicional de Compensação por 

Disponibilidade Militar, previsto na Lei nº 13.954/2019, a todos os integrantes das Forças Armadas. Não se 

admite a concessão do Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar no percentual máximo 

estabelecido pela Lei nº 13.954/2019 a todos os integrantes das Forças Armadas, com fundamento no 

princípio da isonomia. Isso porque “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (Súmula Vinculante 37). Ademais, a 

opção pela adoção de valores variáveis a depender do cargo ocupado representa escolha essencialmente 

política, baseada nas características próprias da carreira, tarefas desempenhadas, grau de responsabilidade, 

entre outros, cuja análise compete apenas aos Poderes Executivo (que detém a iniciativa de lei) e Legislativo. 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da 

questão constitucional suscitada (Tema 1175 RG). Vencido o ministro Ricardo Lewandowski. No mérito, 

por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria para conhecer o agravo e desprover 

o recurso extraordinário.” (STF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1043/2022, ARE 1341061/SC)  

 

 

 STJ - Danos causados ao erário municipal. Tribunal de Contas do Estado. Multa. Execução. 

Município. Legitimidade. RE 1.003.433/RJ. Tema 642. Adequação de entendimento  
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“O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por 

Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal, em razão de dados causados ao erário municipal. 

Inicialmente, a Segunda Turma do STJ entendeu que o acórdão de origem estava em consonância com a 

jurisprudência desta Corte Superior, afirmando "(...)que as multas aplicadas pelos Tribunais de Contas 

estaduais deverão ser revertidas ao ente público ao qual a Corte está vinculada, mesmo se aplicadas contra 

gestor municipal. " Contudo, o STF julgou o Tema 642, no qual se fixou a seguinte tese: "o Município 

prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas 

estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal." (RE 1.003.433, Rel. 

Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2021, DJe 

11/10/2021). Na hipótese, impõe-se a adequação do julgado, para ajustar ao novo entendimento de caráter 

obrigatório. Assim, o Município prejudicado, e não o Estado, é o legitimado para a execução de crédito 

decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos 

causados ao erário municipal.” (STJ, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 725, AgInt no AREsp nº 

926.189-MG)  

 

TCU- Licitação. Qualificação técnica. Atestado de capacidade técnica. Contrato social. Objeto da 

licitação. Compatibilidade  

 

“Não são considerados válidos para fins de habilitação atestados de prestação de serviços incompatíveis com 

as atividades econômicas previstas no contrato social do licitante. Os atestados devem não apenas 

demonstrar uma situação de fato, mas, necessariamente, uma situação fática que tenha ocorrido em 

conformidade com a lei e com o contrato social.” (TCU, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 385, Acórdão 

nº 2939/2021)  
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