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deste Tribunal. 

 

 

SUMÁRIO 

 

 
TRIBUNAL PLENO 

  

1)   Irregularidade na incorporação de gratificação indevida a título de estabilidade econômica de servidor. 

2)   Irregularidade na ausência de instituição do Regime de Previdência Complementar.    

3)  Denúncia acerca de Irregularidade na incorporação de gratificação de produtividade aos vencimentos de 

servidores.  

4)   Denúncia com medida cautelar acerca da violação aos parâmetros legais para decretação da inexequibilidade 

das propostas financeiras e desvirtuamento do método de avaliação previsto no edital.   

5)  Irregularidades na estrutura remuneratória do executivo, com a presença dos requisitos autorizativos da 

medida cautelar.   

6)   Irregularidades na gestão de pessoal no tocante aos pagamentos de horas extras a servidores comissionados e 

servidores efetivos que percebam gratificação pelo exercício de função de confiança. 

 

 

OUTROS TRIBUNAIS 

 

6) TCERO 

7) STJ  

8) TCU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tcmgo.tc.br/


 

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

   

TRIBUNAL PLENO 

 

Irregularidade na incorporação de gratificação indevida a título de estabilidade econômica de 
servidor 

 

Trata-se de denúncia, encaminhada pela Ouvidoria desta Corte de Contas, relatando suposta 

irregularidade na incorporação de gratificação indevida a título de estabilidade econômica pela servidora 

admitida em cargo efetivo na Prefeitura de Goiânia. O Relator, em convergência com a Unidade 

Técnica e do Ministério Público de Contas, julgou o feito procedente depois de reiterado 

descumprimento pelo município de Goiânia dos termos do Acórdão nº 04475/2017, por constar 

ausência de providências na revisão do ato que concedeu a incorporação de gratificação à servidora, 

com base no art. 31, da Lei nº 7.997/2000, pois esta somente passou a ocupar cargo efetivo em 2008 na 

Prefeitura, recebendo assim gratificação incorporada de forma indevida. O Relator ressaltou que, nos 

termos do item 2 do Acórdão nº 04475/2017 deste Tribunal, proferido no processo 15071/11, o 

município deveria promover a revisão dos atos que concederam a incorporação da gratificação no 

prazo de 120 dias o que não foi atendido, pois restou comprovada a falta de conclusão do ato por parte 

da Prefeitura. Sendo assim, o Relator determinou ao atual prefeito que no prazo de 60 (sessenta) dias, 

após o trânsito em julgado da decisão, comprove a adoção de medidas no sentido de concluir o 

processo de revisão do ato que concedeu a incorporação de gratificação de estabilidade econômica à 

servidora; determinou à Superintendência de Secretaria a autuação, após o trânsito em julgado da 

decisão, de processo para Fase de Cumprimento de Acórdão, considerando a necessidade de garantir o 

cumprimento da decisão, em atendimento a RA nº 90/18 – TCMGO, ocasião em que devem ser 

notificados os responsáveis a comprovar a determinação por meio de documentos; Alertou ao 

Controlador Geral de Goiânia, para que, após a análise de relevância e risco, se houver necessidade, 

adote medidas da sua atribuição para prevenção da prática de nepotismo e de pagamentos irregulares de 

gratificação a servidores cedidos ao município de Goiânia; O voto foi aprovado por unanimidade. 

(Acórdão nº 03141/22. Processo nº 03232/21, Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 

11/5/22). 

 
Irregularidade na ausência de instituição do Regime de Previdência Complementar 

 
Cuida-se de representação, encaminhada pelo Ministério Público de Contas que, por meio de pesquisa 
no sítio eletrônico do município, identificou a situação irregular do referido ente federado que não 
havia instituído o Regime de Previdência Complementar (RPC), até a data do levantamento realizado 
pelo órgão denunciante. O Relator, adotando a fundamentação per relationem, concordou integralmente 
com o parecer do Ministério Público de Contas, julgando o feito procedente, porém, considerando a 
data de instituição a partir da publicação da LC nº 191, de 16 de dezembro de 2021, em que foi 
instituído o Regime de Previdência Complementar no âmbito do município, como limite máximo para 
a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência e, para, a autorização de adesão 
aos planos de benefícios de previdência complementar. Logo, devendo o feito ser arquivado por perda 
superveniente de objeto. O Ministério Público entendeu pelo arquivamento, pois uma vez interposta a 
representação e  realizado o juízo de admissibilidade, o prazo constitucional para a implementação do 
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RPC já havia se esgotado, baseado nos parágrafos 14 e 16 do art. 40 da Constituição Federal e na 
adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social no parágrafo 20 do 
art. 40 da CF, sob a orientação de que o prazo máximo de 2 (dois) dias deverá correr a partir da data de 
entrada em vigor desta Emenda Constitucional. O voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 
03140/22. Processo nº 10064/21, Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 11/5/22). 
 

