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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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TRIBUNAL PLENO 

 

Irregularidade em cláusulas restritivas à competitividade do certame quanto à qualificação 

técnica 

Trata-se de Auditoria de Conformidade realizada no Município de Catalão consistindo o objeto em 
auditar especificamente o Contrato de prestação de serviços de engenharia, decorrente do edital de 
Tomada de Preços, destinados a construção do Centro de Atendimento Médico -CAM, no setor Maria 
Amélia II, sob o regime de empreitada global, no valor de R$ 1.946.331,65 (um milhão, novecentos e 
quarenta e seis mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), com vigência até 
31/12/22. O escopo dos trabalhos foi verificar (a) no edital se as cláusulas relativas à qualificação 
técnica são potencialmente restritivas ao caráter competitivo do certame; b) se o projeto básico, que 
acompanhou o edital, estava adequado em seus elementos técnicos, inclusive em consonância com a 
norma de acessibilidade ABNT NBR 9050; e c) se o valor contratado apresenta 
sobrepreço/superfaturamento. O Relator em convergência com a Secretaria de Fiscalização de Obras e 
Serviços de Engenharia e com o MPC, apontou que, em razão as normas protetivas relacionadas à 
COVID-19, foi promovida vistoria in loco para apurar as questões formuladas e a efetiva execução 
contratual do ajuste celebrado. Após a análise, entendeu que no ponto (a) existiam cláusulas 
potencialmente restritivas à competitividade do certame quanto à qualificação técnica, visto que os 
certames exigiram comprovação de qualificação técnico-profissional e operacional de modo genérico, 
ou seja, sem discriminar os serviços de maior relevância e valor significativo cumulativamente a serem 
comprovados pelas licitantes, em ofensa ao art. 30, inciso I, § 2º da Lei 8.666/93. Contudo, apesar da 
irregularidade identificada na auditoria, o relator, manifestou por não aplicar multa ao gestor, 
substituindo-a, por recomendação, tendo em vista que (i)na etapa de habilitação, houve a participação 
de seis empresas na disputa licitatória, (ii) na Ata de Julgamento, o certame promoveu a disputa de 
preço entre 3 (três) empresas habilitadas, as quais apresentaram propostas válidas abaixo do orçamento 
referencial e (iii) não houve constatação de sobrepreço e superfaturamento no contrato. No que tange o 
(b) verificou que o projeto básico apresentado estava suficiente e com nível de precisão adequado para 
caracterização da obra e possibilitou a avaliação do custo da obra de forma satisfatória. Referente ao 
item (c) não foi constatada a presença de sobrepreço no valor contratado conforme demonstrado no 
Papel de Trabalho. Recomendou ao Presidente da Comissão de Licitações, ao Pregoeiro e à 
Procuradoria do Município de Catalão, para que nos próximos procedimentos licitatórios, quando 
exigir comprovação de capacitação técnica das licitantes, atentem-se para que as comprovações quanto 
à capacidade técnico-operacional e a capacidade técnico-profissional se limitem a exigir exclusivamente 
as parcelas de serviço que sejam cumulativamente de maior relevância e valor significativo do objeto da 
licitação, discriminando-as expressamente no corpo do edital. Alertou que o controle de execução 
contratual e o acompanhamento da obra são atribuições da fiscalização municipal até a finalização das 
medições, momento que deve ser emitido o termo de recebimento provisório da obra; O voto foi 
aprovado por unanimidade (Acórdão nº 02248/22. Processo nº 07262/21, Rel. Cons. Francisco José 
Ramos, 5/4/22).  

 

 

Irregularidade em decorrência de descumprimento de ordem cronológica das obrigações 

exigíveis com violação à Lei de Acesso à Informação 

Em Denúncia foi relatada suposta inobservância da ordem cronológica de pagamentos pelo Município de 

Gameleira referente à prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento, implantação e operação de 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/07262/2021
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/07262/2021
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sistema via web própria da contratada, com utilização de cartão magnético que permitia o fornecimento de 

combustíveis, através da rede credenciada de postos para atender a frota de veículos. O Relator acolheu a 

manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos corroborado pelo MPC, e destacou a existência das 

seguintes irregularidades:(a) Descumprimento da ordem cronológica de pagamentos pelo Poder Executivo do 

Município de Gameleira; (b) Anulação irregular de empenhos já liquidados no exercício de 2019 referentes a 

despesas de serviços efetivamente prestados, desrespeitando assim as etapas da despesa pública e impedindo, 

injustificadamente, o reconhecimento do respectivo crédito, bem como o direito do credor ao recebimento do 

pagamento devido em âmbito administrativo; e (c) Omissão em fornecer informações requeridas pela 

denunciante a respeito dos pagamentos efetuados pelo Poder Executivo por fontes de recursos, em violação à 

