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Goiânia | 1º de junho a 30 de junho de 2022 | n. 36 

 

 Este material, desenvolvido pela Superintendência de Secretaria do TCMGO, destaca as decisões 

selecionadas e publicadas nos boletins informativos dos tribunais superiores e em tribunais de contas 

estaduais no período acima selecionado. Tal material não constitui em repositório oficial de jurisprudência 

desta Corte, sendo o trabalho de síntese das decisões de responsabilidade dos respectivos Tribunais.  

 

Sumário 

1. Direito Administrativo 

 

1.1      Licitações e Contratos 

 

1.1.1 Responsabilidade. Contrato administrativo. Superfaturamento. Preço de Mercado. 
Obrigação.  Agente privado.  

1.1.2 Contrato Administrativo. Obras e serviços de engenharia. Rodovia. Chuva. 
Superfaturamento. Sicro.   

1.1.3 Convênio. Execução financeira. Nexo de causalidade. Empresa ficta.  
1.1.4 Licitação. Edital de licitação. Impugnação. Princípio da Publicidade. Empresa Estatal.  
1.1.5 Apresentação de certidão de regularidade perante o IBAMA, como requisito de 

habilitação, em nome do fabricante ou do importador.  
1.1.6 Recuperação judicial não é fato impeditivo para a participação em certames públicos.  
1.1.7 Na falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera 

declaração do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele 
firmado, deve o pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em 
respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 
2º, caput, da Lei nº 9.784/1999.  

1.1.8 Licitação. Orçamento Estimativo. Preço. Pesquisa de Mercado.  
1.1.9 Contrato. Equilíbrio econômico-financeiro. Preço. Desconto. Inexecução. Glosa. 

Sanção.  
1.1.10 Licitação. Projeto básico. Obras e serviços de engenharia.  
1.1.11 Licitação. Qualificação técnica. Exigência. Vínculo profissional. Licitante e responsável 

técnico.  
1.1.12 Licitação. Dispensa. Empresa Estatal. Aquisição. Bens ou Serviços. Outras unidades 

federativas.  
1.1.13 Licitação. Dispensa. Emergência. Imprevisibilidade. Risco.  
1.1.14 Licitação. Consulta pública. Justificativa. Discricionariedade.  
1.1.15 Licitação. Orçamento estimativo. Elaboração. Referência. Pesquisa. Preço. Empresa 

Estatal.  
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1.1.16 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.  

1.1.17 Contrato Administrativo. Obras e serviços de engenharia. Superfaturamento. Referência. 
Fornecedor. Nota fiscal.  

1.1.18 Responsabilidade. Contrato administrativo. Superfaturamento. BDI. IRPJ. CSLL. Marco 
temporal.  

1.1.19 Responsabilidade. Contrato administrativo. Superfaturamento. Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro. Princípio da Segurança Jurídica.  

1.1.20 Contrato administrativo. Equilíbrio econômico-financeiro. Avaliação. Requisito. 
Variação Cambial.  

1.1.21 Licitação. RDC. Contratação integrada. Vantagem. Justificativa. Obrigatoriedade.  
1.1.22 Licitação. Licitação de Técnica e Preço. Critério. Pontuação. Proposta técnica. Princípio 

do julgamento objetivo. Princípio da razoabilidade.  
1.1.23 Alerta sobre pregões eletrônicos promovidos por consórcios multifinalitários.  
1.1.24 Apuração do limite de retenção para a contratação de prestação de serviços de seguro 

total para a cobertura de riscos da frota de veículos.  
1.1.25 Em licitações do tipo técnica e preço, o edital deve definir critérios objetivos para a 

gradação das notas a serem dadas a cada quesito da avaliação técnica, assim como 
distribuir a pontuação técnica de modo proporcional à relevância de cada quesito para a 
execução do objeto contratual, de forma a permitir o julgamento objetivo das propostas 
e evitar o estabelecimento de pontuação desarrazoada, limitadora da competitividade.  

1.1.26 A pesquisa de preços para elaboração do orçamento estimativo de licitação promovida 
por empresa estatal não deve se restringir, sem a devida justificativa, a cotações realizadas 
junto a potenciais fornecedores, devendo ser utilizadas outras fontes como parâmetro, e 
exemplo de contratações similares realizadas por outras estatais.  

1.1.27 Inexigibilidade de licitação. Interesse Público. Procurador. Funcionário Público. 
Contratação Direta.  

1.1.28 Licitação. Denúncia. Parcelamento do objeto. Poder discricionário. Vantajosidade.   
1.1.29 Licitação. Edital de Licitação. Vedação. Convênio. Estado-membro. Legislação.  
1.1.30 Requisição administrativa de bens ou serviços públicos. ADI 3454/DF.  
1.1.31 Auditoria. Licitações e Contratos. Desequilíbrio Econômico-financeiro. Reajustes. 

Limites.  
1.1.32 Consulta. Licitação e Contratos. Administrativo. Município. Contratação de obra. 

