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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, não consistindo em repositório oficial de jurisprudência 

deste Tribunal. 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

Impossibilidade do pagamento de abono natalino sem lei anterior ao início da vigência da LC 

nº 173/20 

 

Em Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Goianésia questionou-se a 

possibilidade de concessão de abono natalino aos servidores do Poder Legislativo, tendo em vista as 

vedações impostas pela LC n.º 173/20. O Relator convergiu com o posicionamento adotado pela 

Secretaria Especializada, corroborado pelo MPC, e entendeu ser incabível o pagamento de abono 

natalino sem que haja lei anterior ao início da vigência da LC nº 173/20, pois entre as datas 28/5/20 a 

31/12/21, por força do inciso VI do art. 8º da referida LC, estava vedada a criação de auxílios, 

vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, incluída nessa 

proibição a eventual criação de “abono natalino”, já que a norma vedou a criação ou majoração, 

excepcionando apenas as concessões pautadas em sentença judicial transitada em julgado ou em 

legislação autorização ao estado de calamidade pública deflagrada pela COVID-19. A criação e 

pagamento de abono a servidores municipais, quando possível, estará condicionada à aprovação de lei 

municipal em sentido estrito, nos termos do inciso X do art. 37 da CF/88, a qual deve 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, conforme disposto no §1º, art. 39 da CF/88. Dadas exigências, 

conforme estabelecido na Resolução Consulta n.º 003/07 do TCMGO, é vedada a concessão de abono 

a servidores públicos da Câmara com sobras do duodécimo ao final do exercício, sem pressupostos 

juridicamente válidos, em condições certas e específicas. A Proposta de Voto foi aprovada por 

unanimidade (Acordão-Consulta nº 00004/22. Processo nº 09576/21, Rel. Cons. Subst. Flávio 

Monteiro de A. Luna, 8/3/22).  

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Irregularidade acerca da aquisição de testes sorológicos para diagnóstico da COVID-19 

 

Em Representação formulada pelo Ministério Público de Contas, foram apontadas supostas 

irregularidades na aquisição de testes sorológicos IGG/IGM para detecção do coronavírus (COVID-

19). O Relator convergiu com as manifestações da Secretaria de Licitações e Contratos, Secretaria de 

Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e com o Ministério Público de Contas e julgou o 

pedido parcialmente procedente, diante da constatação das seguintes irregularidades: (a) omissão na 

publicação dos procedimentos licitatórios; e (b) falta de planejamento na compra dos testes que teve 

por resultado a aquisição do mesmo item (testes sorológicos IGG/IGM para detecção do coronavírus), 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2017/06/RC003-2007.pdf
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/09576/2021
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/09576/2021
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da mesma empresa, mediante solicitação realizada na mesma data, por valores unitários distintos. No 

que tange à irregularidade (a), destacou que não foram encontradas as publicações das dispensas de 

licitação no site municipal, desrespeitando assim o § 2° do art. 4° da Lei nº 13.979/20, que determina 

que as contratações relativas ao combate ao COVID-19 estejam publicadas em sítio oficial específico. 

No tocante ao item (b), foi constatada a realização de dois procedimentos de dispensa de licitação, 

iniciados na mesma data, e que resultaram em diferentes preços contratados para o mesmo produto, o 

que caracteriza falta de planejamento da gestão como um todo, em especial da SMS - responsável direta 

por coordenar e realizar a compra dos testes. As condutas desorganizadas prejudicaram a eficiência no 

uso dos recursos públicos, haja vista que fez com que a Gestão comprasse os testes por preços 

diferentes junto ao mesmo fornecedor. Aplicou multa aos responsáveis. O Voto foi aprovado por 

unanimidade (Acórdão nº 01388/22. Processo nº 06476/20, Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 

9/3/22).  