Denúncia acerca de Irregularidades na incorporação de gratificação de produtividade aos 
vencimentos de servidores 

 
Cuida-se de denúncia convertida em razão do recebimento de notícia de fato encaminhada à Auditoria 
desta Corte de Contas, por meio da qual visualiza supostas irregularidades atinentes à incorporação de 
gratificação de produtividade aos vencimentos de servidores do município em questão. O Relator 
acompanhou a Unidade Técnica e o Ministério Público de Contas, entendendo que não restou 
configurada a tutela de urgência e que não houve evidente perigo de dano. Ressaltou que apesar da 
decisão judicial ser favorável ao servidor, no sentido de restabelecimento da gratificação de 
produtividade ao seu vencimento, tais concessões já perduram por anos na vida funcional dos 
servidores do município em tela e já foram objeto de ampla análise, inclusive, por decisão transitada em 
julgado por esta Corte de Contas no Processo nº 00941/2018. Observou que a persistência dos 
gestores municipais em alegar o pagamento e a incorporação de gratificação de produtividade com base 
nos art. 95 e 107 da Lei Municipal nº 025/1990 em ambos os casos são regulares, porém, não 
coadunam com o parágrafo VI do art. 69 e caput do art. 92 da Constituição do Estado de Goiás, como 
também na referência do art. 107 da Lei Municipal nº 25/1990. Portanto, asseverou o Relator que não 
há que se falar em fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio ou até mesmo risco de 
ineficácia da decisão de mérito, pois tais concessões perduram ao longo dos anos e como ficou 
demonstrado existe a ausência do adequado exercício da ampla defesa e do contraditório por parte dos 
servidores interessados, o que prejudica a manutenção da medida de urgência. O voto foi aprovado por 
unanimidade, determinando a revogação da medida cautelar nº 014/2020, referendada pelo Pleno deste 
TCMGO, por meio do Acórdão nº 00243/2021 e também pela determinação de nova notificação ao 
Prefeito do município, para que apresente a esta Corte, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de 
aplicação de multa: a) as justificativas legais para a supressão das gratificações de produtividade dos 
servidores, sem o devido processo administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa do 
servidor interessado; b) as razões de fato e de direito para a suspensão total dos valores da gratificação 
de produtividade do servidor apontado, posto que a determinação do Acórdão que dispunha da 
supressão dos valores que superassem o teto de 60% (sessenta por cento) de seus vencimentos, até 
decisão posterior deste Tribunal; c) os documentos que demonstrem a autuação do procedimento 
administrativo para apurar os valores pagos indevidamente ao servidor a título de gratificação de 
produtividade e sua incorporação, durante o período de 2016 a 2019, juntamente com os demais 
servidores municipais, se assim houver; d) as cópias dos atos administrativos que tenham, porventura, 
cessado o pagamento de gratificação de produtividade, não só para o servidor apontado, como de todos 
os servidores do município que estejam recebendo tais verbas, até a edição da lei que faça previsão de 
pagamento constitucional, com critérios precisos e objetivos; e) as medidas já adotadas para a edição de 
lei que revogue o parágrafo X do art. 95 e o art. 107 da Lei Municipal nº 25/1990, tendo em vista a 
inconstitucionalidade de tais dispositivos, conforme Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o 
parágrafo 9º do art. 39 da Constituição Federal de 88, não mais permitindo a incorporação de vantagens 
do caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão. 
(Acórdão nº 03165/22. Processo nº 04131/19, Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 11/5/22). 
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Denúncia com medida cautelar acerca da violação aos parâmetros legais para decretação da 
inexequibilidade das propostas financeiras e desvirtuamento do método de avaliação previsto 