Repasse estadual. Doação à concessionária. Energia Elétrica. Não conhecimento.  
1.1.33 Consulta. Licitação. Habilitação fiscal. Comprovação de regularidade fiscal. Exigência. 

Conhecimento. Inclusão de item no Prejulgado 1622. 
1.1.34 Suspensão cautelar de concorrência pública, em face da não comprovação, por parte da 

licitante, de efetiva capacidade para executar o contrário.  
1.1.35 A ausência de previsão de critério de julgamento de menor taxa de administração do 

software pode ensejar prejuízo à competividade e à vantajosidade do certame.  
1.1.36 Nas licitações realizadas por estados e regidas pela Lei nº 8.666/1993, em que haja 

participação de recursos da União, é irregular a inclusão no edital de regras que, embora 
baseadas na legislação estadual, contrariem aquela lei, a exemplo de critério de 
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julgamento por maior desconto e de inversão das fases de habilitação e julgamento de 
propostas, por afronta aos arts. 1ª, caput e parágrafo único, e 118 da Lei nº 8.666/1993.  

 

1.2 Pessoal  

 

1.2.1 Pessoal. Regime de Dedicação Exclusiva. Vedação. Aposentadoria. Tempo de Serviço. 
Limite mínimo.  

1.2.2 Composição da base de cálculo de décimo terceiro e do terço de férias.  
1.2.3 Incidência de imposto de renda sobre o pagamento de abono aos profissionais da 

educação básica em efetivo exercício com recursos FUNDEB.  
1.2.4 Pessoal. Ato sujeito a registro. Ato complexo. Jurisprudência. Retroatividade.  
1.2.5 Pessoal. Quintos. Requisito. Décimos. VPNI. Atualização. Revisão Geral Anual.  
1.2.6 Pessoal. Ressarcimento administrativo. Dispensa. Administração Pública. Erro. Princípio 

da boa-fé. Proventos.  
1.2.7 Irregularidade na incorporação de gratificação indevida a título de estabilidade econômica 

de servidor.  
1.2.8 Denúncia acerca de irregularidade na incorporação de gratificação de produtividade aos 

vencimentos de servidores.  
1.2.9 Irregularidades na estrutura remuneratória do executivo, com a presença dos requisitos 

autorizativos da medida cautelar.  
1.2.10 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.  

1.2.11 Comunicação. SICODI. Destituição de cargo. Cadastro. Acesso à informação. Sistema de 
informação. Ônus da prova.  

1.2.12 Contrato de Trabalho por prazo determinado. Pressupostos. Processo seletivo. 
1.2.13 Representação. Servidor. Acumulação de Cargo Público. Irregularidade. Apuração. 

Escolha. Princípio do Devido Processo Legal. Princípio do Contraditório. Princípio da 
Ampla Defesa. Ressarcimento ao Erário.  

1.2.14 Auditor substituto de conselheiro de Corte de Contas Estadual e Remuneração 
Proporcional.  

1.2.15 Pessoal. Conselho de Fiscalização Profissional. Remuneração. Jeton. Requisito. 
Entendimento.  

1.2.16 Pessoal. Conselho de Fiscalização Profissional. Indenização. Auxílio-representação. 
Valor. Requisito. Entendimento.  

1.2.17 Pessoal. Conselho de Fiscalização Profissional. Diárias. Requisito. Valor. Indenização. 
Entendimento.  

1.2.18 Pessoal. Conselho de Fiscalização Profissional. Diárias. Requisito. Valor. Indenização. 
Entendimento.  

1.2.19 Pessoal. Conselho de Fiscalização Profissional. Bolsa de Estudo. Requisito. Processo 
Seletivo.  
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1.2.20  Ato sujeito a registro. Decisão Judicial. Princípio da independência das instâncias. 
Vantagem. Pagamento. Suspensão.  

1.2.21 Cargo Público. Redistribuição de Pessoal. Competência. Delegação de Competência.  
1.2.22 Remuneração. URV. Quintos. Marco temporal.  
1.2.23 Ato sujeito a registro. Ato Complexo. Jurisprudência. Retroatividade.  
1.2.24 Quintos. Requisito. Décimos. VPNI. Atualização. Revisão Geral Anual.  
1.2.25 Consulta. Câmara Legislativa. Agentes Políticos. Subsídios. Caso concreto. Não 

conhecimento. Indicação de precedentes.  
1.2.26 Auditoria. Atos de Pessoal. Plano Nacional de Educação. Plano de ação apresentado. 

Aprovação. Determinação.  
1.2.27 Consulta. Servidor Público. Médico. Credenciamento. Perícia Médica. Reavaliação de 

aptidão. Realização. Possibilidade. Previsão de cargo no quadro de pessoal. Inexistência. 
Previsão legal. Existência. Atividade não se enquadra como típica do Estado.  