 

Irregularidade em esquema fraudulento de licitações, superfaturamento de contratos e 

“rachadinha” 

 

Em Denúncia autuada pela Ouvidoria do TCMGO foi relatado suposto esquema fraudulento de 

licitações, superfaturamento de contratos e “rachadinha”, organizado pela presidente da Câmara 

Municipal de Alto Horizonte no exercício de 2021. O Relator acolheu a manifestação da Secretaria de 

Licitações e Contratos corroborado pelo MPC, e destacou a existência das seguintes irregularidades: (a) 

comprovação de superfaturamento em contratos de locações de carros; (b) não comprovação de 

serviços relacionados à locação de câmeras de segurança; (c) não comprovação dos serviços de 

digitalização. Em relação ao item (a) foi observado que houve superfaturamento em contratos de 

locações, tendo em virtude da contratação e pagamentos de locações com valores bem superiores aos 

preços de mercado, posto que a Administração Pública optou por  comparar  os  valores  de  veículos  

locados  novos  com  os preços  pagos  pelos  veículos  usados. No que se refere ao item (b), destacou 

que já existiam câmeras de monitoramento no prédio da Câmara Municipal, além disso, não consta nos 

autos qualquer prova documental ou técnica acerca da garantia ou comprovação de que os atuais 

equipamentos de segurança estariam superados ou fora de operação. A Especializada concluiu que 

alegações sem provas não são suficientes para demonstrar a necessidade de um novo procedimento de 

licitatório, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da economicidade, bem como de acordo 

com a necessária motivação do ato administrativo. Por fim, em relação ao item (c), a Secretaria de 

Licitações e Contratos atestou não ter havido provas nítidas ou evidentes de que foram executados os 

serviços de digitalização em arquivos, leis e demais atos do Poder Legislativo, pois os documentos 

acostados aos autos são frágeis e não permitem uma compreensão exata do quantitativo de serviços 

executados, quais atos e documentos foram digitalizados, resultando em provável não prestação ou 

execução dos serviços por parte da empresa contratada. Diante da constatação de provável prejuízo ao 

erário, em virtude da contratação e pagamentos de locações de veículos com valores bem superiores 

aos preços de mercado; da ausência de documentos e comprovações da execução dos serviços de 

locação de câmeras e de prestação serviços na digitalização de processos, determinou a conversão dos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/06476/2020
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/06476/2020
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autos em Tomada de Contas Especial. Foi aplicado multa aos responsáveis. O voto foi aprovado por 

unanimidade (Acórdão nº 01543/22. Processo nº 03015/21, Rel. Cons. Subst. Maurício Oliveira 

Azevedo, 16/3/22). 

 

Irregularidade no pagamento de benefício decorrente do Programa de Assistência Social à 

Pessoa Carente correlacionado na contratação de empresa individual constituída 

 

Trata-se de Representação, formulada por Vereador de Avelinópolis, na qual relata as seguintes 

irregularidades: (a) fracionamento de despesas relativas aos gastos com fornecimento de alimentos em 

geral, ornamentação dos órgãos públicos e promoção de eventos, para os exercícios de 2013 a 2015; (b) 

dispensa de licitação celebrada de forma ilegal para contratação de prestadora de serviços na confecção 

e fornecimento de salgados, alimentos e promoção de eventos; (c) concessão ilegal de auxílio do 

Programa de Apoio Social – PROAS. O Relator acolheu as análises das Secretarias de Licitações e 

Contratos, de Atos de Pessoal e de Contas Mensais de Gestão, corroboradas pelo MPC, e julgou 

parcialmente procedente a demanda. Em relação ao item (a), entendeu que, em afronta ao disposto na 

Lei nº 8.666/93, não foram apresentados documentos ou justificativas suficientes para sanear as 

irregularidades indicadas e conhecida nos autos. Quanto ao item (b), compreendeu que, em afronta ao 

disposto na Lei nº 8.666/93, é cabível aos gestores realizar a modalidade licitatória correspondente ao 

somatório dos valores estimados para todos os órgãos, mesmo que fossem realizadas mais de uma 

licitação no exercício caso necessário. No que tange ao item (c), foi observado que a pessoa que recebeu 

o auxílio começou desenvolver atividade concomitante de empresária individual o que não poderia 

acontecer para o recebimento do benefício do PROAS, desrespeitando assim os requisitos 

estabelecidos no art. 2º, alínea “d”, e art. 3º, da Lei Municipal nº 754/09. Foi aplicado multa aos 

responsáveis. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 01527/22. Processo nº 05210/16, 

Rel. Cons. Em Substituição Flavio Monteiro de Andrada Luna, 16/3/22).   