em edital 
 

Trata-se de denúncia apresentada pela Ouvidoria desta Corte de Contas decorrente de demanda 
relatando supostas irregularidades em Chamamento Público, cujo objeto foi a qualificação e 
contratação de organização social ou entidade sem fins lucrativos no âmbito de Secretaria Municipal de 
Saúde para desenvolvimento e gerenciamento de Unidade de Saúde Hospitalar (UPA 24h – Perfil 
Pediátrico), onde se pugna pela concessão de medida cautelar para suspensão e anulação do certame. 
No Acórdão nº 03825/2021, o Tribunal Pleno referendou a decisão adotada na Medida Cautelar nº 
08/2021. O Relator acompanhou a análise instrutiva da Unidade Técnica, endossada pelo Ministério 
Público de Contas, entendendo que no certame ocorreu irregularidades que atentariam contra os 
princípios da legalidade e da economicidade pela 1) violação aos parâmetros legais para decretação da 
inexequibilidade das propostas financeiras e 2) desvirtuamento do método de avaliação previsto em 
edital com possíveis prejuízos aos cofres públicos municipais pela desclassificação indevida de proposta 
mais vantajosa. O voto foi aprovado por unanimidade, julgado procedente, por não ter sido 
demonstrada a legalidade e a legitimidade dos parâmetros para decretação da inexequibilidade das 
propostas financeiras, ante a inexistência, no edital, do critério de julgamento utilizado baseado na 
“média simples”, bem como em razão da  comprovação de que o método de avaliação das propostas 
técnicas, previsto em edital, não previu critérios objetivos para julgamento e classificação do projeto; 
mantendo a medida cautelar, e determinando a anulação do Edital e que a Secretaria Municipal de 
Saúde, caso opte por publicar um novo edital com a mesma finalidade, elabore e apresente ao 
TCMGO: a) estudo técnico de viabilidade sobre a vantajosidade da transferência da UPA Pediátrica 
para a Organização  Social em comparação a prefeitura executar os serviços diretamente; b) apresente o 
levantamento-análise detalhado dos custos com a demonstração da metodologia e parâmetros adotados 
que justifiquem os ganhos econômicos (custo-benefício) na adoção do modelo; c) apresente a 
composição unitária de todos os custos envolvidos; d) apresente parâmetros de metas e indicadores de 
desempenho objetivamente delineados para execução dos serviços, bem como indispensáveis à 
fiscalização do contrato pela prefeitura. (Acórdão nº 03825/21. Processo nº 06664/21, Rel. Cons. 
Fabrício Macedo Motta, 4/5/22). 
 

Irregularidades na estrutura remuneratória do executivo, com a presença dos requisitos 
autorizativos da medida cautelar 

 
Cuida-se de representação do Ministério Público de Contas mediante a qual aponta vícios nas Leis nº 
727 e 728/20 do município de Jandaia, que fixaram subsídio de prefeito e vice-prefeito em percentual 
de subsídios de deputados estaduais, em afronta ao inc. XII, do art. 37 da Constituição Federal, como 
também autorizaram majoração desses agentes, de vereadores e de secretários municipais a partir de 1º 
de janeiro de 2021, em estrita violação ao inciso I do art. 8º da Lei Complementar 172/20 da União. O 
Relator acompanhou a análise instrutiva da Unidade Técnica, divergindo em um único ponto com o 
Ministério Público de Contas, no sentido de arquivar os autos, sem julgamento de mérito, de parte da 
representação, relacionada à vinculação remuneratória de agentes públicos, disposta na Lei Municipal nº 
727/20, tendo em vista a existência de procedimento próprio já em tramitação, no âmbito dessa Corte 
de Contas, tombado sob o número 02877/21, que versa sobre idêntico objeto. Observou que, 
conforme destacado pelo órgão ministerial, é imprópria a fixação de vinculação de subsídios de outros 
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agentes públicos, com vistas a evitar a concessão irregular de “aumentos automáticos” ou efeito-
cascata, tratando-se de questão já resolvida pelo STF, que entende vedada vinculação mesmo para 
agentes políticos. O voto foi aprovado por unanimidade, deferindo a medida pleiteada, para determinar 
que a Prefeitura do município se abstenha de efetuar subsídios majorados pela Lei nº 727/2021 até 
decisão posterior do Tribunal, sob pena de aplicação de multa com base no art. 47-A, X, da LOTCM, 
além de obrigação de ressarcimento e outras medidas legais. (Acórdão nº 02936/22. Processo nº 
04358/21, Rel. Cons. Daniel Goulart, 4/5/22). 
 