1.2.28 Consulta. Servidores Públicos. Professores. Flexibilização. Unificação das matrículas. 
Majoração de carga horária. Aposentadoria. Integralidade.  

1.2.29 Consulta. Legislação. Projeto de Lei. Poder Legislativo. Comissões para exame de matéria. 
Discussão. Não conhecimento.  

1.2.30 Gestão Administrativa. Administração federal. Acesso à informação. Empresa estatal. 
Remuneração. Despesa com pessoal. Princípio da publicidade.  

1.2.31 Pessoal. Ressarcimento administrativo. Decisão judicial. Revogação. Liminar. Tomada de 
Contas Especial. Instauração.  

1.2.32 Atuação profissional de fisioterapia e terapia ocupacional. Limites. Execução de métodos 
e técnicas. Decreto-lei nº 938/1969. Prática da acupuntura, quiropraxia, osteopatia e 
fisioterapia e terapia ocupacional do trabalho. Possibilidade.  

1.2.33 Defensoria Pública. Defesa judicial das prerrogativas institucionais. Mandado de 
segurança impetrado por defensor público. Cabimento. Atribuição não exclusiva do 
Defensor-Geral. Princípio da unidade e indivisibilidade.  

 

1.3 Concurso Público  

 

1.3.1 Concurso público. Clausula de barreira. Eliminação de candidatos fora das vagas. 
Revogação da regra. Benefício em favor do candidato. Reclassificação dentro das vagas 
oferecidas. Posterior restauração da clausula de barreira. Impossibilidade.  

1.3.2 Publicidade de atos relativos a concurso público.  
1.3.3 Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Nomeação de pessoal. Concurso público. 

Validade. Trânsito em julgado.  
1.3.4 Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Nomeação de pessoal. Concurso Público. 

Validade. Trânsito em julgado.  
1.3.5 Ação Civil Pública. Concurso Público. Resultado final homologado. Nomeação e posse 

de aprovados. Litisconsórcio. Ausência. Nulidade.  
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1.4 Fiscalização e Controle  

 

1.4.1 Responsabilidade. Julgamento de Contas. Pessoa Jurídica. Entidade de direito privado. 

Tomada de Contas Especial. Débito. Ausência. Competência TCU.  

1.4.2 Quitação de dívida ativa por meio alternativo de cobrança e honorários advocatícios de 
procuradores estaduais.  

1.4.3 Energia Elétrica. Interferência do poder judiciário em regras de elevada especificidade 
técnica por meio de liminar. Grave lesão à ordem e à economia pública. Demonstração.  

1.4.4 Responsabilidade. Convênio. Execução Física. Execução Parcial. Recursos Financeiros. 
Integralização. Pendência.  

1.4.5 Responsabilidade. Convênio. Lei Rouanet. Solidariedade. Débito. Gestor. Entidade de 

Direito Privado.  

1.4.6 Faixa de domínio de rodovia concedida. Uso local por prestadora pública de serviço de 

saneamento básico. Cobrança pela concessionária. Descabimento.  

1.4.7 Multa administrativa imposta pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustível – ANP. Termo inicial dos juros e da multa moratória. Art. 4º, § 1º, Lei nº 

9.847/1999. 

1.4.8 Trânsito. Motoristas autônomos de transporte coletivo escolar. Obtenção e renovação da 

Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Exame toxicológico de larga janela de detecção. 

Art. 148-A do CTB. Resultado negativo. Requisito obrigatório.  

1.4.9 Agência Nacional de Saúde Suplementar. Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 

Suplementar. Taxatividade. Operadora de plano ou de seguro de saúde. Tratamento não 

constante do rol da ANS. Não obrigatoriedade. Admissão em hipóteses excepcionais e 

restritas.  

1.4.10 Responsabilidade civil do Estado por omissão. Morte em decorrência de disparo de arma 

de fogo no interior de hospital público. Ausência de vigilância. Falha específica no dever 

de agir. Excludente de ilicitude. Fato de terceiro. Não ocorrência.  

1.4.11 Juízo de retratação (artigo 1.040, inciso II, do CPC). Estado estrangeiro. Atos de império. 

Período de guerra. Delito contra o direito internacional da pessoa humana. Ato ilícito e 

ilegítimo. Imunidade de jurisdição. Relativização. Possibilidade.  

1.4.12 Auditoria. Multa. Parcelamento. Limite máximo. Referência. Princípio da Razoabilidade.  

1.4.13 Responsabilidade. Culpa. Erro Grosseiro. Termo Aditivo. Obras e Serviços de 

Engenharia. Fiscal. Quantidade.  

1.4.14 Responsabilidade. Culpa. Erro Grosseiro. Projeto Básico. Dispensa de Licitação. 

Homologação. Contratação.  
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1.4.15 Auditoria. Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental. Atividades. Despesas. 

Atos de gestão. Avaliação de resultados. Multas. Determinações. Recomendações.  

1.4.16 Consulta. Legislação. Lei nº 13.019/2014. Transferência de máquinas e equipamentos. 

Associação municipal de agricultores. 