Lei de Acesso à Informação. Em relação a irregularidade (a) reconheceu que houve transgressão do disposto no 

art. 5º da Lei n. 8.666/93 que preconiza a observância da ordem cronológica de pagamentos pela Administração 

Pública, ferindo o princípio da isonomia. No que tange o item (b) verificou houve anulação de empenhos já 

processados, após a liquidação, e sem autorização legal infringiu os arts. 62 a 66 da Lei nº 4.320/64. Em relação 

ao item (c) compreendeu que ocorreu omissão em fornecer informações requeridas a respeito dos pagamentos 

efetuados pelo FMS por fontes de recursos, resultando na violação ao direito do denunciante, de obter 

informações do seu interesse, em violação ao art. 11 da Lei nº 12.527/11. Foi aplicado multas aos responsáveis. 

O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 02106/22. Processo nº 09077/20, Rel. Cons. Sérgio Antônio 

Cardoso de Queiroz, 6/4/22). 

 

Irregularidade no pagamento de bônus por metas alcançadas e gratificação por fator 

diferenciador aos servidores ocupantes de cargos comissionados 

Trata-se de Representação, encaminhada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), relatando 

supostas irregularidades referente ao pagamento de “bônus por metas alcançadas” e “gratificação por fator 

diferenciador das atividades prestadas” a servidores comissionados de Aparecida de Goiânia, com fixação de 

valores por ato infralegal. O Relator, em convergência com a Unidade Técnica e do Ministério Público de 

Contas, julgou o feito procedente, em relação a concessão de “bônus por metas alcançadas” e “gratificação por 

fato diferenciador das atividades prestadas” a servidores, tendo em vista que foram regulamentadas por ato 

infralegal, sem qualquer parâmetro objetivo previamente colocado em lei formal, violando o princípio da reserva 

legal consagrado no art. 37, X, da Constituição Federal. A Lei Complementar nº 126/2017 determina a 

remuneração dos servidores públicos, deve ser fixada e somente poderá ser alterada por lei específica. Logo, 

todos os elementos que compõem a remuneração dos servidores públicos, tais como vencimento básico, 

indenizações, gratificações, adicionais, auxílios, retribuições, dentre outros, devem ser fixados por lei em sentido 

estrito. Foi aplicado multa ao responsável. Determinou ao atual prefeito que no prazo de 30 (trinta)dias após o 

trânsito em julgado da decisão, adote medidas adequadas no sentido de: cessar os pagamentos de “bônus por 

metas alcançadas” e “gratificação por fato diferenciador das atividades prestadas”, para todos os servidores do 

Município que estejam recebendo tais verbas; Alertou ao Prefeito que na hipótese de regulamentação legal do 

“bônus por metas alcançadas” deverão ser estabelecidos de forma clara, detalhada e objetiva, os critérios da 

produtividade, a forma de sua medição e os valores a serem pagos, bem como que, em relação aos servidores 

comissionados, os critérios não podem estar relacionados aos exercícios de funções de assessoria, chefia e 

direção de outro cargo ou função, bem como o exercício de outras atribuições que não são inerentes aos cargos 

ocupados, que, em tese, exigem do profissional alguma qualificação técnica, evitando-se o desvio de função dos 

servidores; O voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 02253/22. Processo nº 05303/21, Rel. Cons. 

Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 13/4/22). 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4320-17-marco-1964-376590-normaatualizada-pl.html
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/09077/2020
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/09077/2020
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp126.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/05303/2021
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/05303/2021
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Prestação dos serviços pactuados quanto à comprovação de cumprimento de carga horária 

relativas à execução dos serviços médicos do credenciado 

O Pleno do TCMGO converteu em Tomada de Contas Especial a denúncia relativa ao descumprimento da carga 

horária contratada via credenciamento de serviços médicos pelo Fundo Municipal de Saúde de Palmeiras de 

Goiás. A conversão dos autos de Denúncia em Tomada de Contas Especial ocorreu em razão da constatação de 

irregularidades que ocasionaram prejuízo ao erário, quais sejam: (a) Omissão na apresentação dos documentos 

solicitados para comprovar a efetiva prestação do serviço; (b) Constatação de irregularidades relativas à adoção 

de reconhecimento de despesa anterior com pagamento indenizatório diante da falta de contrato ou instrumento 

que o substitua, bem como do pagamento das despesas com prestação de serviços médicos sem a devida 

liquidação, tendo em vista a ausência de controle de frequência e de efetiva fiscalização da execução contratual, 

bem como de instrumento fiscal hábil para liquidar as despesas. O Relator acolheu integralmente a manifestação 