Irregularidades na gestão de pessoal no tocante ao pagamento de horas extras a servidores 
comissionados e a servidores efetivos que percebam gratificação pelo exercício de função de 

confiança. 
 

Cuida-se de representação com pedido de medida cautelar subscrita pelo Ministério Público de Contas 
relatando irregularidades consistentes nos pagamentos de “horas extras” aos servidores comissionados 
municipais. O Relator acompanhou a análise instrutiva da Unidade Técnica, bem como o parecer 
jurídico do Ministério Público de Contas, entendendo que servidores públicos comissionados não tem 
direito ao pagamento de horas extras, em razão da relação de confiança, com base na Súmula 07 do 
TCMGO. No âmbito da legislação municipal, a regulamentação de pagamentos de horas extras está 
prevista no Estatuto dos Servidores Públicos do município no art. 73 da Lei nº 385/2003. Reverberou 
que os pagamentos de serviços extraordinários não coadunam com a natureza do cargo em comissão, 
posto que, o comissionamento é um vínculo que demanda disponibilidade e dedicação integrais, 
decorrentes de absoluta confiança conferida ao servidor que o ocupa, o que acaba por tornar a posição 
desempenhada inconciliável com qualquer regime de registro e fiscalização de horários de trabalho. O 
Relator ressaltou a ilegalidade da concessão de horas extras, mas observou que ocorreu a devida 
contraprestação laboral, não tendo sido comprovado o dano ao erário, não havendo se falar em 
responsabilidade reintegratória. O voto foi aprovado por unanimidade, no sentido da procedência da 
representação, com aplicação de multa e fixação de prazo de 15 (quinze) dias ao atual Presidente da 
Câmara Municipal para que suspenda o pagamento de horas extras a servidores comissionados e 
servidores efetivos no exercício de função gratificada. (Acórdão nº 02927/22. Processo nº 08471/20, 
Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 4/5/22). 

 
A interferência do Poder Judiciário em regras de elevada especificidade técnica do setor 

elétrico por meio de liminar configura grave lesão à ordem e à economia pública. 
 

Cuida-se de agravo interno, interposto contra a decisão que deferiu o pedido de suspensão dos efeitos 
do decisum do Desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para suspender medida 
liminar que determinou à Câmara Comercializadora de Energia Elétrica (CCEE) que limitasse "a 
aplicação do Fator GSF - Generation Scaling Factor - sobre as AHE exploradas pelas autoras, 
considerando a redução máxima das respectivas garantias físicas em 5% (cinco por cento), nos termos 
dos §§ 4º e 5º do art. 21 do Decreto nº 2.655/1998, até o pronunciamento definitivo da turma 
julgadora". O tema em questão está sujeito à tutela do Poder Judiciário, mas a cautela recomenda que 
eventual afastamento dos atos de agências reguladoras se dê por motivo de ilegalidade e após instrução 
completa do feito, sob pena de ofensa à separação de Poderes. Não se trata da aplicação genérica do 
princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, mas do entendimento de que o setor 
em questão é disciplinado por regras de elevada especificidade técnica e de enorme impacto financeiro, 
já previamente definidas em atos da agência reguladora, de modo que a interferência na aplicação de 
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tais regras pelo Poder Judiciário por meio de liminar configura grave lesão à ordem e à economia 
pública. Quanto às alegações de a) fatores políticos externos a influenciar o generation scale factor (GSF), 
b) posicionamento do TCU no sentido de que as causas da crise no setor elétrico estão relacionadas 
principalmente a decisões políticas e a falhas de planejamento e c) reconhecimento pelo Poder Público, 
por meio da exposição de motivos da MP n. 688/2015 e da Lei n. 13.203/2015, de que outros fatores, 
além da hidrologia adversa, afetaram a produção hidrelétrica, constata-se que a agravante suscita 
questões relacionadas ao fundo da controvérsia, que devem ser discutidas nas instâncias ordinárias e em 
vias processuais próprias. O pedido de suspensão destina-se a tutelar tão somente grave lesão à ordem, 
à saúde, à segurança ou à economia públicas, não podendo ser utilizado como se sucedâneo recursal 
fosse. Assim, o incidente da suspensão de liminar e de sentença é inadequado para a apreciação do 
mérito da controvérsia. (SLS 2.162-DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, por unanimidade, 
julgado em 02/05/2022). 
 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

 

TCERO – Fiscalização de Atos e Contratos. Contratação emergencial indevida. Dever de 

licitar. Responsabilização. Multa. 