1.4.17 Consulta. Prefeito Municipal. Sociedades de Garantia de Crédito. Recursos Públicos. 

Aporte. Sistema Nacional de Garantia de Crédito. Decreto Regulamentador. Previsão de 

fundo de natureza pública destinado a garantir riscos de crédito. Fundo de aval.  

1.4.18 Consulta. CELESC. Projeto Federal. Concessão de desconto. Quitação dos débitos. 

Condições facilitadas.  

1.4.19 Transferência de recursos destinados à saúde, recebidos em atraso, para o caixa único.  

1.4.20 Contrato de plano de saúde (ou seguro saúde) coletivo. Cancelamento unilateral por 

iniciativa da operadora. Tratamento médico pendente. Doença grave. Continuidade dos 

cuidados. Obrigatoriedade. 

1.4.21 Indústria de comercialização de pescado. Fiscalização. Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento – MAPA. Glaciamento do pescado. Comercialização. Aferição 

quantitativa. Competência do Serviço de Inspeção Federal. INMETRO. Atribuição não 

exclusiva. Competência concorrente do órgão ministerial. 

 

2. Direito Constitucional 

 

2.1 Competência do TCU. Acesso à informação. Abrangência. Despesa com pessoal. 
Execução de despesa. Sigilo fiscal.     

2.2 Militares estaduais grevistas e anistia das infrações disciplinares.  
2.3 CNJ e transferência do sigilo de dados fiscais e bancários.  
2.4 Tribunal de Contas Estadual: normas gerais sobre prescrição e decadência.  
2.5 Carreira de Auditor da Receita Federal do Brasil. Exercício concomitante ao serviço de 

praticagem. Atuação expressamente vedada pela portaria RFB nº 444/2015. Ausência de 
prejuízo ao serviço público. Circunstância não prevista na norma. Cumulação ilícita.  

2.6 Competência do TCU. Princípio da independência das instâncias. Decisão judicial. 
Homologação. Acordo. Ressarcimento ao erário. Ministério Público Federal.  

2.7 Conselho Nacional de Justiça e análise prévia de anteprojetos de lei de criação de cargos, 
funções e unidades judiciárias dos tribunais de justiça – ADI 5119/DF. 

2.8 Iniciativa de leis sobre a organização do Ministério Público Estadual – ADI 400/ES. 
2.9 Competência do TCU. Convênio. Organização internacional. Imunidade de jurisdição. 

Tratado internacional. Irregularidade.  
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3. Direito Financeiro e Tributário  

 

3.1 Execução Fiscal. Dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou presunção de sua 
ocorrência. Súmula 435/STJ. Redirecionamento a sócio-gerente ou a administrador. 
Condição. Exercício da administração da pessoa jurídica executada, no momento de sua 
dissolução irregular. Inexistência de exercício da administração, quando da ocorrência do 
fato gerador do tributo inadimplido ou do seu vencimento. Irrelevância.   

3.2 Execução fiscal. Oferecimento de seguro-garantia. Prazo de validade determinado. 
Impossibilidade. Garantia inidônea.  

3.3 Finanças Públicas. Orçamento. Crédito Adicional. 

3.4 Execução Fiscal. Bloqueio de valores via sistema BACENJUD. Bloqueio anterior à 
concessão de parcelamento fiscal. Manutenção da constrição. Possibilidade excepcional 
de substituição da penhora on line por fiança bancária ou seguro garantia. Princípio da 
menor onerosidade.  

3.5 Norma estadual e emenda parlamentar impositiva em lei orçamentária – ADI 6308/RR. 

3.6 Pensão alimentícia e incidência do Imposto de Renda – ADI 5422/DF.  

3.7 Ministério Público de Contas Estadual e limites legais de gastos do Poder Executivo – 
ADI 5563/RR.  

3.8 Finanças Públicas. Conselho de Fiscalização Profissional. Responsabilidade Fiscal. 
Vedação. Empréstimo. Entendimento.  

3.9 Decreto-Lei nº 1.510/1976. Isenção. Imposto de Renda. Transmissão causa mortis de 
participação societária.  

3.10 Salário-Educação: Critério para distribuição de arrecadação – ADPF 188/DF.  

3.11 Crime tributário. Inépcia da denúncia. Requisitos do artigo 41 do CPP. Condição de 
diretor-superintendente. Dolo de apropriação. Inúmeros inadimplementos. Ausência de 
tentativa de regularização. Presunção relativa.  

 

4. Direito Previdenciário 

 

4.1 Ação Rescisória. Prova nova. Inciso VII do art. 966 do CPC/2015. Trabalhador rural. 
Registro de empregado. Caracterização de início de prova material. Labor rural. 
Confirmação por testemunho coeso e idôneo. Pedido procedente.  