 

Violação à LC 173/20 na constatação de burla ao princípio do concurso público e existência de 

fixação de valor/porcentual da gratificação por atos infralegais  

 

Trata-se de Representação, com pedido de Medida Cautelar, encaminhada pelo Ministério Público do Estado de 

Goiás (MPGO), relatando supostas irregularidades referentes à existência de vícios na estrutura administrativa e 

remuneratória do Poder Executivo de Jesúpolis e a previsão de gratificação a servidores comissionados com 

fixação por ato infralegal. O Relator, em convergência com a SAP e o MPC, julgou o feito procedente e 

entendeu que houve burla ao princípio do concurso público, visto que as atribuições e a remuneração definidas 

para o cargo de assessor criado pela Lei nº 446/21, evidenciaram o desvirtuamento da criação de cargos 

comissionados em substituição a cargos efetivos, com clara violação aos incisos II e V do art. 37 da CF/88, com 

funções meramente burocrática, rotineiras técnica ou operacionais. Apontou ter havido igualmente a violação à 

LC nº 173/20, dado que restou comprovado que a readequação do quantitativo de cargos comissionados e das 

suas remunerações provocou aumentos de despesas, caracterizando ato de gestão ilegal, ilegítimo e 

antieconômico. Determinou que o responsável: (a) prescinda de nomear servidores para os cargos em comissão 

de assessor, com base na Lei nº 446/21; (b) exonere seus eventuais ocupantes, em razão da inconstitucionalidade 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/03015/2021
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/03015/2021
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/05210/2016
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/05210/2016
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
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da criação do referido cargo com violação a burla ao princípio do concurso público, preconizado nos incisos II e 

V do art. 37 da CF/88; (c) abstenha-se de conceder qualquer gratificação a servidores comissionados, com base 

no art. 21 da Lei 187/05; e que providencie a efetiva revogação do referido dispositivo legal. Aplicou multa ao 

responsável. O voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 01893/22. Processo nº 08119/21, Rel. Cons. 

Fabrício Macedo Motta, 30/03/22).  

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

STF - COVID-19: Realocação de recursos vinculados ao FUNDEB para ações de combate à 

pandemia do coronavírus – ADI 6490/PI 

 

“É vedada a utilização, ainda que em caráter excepcional, de recursos vinculados ao FUNDEB para ações de 

combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Os precedentes da Corte (1) são firmes quanto à 

impossibilidade do uso dos recursos do FUNDEB para gastos não relacionados à educação, pois possuem 

destinação vinculada a finalidades específicas, todas voltadas exclusivamente à área educacional. Portanto, ainda 

que se reconheça a gravidade da pandemia da COVID-19 e os seus impactos na economia e nas finanças 

públicas, nada justifica o emprego de verba constitucionalmente vinculada à manutenção e desenvolvimento do 

ensino básico para fins diversos da que ela se destina. Com base nesse entendimento, o Plenário, por 

unanimidade, conheceu da ação direta e, no mérito, julgou improcedente o pedido.” (STF, Informativo de 

Jurisprudência do STF nº 1044/2022, ADI 6490/PI).  

 

STJ - ITBI. Base de Cálculo. IPTU. Vinculação. Inexistência. Valor venal declarado pelo 

contribuinte. Presunção de veracidade. Revisão pelo fisco. Processo administrativo. 

Possibilidade. Adoção de prévio valor de referência. Inviabilidade 

 

“A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições anormais de mercado, não 

estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de 

tributação; o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente 

com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração do 

processo administrativo determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado 

de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço. O ITBI 

comporta apenas duas modalidades de lançamento originário: por declaração, se a norma local exigir 

prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito 

tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar 

o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante. Os 

lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem 

interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo 

conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do 

bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da 

realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco 

não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/08119/2021
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/08119/2021
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1%20044.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1%20044.pdf
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composição do valor do imóvel transmitido. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da 

transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem 

imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de 

pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do 

procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao 

contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o 

quantum informado (art. 148 do CTN). A prévia adoção de um valor de referência pela Administração 

configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento 

instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto 

à fidedignidade da declaração do sujeito passivo”. (STJ, informativo de Jurisprudência STJ nº 730 REsp 

1.937.821-SP).  

 

TCU - Responsabilidade. Delegação de Competência. Prestação de contas. Impossibilidade 

 

“O dever de prestar de contas é pessoal, cabendo ao responsável a obrigação de certificar-se de seu 

cumprimento, mesmo na hipótese de ter delegado a tarefa a outrem. Eventual delegação de tarefas 

acessórias ao dever de prestar contas não abrange a responsabilidade pela prestação de contas, que, por 

princípio, é indelegável”. (TCU, informativo de Jurisprudência TCU nº 389, Acórdão nº 475/2022).   
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