 

O Tribunal de Contas, em fiscalização de atos e contratos, considerou ilegais contratações formalizadas, 

por dispensa de licitação, entre o município de Alvorada D’Oeste e empresa de transporte de 

passageiros, sob a justificativa de emergencialidade. Em análise técnica, o controle externo detectou 

irregularidades decorrentes da omissão ao dever de licitar e prorrogação do prazo de contrato 

emergencial, resultantes da falta de planejamento, da desídia administrativa ou má gestão dos recursos 

públicos, implicando na responsabilização do gestor. Dessa forma, o Tribunal responsabilizou e aplicou 

multa aos responsáveis (Prefeito, Secretário Municipal e Procurador do Município) por infringência ao 

art. 24, IV, da Lei n. 8,666/93, além das diretrizes do art. 37, caput e XXI, da Constituição Federal 

(dever de licitar, princípios da legalidade e eficiência, entre outros). PROCESSO N. 02837/14-

TCE/RO, Informativo de Jurisprudência do TCERO nº 28/2022, disponível em: 

http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/21563?t=b 

 

 

STJ – A interferência do Poder Judiciário em regras de elevada especificidade técnica do setor 

elétrico por meio de liminar configura grave lesão à ordem econômica e à economia pública.  

 

Cuida-se de agravo interno, interposto contra a decisão que deferiu o pedido de suspensão dos efeitos 

do decisum do Desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para suspender medida 

liminar que determinou à Câmara Comercializadora de Energia Elétrica (CCEE) que limitasse "a 

aplicação do Fator GSF - Generation Scaling Factor - sobre as AHE exploradas pelas autoras, 

considerando a redução máxima das respectivas garantias físicas em 5% (cinco por cento), nos termos 

dos §§ 4º e 5º do art. 21 do Decreto nº 2.655/1998, até o pronunciamento definitivo da Turma 
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julgadora". O tema em questão está sujeito à tutela do Poder Judiciário, mas a cautela recomenda que 

eventual afastamento dos atos de agências reguladoras se dê por motivo de ilegalidade e após instrução 

completa do feito, sob pena de ofensa à separação de Poderes. Não se trata da aplicação genérica do 

princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, mas do entendimento de que o setor 

em questão é disciplinado por regras de elevada especificidade técnica e de enorme impacto financeiro, 

já previamente definidas em atos da agência reguladora, de modo que a interferência na aplicação de 

tais regras pelo Poder Judiciário por meio de liminar configura grave lesão à ordem e à economia 

pública. Quanto às alegações de a) fatores políticos externos a influenciar o generation scale factor (GSF), 

b) posicionamento do TCU no sentido de que as causas da crise no setor elétrico estão relacionadas 

principalmente a decisões políticas e a falhas de planejamento e c) reconhecimento pelo Poder Público, 

por meio da exposição de motivos da MP n. 688/2015 e da Lei n. 13.203/2015, de que outros fatores, 

além da hidrologia adversa, afetaram a produção hidrelétrica, constata-se que a agravante suscita 

questões relacionadas ao fundo da controvérsia, que devem ser discutidas nas instâncias ordinárias e em 

vias processuais próprias. O pedido de suspensão destina-se a tutelar tão somente grave lesão à ordem, 

à saúde, à segurança ou à economia públicas, não podendo ser utilizado como se sucedâneo recursal 

fosse. Assim, o incidente da suspensão de liminar e de sentença é inadequado para a apreciação do 

mérito da controvérsia. (SLS 2.162-DF,  Informativo de Jurisprudência do STJ nº 739, Rel. Min. 

Humberto Martins, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 02/05/2022). 

 

 

TCU – Pessoal. Ressarcimento administrativo. Dispensa. Administração Pública. Erro. 

Princípio da Boa-Fé. Proventos.  

  

É possível a dispensa de reposição ao erário de valores recebidos indevidamente em razão de erro 

operacional da Administração no pagamento de benefício pensional quando constatada a ausência de 

qualquer participação do beneficiário na falha e não houver evidências de má-fé. (Acórdão 2390/2022, 

TCU, Segunda Câmara, Rel. Min. Augusto Nardes, 17/5/2022. 
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