4.2 Contribuições sociais. Base de cálculo. Valores retidos a título de imposto de renda e de 
contribuição previdenciária a cargo do empregado. Exclusão. Impossibilidade.  
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4.3 Irregularidade na ausência de instituição do Regime de Previdência Complementar.  

4.4 Regime Geral de Previdência Social. Aposentadoria concedida judicialmente. Concessão 
administrativa de aposentadoria no curso da ação. Direito de opção. Benefício mais 
vantajoso. Possibilidade de execução das parcelas de benefício concedido judicialmente.  

4.5 Pessoal da Reserva Remunerada. Fixação dos Proventos. Valor Inferior. Ato sujeito a 
registro. Cientificação ao Interessado. Ato administrativo. Ato judicial.  

4.6 Aposentadoria. Vício processual. Convalidação.   

4.7 Entidade fechada de previdência privada. Equiparação à instituições financeiras. 
Impossibilidade. Contratos de mútuo. Cobrança de juros remuneratórios. Limite legal. 
Capitalização. Periodicidade anual.  

4.8 Regime de Dedicação Exclusiva. Vedação. Aposentadoria. Tempo de Serviço. Limite 
Mínimo.  

4.9 Tempo de serviço. Advocacia. Magistrado. OAB. Contribuição previdenciária. Certidão. 
Marco temporal.  

4.10 Ressarcimento administrativo. Dispensa. Administração Pública. Erro. Princípio da Boa-
Fé. Proventos.   

4.11 Representação. Dispêndio. Multa. Mora. Administração Pública Municipal. Má gestão. 
Multa. Recolhimento intempestivo. Contribuições previdenciárias. Regime próprio de 
previdência. Descumprimento. Obrigação legal. Prescrição. Pretensão punitiva.  

4.12 Consulta. Militares. Inatividade remunerada. Concessão. Critérios. Cálculo. Tempo. 
Comprovação. Direito adquirido.  

4.13 Ausência do repasse tempestivo ao INSS das contribuições previdenciárias.  

4.14 Pessoal. Aposentadoria. Renúncia. Desaposentação. Licença prêmio por assiduidade. 
Averbação do tempo de serviço. Quintos. Adicional por tempo de serviço. Marco 
temporal. Consulta.  

4.15 Pessoal. Aposentadoria. Renúncia. Desaposentação. Exceção. Averbação de tempo de 
serviço. Marco temporal. Consulta.  

4.16 Pessoal. Licença prêmio por assiduidade. Tempo residual. Aposentadoria. Consulta.  

4.17 Servidor Público Federal Inativo. Art. 87, §2º, da Lei nº 8.112/1990. Licença-prêmio não 
gozada em contada em dobro para aposentadoria. Conversão em pecúnia. Prévio 
requerimento administrativo. Prescindibilidade. Comprovação da necessidade do serviço. 
Dispensável. Tema 1086.  
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5. Direito Processual   

 

5.1 Direito. Processual. Recurso. Admissibilidade. Declaração de Inidoneidade. Tomada de 

Contas Especial. Débito. Ausência. Recurso de Reconsideração. Pedido de Reexame.  

5.2 Direito. Processual. Citação. Validade. Citação por Edital. Requisito.  

5.3 Direito. Processual. Oitiva. Ministério Público junto ao TCU. Mérito. Questão preliminar.   

5.4 Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal – PUIL. Cabimento. Direito. 

Processual. Impossibilidade.  

5.5 Ação Civil Pública. Inversão do ônus de sucumbência sem a afirmação da ocorrência de 

má-fé. Impossibilidade. Violação literal do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 e art. 87 do Código 

de Defesa do Consumidor.  

5.6 Desapropriação. Extensão. Área contígua. Impossibilidade. Atualização monetária. 

Parâmetro. Último laudo judicial. Juros compensatórios. Incidência sobre o imóvel 

efetivamente expropriado. Cabimento.  

5.7 Processual. Acesso à informação. Legislação. Publicidade dos atos administrativos. 

Restrição de acesso a processo.  

5.8 Direito. Processual. Julgamento. Colegiado. Competência. Representação. Tomada de 

Contas Especial. Alta Administração.  

5.9 Direito. Processual. Citação. Validade. Pessoa Jurídica. Extinção.  

5.10 Direito. Processual. Comunicação Processual. Validade. Presidiário. Domicílio necessário. 

5.11 Direito. Processual. Prova (Direito). Ônus da prova. Produção de prova. Diligência. 

Perícia. Inspeção.   

5.12 Direito. Processual. Julgamento. Suspensão. Pedido de vista. Voto. Antecipação. Ministro 

substituto.  

5.13 Direito. Processual. Acórdão. Anulação. Citação. Vício Insanável.  

5.14 Tomada de Contas. Controle Externo. Fato Gerador. Decurso do Prazo. Princípio do 

Contraditório. Princípio da Ampla Defesa. Princípio do Devido Processo Legal. Interesse 

Público. Ministério Público.  