da Unidade Técnica e do MPC e arquivou a Tomada de Contas Especial por não mais subsistir o motivo 

ensejador, qual seja a omissão do dever de prestar contas quanto à comprovação da execução dos serviços 

médicos pelo credenciado, tendo em vista que após procedida a análise técnica dos documentos e sob aspecto de 

veracidade ideológica presumida, observou-se que houve tanto a prestação dos serviços pactuados quanto a 

comprovação de cumprimento de carga horária relativas à execução dos serviços médicos, inclusive, com 

apresentação da relação de pacientes atendidos, constatando assim que o médico credenciado atendia nos 

plantões pactuados com a Administração. Advertiu que a Administração justificou e apresentou os documentos e 

informações determinadas por esta Corte de Contas, devendo ser ressalvada eventual sugestão de aplicação de 

multa por pagamentos realizados via indenização, apenas neste caso, considerando a adoção de medidas e ações 

relacionadas à prestação de contas e comprovação dos serviços prestados pelo médico credenciado. Alertou aos 

gestores que, em futuras constatações da mesma espécie, este Tribunal poderá aplicar sanções caso não seja 

identificada a prévia publicação de edital e a devida celebração de contrato de credenciamento. Imputou multa ao 

Secretário Municipal de Saúde de Palmeiras de Goiás quanto a não exigir controle de frequência, posto que não 

foram adotadas medidas legais acerca da supervisão e controle da jornada de trabalho de prestadores de serviços 

à época, inclusive para o Relator o correto seria controlar a execução do contrato através de acompanhamento 

por fiscal devidamente nomeado, nos termos previstos no art. 67 da Lei nº 8.666/93, já que o registro de 

frequência sob a forma de folha de ponto (eletrônico ou não) não guarda compatibilidade com o formato 

jurídico da contratação de profissionais que celebram contrato de credenciamento com o município. Por fim, 

alertou o gestor do Fundo Municipal de Saúde de Palmeiras de Goiás (FMS) que adote procedimentos relativos 

ao monitoramento e controle da execução contratual, dos serviços prestados pelos profissionais de saúde, 

exigindo relatório mensal dos fiscais do contrato, para fins de comprovação da efetiva prestação dos serviços 

contratados, medida que viabilizará a regular liquidação da despesa nos exatos valores devidos pela Fazenda 

Pública conforme previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, bem como se abstenha de realizar procedimento 

indenizatório quando a lei exigir a celebração prévia de contratos de prestação de serviços, nos termos exigidos 

pelo art. 62 e art. 63 da Lei nº 4.320/64 e art. 60, parágrafo único c/c art. 62, caput, da Lei nº 8.666/93. O voto 

foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 02478/22. Processo nº 14215/17, Rel. Cons. Valcenôr Braz de 

Queiroz, 20/4/22). 

 

Conversão em Tomada de Contas Especial pela ausência do dever de prestar contas 

Em Denúncia recebida pela Ouvidoria do TCMGO, foi relatada irregularidade referente a suposto 
desvio de recurso público na atual gestão da Prefeitura do Município de Vila Boa, por meio de 
contratação de empresa para elaboração de projetos de construções, obras, reformas, etc., durante os 
exercícios de 2017 a 2018. O Relator, em consonância com a Unidade Técnica e o MPCGO, 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4320-17-marco-1964-376590-normaatualizada-pl.html
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/14215/2017
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/14215/2017
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manifestou por converter os presentes autos em Tomada de Contas Especial, em razão da omissão no 
dever de prestar contas, bem como devido ao fato da não comprovação da existência de contrato e dos 
serviços prestados e pagos à empresa nos exercícios de 2017 a 2018 no valor R$ 108.000,00 (cento e 
oito mil reais). Destacou que os artigos 70 a 75 da Constituição estabelece o dever de prestar contas da 
utilização, arrecadação, guarda, gerenciamento ou administração de dinheiros, bens e valores públicos. 
E que ao se afastar desse dever de prestar contas poderá haver a imputação de sanções de multa e de 
ressarcimento ao erário, e que a Tomada de Contas Especial seria o meio mais célere de se buscar a 
efetiva prestação de contas das despesas e apurar eventual dano ao erário. Destacou o dever dos 
agentes municipais zelarem pelo controle do patrimônio público confiado a sua administração, com a 
finalidade de prestação de contas à sociedade e aos órgãos de controle. O voto foi aprovado por 
unanimidade (Acórdão nº 02710/22. Processo nº 04142/22, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 
28/04/22).  

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

STF - Inexigência de exercício por cinco anos na mesma classe para fins de cálculo de 

aposentadoria. RE 13.22195/SP. 

 

“A aposentadoria por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso 

daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no 

cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda 

Constitucional nº 20/1988, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 3º da Emenda 

Constitucional nº 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe. Para aposentadoria voluntária de 

servidor público, o prazo mínimo de cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria refere-se ao cargo 

efetivo ocupado pelo servidor e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Na hipótese, a promoção 

do servidor à classe posterior dentro do mesmo cargo não caracteriza provimento originário, mas sim derivado. 

Logo, quando a carreira for organizada em classes, o cálculo dos proventos deve ter por base a remuneração 

percebida na mesma classe ocupada quando da aposentadoria (1). Com base nesse entendimento, o Plenário, por 

unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada (Tema 1207 RG) e 

no mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria para desprover o recurso 

extraordinário.” (STF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1049/2022, RE 1322195/SP).  

 

STJ - Honorários Advocatícios. Contrato administrativo. Licitação para contratação de serviços 

de advocacia. Clausula de renúncia aos honorários de sucumbência. Lei nº 8.666/1993. 

 

“Nos contratos administrativos, é válida a clausula que prevê renúncia do direito aos honorários de 

sucumbência por parte de advogados contratados. A regra da vinculação ao instrumento convocatório 

impõe à Administração e aos contratados a observância estrita das regras do edital. Não obstante, as 

regras contratuais, ainda que inseridas no campo do direito público, devem observância à lei e à 

Constituição, razão pela qual não há empecilho para que as partes discutam, em juízo, a legalidade das 

cláusulas do contrato administrativo, notadamente em atenção ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal ("a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"). Não 

contrariando a lei nem sendo abusivo, o contrato administrativo pode tratar de renúncia a direito do 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04142/2022
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04142/2022
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_%201049.pd
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contratado; e esta será eficaz e produzirá seus regulares efeitos na hipótese em que houver expressa 

concordância do contratado. Especificamente, com relação aos advogados, a Lei n. 8.906/1994 dispõe 

serem do advogado os honorários de sucumbência e havia previsão expressa a respeito da 

impossibilidade de retirar-lhes esse direito; estava no art. 24, § 3º, segundo o qual "é nula qualquer 

disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito 

ao recebimento dos honorários de sucumbência". Contudo, em 2009, o Supremo Tribunal Federal 

declarou a inconstitucionalidade da regra, uma vez que se trata de direito disponível e, por isso, 

negociável com o constituinte do mandato. (ADI 1194, Relatora p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, 

Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, DJe-171) Nessa linha, não se pode concluir pela abusividade 

ou ilegalidade da cláusula contratual que prevê a renúncia do direito aos honorários de sucumbência, 

notadamente quando a parte contratada, por livre e espontânea vontade, manifesta sua concordância e 

procede ao patrocínio das causas de seu cliente mediante a remuneração acertada no contrato. No caso 

em análise, a parte autora manifestou, de forma expressa e consciente, a renúncia e só procurou discutir 

a cláusula após o fim do contrato. Oportuno mencionar, aliás, entendimento segundo o qual "a 

renúncia à verba honorária sucumbencial deve ser expressa, sendo vedada sua presunção pelo mero 

fato de não ter sido feitas ressalvas no termo do acordo entre os litigantes originários" (REsp 

958.327/DF, Rel. p/ Acórdão Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/06/2008, 

DJe 04/09/2008). Nesse contexto, considerados os princípios da autonomia da vontade e da força 

obrigatória dos contratos, forçoso reconhecer não ser adequada a invocação da regra geral de proibição 

do enriquecimento sem causa para anular a cláusula contratual de renúncia, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, é legal e constitucional o acordo sobre a destinação dos honorários de 

sucumbência. Ademais, mormente depois da rescisão do contrato, não se pode admitir a alteração de regra 

prevista desde a época da realização do procedimento licitatório, pois aqueles que concorreram para a 

prestação do serviço se submeteram à mesma regra para elaborarem suas propostas.”. (STJ, informativo 

de Jurisprudência STJ nº 733, AREsp1.825.800- SC).  

 

TCU - Responsabilidade. SUS. Medicamento. Fornecedor. Nota fiscal. Identificação. 

Atestação. 

 

“Na aquisição de medicamentos, a existência de nota fiscal atestada por servidor público competente, 

com indicação dos números dos lotes dos produtos, é suficiente para afastar a responsabilização da 

empresa fornecedora por ausência de entrega, uma vez que compete aos agentes públicos, e não à 

empresa contratada, demonstrar a entrada em estoque e a distribuição dos medicamentos.”. (TCU, 

informativo de Jurisprudência TCU nº 393, Acórdão nº 1093/2022).   
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