5.15 Reconhecimento da Dívida. Prescrição. Ressarcimento. Pretensão Punitiva. Crime 

Doloso. Improbidade administrativa. Ministério Público. Legitimidade.  

5.16 Auditoria. Embargos de Declaração. Razões. Decisão Judicial. Motivação per relationem.  

5.17 Representação. Ato administrativo. Convalidação. Formalismo. Princípio da celeridade 

processual.  
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5.18 Representação. Grau de Jurisdição. Independência. Princípio da Segurança Jurídica. 

Coerência. Decisão Judicial.  

5.19 Direito. Processual. Embargos de Declaração. Efeito modificativo. Documento novo. 

Embargos Infringentes.  

5.20 Direito Processual. Acesso à informação. Sigilo. Processo administrativo. Levantamento. 

Ação do Controle Externo.  

5.21 Responsabilidade. Multa. Prescrição. Termo inicial. Contagem.  

5.22 Pedido de desistência de execução. Embargos do Devedor. Condicionamento à 

concordância do executado. Descabimento. Prévia renuncia ao direito sobre o qual se 

funda a ação. Art. 3º da Lei nº 9.469/1997. Inaplicabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 

tcmgo.tc.br/site 

Página 11 de 95 

1. Direito Administrativo  

 

1.1 Licitações e Contrato 

 

1.1.1 Responsabilidade. Contrato administrativo. Superfaturamento. Preço de Mercado. 
Obrigação.  Agente privado. As empresas que contratam com a Administração devem ofertar 
preços compatíveis com os de mercado, sob pena de serem responsabilizadas por eventual sobrepreço 
constatado no contrato, uma vez que o regime jurídico-administrativo relativo às contratações 
públicas, com a consequente obrigação de seguir os preços praticados no mercado (art. 43, inciso IV, 
da Lei 8.666/1993), se aplica tanto à Administração Pública quanto aos colaboradores privados. 
Acórdão nº 992/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 401, disponível em:  
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.2 Contrato Administrativo. Obras e serviços de engenharia. Rodovia. Chuva. 
Superfaturamento. Sicro. O fator chuva não pode ser considerado como justificativa para 
pagamentos acima dos valores de referência em obras rodoviárias, pois a precipitação de chuvas 
ordinárias não repercute de modo significativo sobre os custos dos empreendimentos, além de ser 
contrabalanceada por fatores não considerados pelo Sicro na formação do preço de referência, como 
fator de barganha, economia de escala, valor residual subestimado no cálculo das depreciações dos 
equipamentos, produtividades ultrapassadas, entre outros. Acórdão nº 992/2022, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 401, disponível em:  
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.3 Convênio. Execução financeira. Nexo de causalidade. Empresa ficta. A utilização de empresa 
de fachada para a realização do objeto de convênio não permite o estabelecimento do necessário nexo 
entre os recursos repassados e o objeto avençado, por não ser possível aferir se a verba federal custeou 
de fato as despesas realizadas, que podem ter sido arcadas com recursos do convenente. Acórdão nº 
1014/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 401, disponível em:  
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.4 Licitação. Edital de licitação. Impugnação. Princípio da Publicidade. Empresa Estatal. A 
ausência de publicação das respostas aos questionamentos e impugnações ao edital da licitação, de 
maneira objetiva, antes da data de abertura das propostas, contraria o art. 31 da Lei 13.303/2016 (Lei 
das Estatais). Acórdão nº 1016/2022,Boletim de Jurisprudência do TCU nº 401, disponível em:  
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.5 Apresentação de certidão de regularidade perante o IBAMA, como requisito de habilitação, 
em nome do fabricante ou do importador. Trata-se de Denúncia, com pedido de suspensão 
liminar, em face de pregão presencialpara aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara 
de ar novos para veículos de Consórcio Intermunicipal. Inicialmente, o relator, conselheiro Durval 
Ângelo, salientou que, ao examinar, em caráter preliminar, o pedido liminar de suspensão da licitação, 
constatou que o edital não apresentava a irregularidade apontada na denúncia. In casu, o denunciante 
alegou que o edital, ao exigir a apresentação de certificado de regularidade perante o Instituto Brasileiro 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em nome do fabricante, impediria a 
participação no certame de empresas que revendem pneus fabricados no exterior. O relator, em seu 
voto, destacou que este Tribunal possui inúmeras decisões no sentido de que não há irregularidade 
em editais que estabelecem, como condição de habilitação, a exigência de apresentação de certificado 
de regularidade perante o Ibama, citando, a título exemplificativo, as decisões proferidas nas 
Denúncias n. 1031624 , 1041506 e 1066665. Ressaltou, ademais, que tal exigência, em se tratando de 
aquisição de pneus, encontra amparo no disposto na Resolução Conama n. 416/2009, bem como 
na Instrução Normativa Ibama n. 01/2010, não configurando compromisso de terceiro alheio à 
disputa, haja vista que o citado documento é acessível a qualquer cidadão, no sítio eletrônico do Órgão. 
A relatoria pontuou, ainda, que a aludida exigência editalícia é regular, mesmo que não conste do edital 
que o certificado poderá ser emitido em nome do importador, tendo em vista que tal certificado não 
é fornecido apenas aos fabricantes, mas também aos importadores ou a qualquer cidadão, bastando 
acessar o site oficial e ter conhecimento do número do CNPJ do fabricante ou do importador. Desse 
modo, o relator entendeu que a cláusula questionada não resultou em vício na licitação, razão pela 
qual julgou improcedente a denúncia e determinou seu arquivamento, sem prejuízo da expedição de 
recomendação ao Consórcio e aos prefeitos dos Municípios consorciados para que, em futuras 
licitações, façam constar no edital, de forma explícita, como requisito de habilitação, a apresentação 
de certidão de regularidade perante o Ibama emitida em nome do fabricante ou do importador. O 
voto do relator foi aprovado por unanimidade. Processo 1102257, Informativo de Jurisprudência do 
TCEMG nº 249, disponível 
em:  https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

1.1.6 Recuperação judicial não é fato impeditivo para a participação em certames públicos. Trata-
se de denúncia apresentada por empresa, com pedido de liminar, em face de possíveis irregularidades 
em concorrência pública promovido por Consórcio Público, tendo por objeto a contratação de 
empresa para execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos 
domiciliares/comerciais dos municípios participantes do consórcio, com a despesa mensal estimada 
em R$225.873,15. O relator, conselheiro substituto Licurgo Mourão, em sede de preliminar de 
ilegitimidade passiva, asseverou que este Tribunal de Contas pode responsabilizar o parecerista, 
quando este contribui para a prática de ato irregular, consoante precedente firmado nos autos da 
Representação n. 1047644, de relatoria do conselheiro substituto Victor Meyer. Na oportunidade, o 
relator asseverou que, em linhas gerais, a responsabilização do parecerista de órgão público depende 
da análise da natureza jurídica do parecer, da análise da peça e dos elementos que a motivaram, se ele 
está alicerçado em lições de doutrina ou de jurisprudência e se defende tese aceitável, baseada em 
interpretação razoável de lei, o que só pode ser elucidado ao se empreender o exame do mérito. Em 
face do exposto, o relator não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo assessor 
jurídico do Consórcio, mormente considerando a sua condição de subscritor do edital da concorrência 
pública sob exame. Superada a preliminar, por unanimidade, o relator passou ao mérito e, após as 
manifestações da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, bem como 
as razões apresentadas pela defesa, julgou irregulares os apontamentos relativos à vedação da 
participação de licitantes em recuperação judicial; à exigência de Certidão Negativa de Dívida Ativa 
da União, e, ainda, à exigência de comprovação de capacidade técnica em quantitativo superior a 50% 
do objeto do certame, afastando as demais irregularidades apontadas nos autos. No que tange à 
vedação da participação de licitantes em recuperação judicial, a relatoria salientou que, nos editais de 
licitação, não pode haver tal vedação, podendo ser exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1031624
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1041506
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066665
http://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=597
https://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=115719
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1102257
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1047644
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do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do 
atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital, em 
consonância com o entendimento assente neste Tribunal, a exemplo das Denúncias 
n. 1092379; 1104850; 1007411. Ponderou, todavia, que, in casu, tal irregularidade não comprometeu a 
competitividade nem o interesse público, posto que várias empresas participaram e nenhuma foi 
inabilitada por estar em recuperação judicial, razão pela qual deixou de sancionar os responsáveis. Em 
relação à exigência de Certidão Negativa de Dívida Ativa da União, o relator, em consonância com a 
unidade técnica e o MPC, entendeu que, em que pese o uso incorreto da terminologia empregada no 
item analisado, não houve comprometimento da competitividade nem do interesse público, posto que 
várias empresas participaram e nenhuma foi inabilitada por não ter apresentado certidão de quitação 
de tributos fiscais, motivo pelo qual deixou de sancionar os responsáveis. Ademais, o relator entendeu 
ser irregular a fixação, nos atestados de capacidade técnica, de quantitativo mínimo superior a 50% do 
quantitativo de bens ou serviços que a Administração Pública pretende contratar, excetuados os casos 
em que a especificidade do objeto recomendar a adoção de percentual maior, o que deverá estar 
justificado no processo licitatório, o que não ocorreu no presente caso. Não obstante, considerando 
que não houve comprometimento da competitividade nem do interesse público, já que várias 
empresas participaram e nenhuma foi inabilitada por não comprovar a capacidade técnica em 
quantitativo mínimo superior ao previsto na Lei de Licitações, o relator deixou de sancionar os 
responsáveis. Ao final, o relator propôs que a denúncia fosse julgada parcialmente procedente, sem 
aplicação de multa aos responsáveis. Todavia, propôs a expedição das seguintes recomendações à atual 
gestão do Consórcio Público e ao responsável pelo setor de licitação, para que: a)   nos futuros editais, 
façam constar, na cláusula pertinente à participação de pessoas jurídicas em processo de falência ou 
recuperação judicial, além da exigência do plano de recuperação judicial homologado, a necessidade 
de apresentação de certidão passada pela instância judicial competente certificando que a interessada 
está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, na forma do art. 
58 da Lei n. 11.101/2005, bem como dos demais requisitos exigidos no edital, se for o caso, para 
comprovação da capacidade econômico-financeira do proponente; b)   ao fixarem os requisitos de 
habilitação, façam uso dos termos regularidade fiscal e regularidade trabalhista, em detrimento de 
certidão negativa de quitação, de modo a abarcar a possibilidade de apresentação de possíveis certidões 
positivas com efeito de negativa; c)   ao fixarem os requisitos de habilitação, abstenham-se de exigir 
número mínimo de atestados de capacidade técnica, bem como a fixação de quantitativo mínimo 
nesses atestados superior a 50% dos quantitativos dos bens e serviços que se pretende contratar, a não 
ser que a especificidade do objeto o exija, situação em que os motivos de fato e de direito deverão 
estar devidamente explicitados no processo administrativo da licitação. A proposta de voto do relator 
foi acolhida, por unanimidade. Processo 1047863, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 249, 
disponível 
em:  https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

1.1.7 Na falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera 
declaração do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado, 
deve o pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em respeito aos 
princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei nº 
9.784/1999. Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 

11/2021, conduzido pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), cujo objeto era a “prestação dos 

serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ”. Entre 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1092379
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1104850
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1007411
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm#art58
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm#art58
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1047863
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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as irregularidades suscitadas, mereceu destaque o fato de o pregoeiro haver inabilitado a representante em 

razão da ausência de dois documentos requeridos no instrumento convocatório: “o atestado de visita técnica 

ou a declaração formal do conhecimento das condições locais de trabalho (item 10.10.4 ‘c’); e a 

declaração da concordância com as disposições do instrumento convocatório e de seus anexos, garantindo 

o prazo de validade dos preços e condições da proposta (item 10.10.4 ‘d’)”. Instada a se pronunciar nos 

autos, a autoridade portuária basicamente apresentou a manifestação do pregoeiro, o qual sustentou, em 

essência, terem sido regulares os procedimentos por ele adotados, descrevendo-os com detalhes e afirmando 

ter seguido fielmente o edital e a legislação pertinente, sobretudo os arts. 26, § 9º, 38, § 2º, e 43, § 2º, do 

Decreto 10.024/2019, dispositivos que, segundo ele, “vedam a anexação extemporânea de documentos de 

habilitação”. Em seu voto, quanto aos dois documentos faltantes, o relator destacou que “a despeito de sua 

relevância, são meras manifestações e compromissos, sendo sua ausência, portanto, de saneamento 

simples e célere”. Acerca do pronunciamento do pregoeiro no sentido de que deveriam prevalecer os 

princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, em detrimento do formalismo 

moderado e da razoabilidade, o relator ponderou que “a simples verificação da natureza dos documentos 

faltantes permite concluir, sem que restem dúvidas, que estes últimos preceitos devem prevalecer”. 

Segundo ele, “conquanto seja fundamental no Direito Administrativo, o princípio da legalidade não é 

absoluto” e, no caso concreto, “parece-me claro que sua aplicação irrestrita operou contra a obtenção da 

melhor proposta e do alcance do interesse público, sendo apropriado ponderar a aplicação da salutar 

flexibilização do formalismo”. Além disso, invocou o art. 2º, parágrafo único, inciso VI, da Lei 9.784/1999, 

o qual estabelece como um dos critérios a serem observados em processos administrativos a “adequação 

entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas 

estritamente necessárias ao atendimento do interesse público”. O relator pontuou ainda que a aplicação do 

formalismo moderado e da razoabilidade não consistiria, em absoluto, afronta à isonomia, pois “o licitante 

que comete erro sanável e o corrige tempestivamente terá, ao fim dos procedimentos licitatórios, 

demonstrado, nos termos do edital, sua capacidade de cumprir o objeto, da mesma forma de outro 

participante que tenha seguido integralmente os requisitos do instrumento convocatório desde a 

apresentação inicial da documentação”. Acrescentou que o entendimento por ele externado seria 

harmônico com diversas e recentes deliberações do Plenário, a exemplo dos Acórdãos 2673/2021, 

2528/2021, 1636/2021 e 1211/2021. Em relação a esta última deliberação, o relator transcreveu o seguinte 

excerto do voto condutor: “Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-

existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as 

licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para 

sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse 

público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). O pregoeiro, durante as 

fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 

registrada em ata e acessível aos licitantes (...); sendo que a vedação à inclusão de novo documento, 

prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não 

alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua 

proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco 

ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.”. Para o relator, seria exatamente essa a 

hipótese dos autos, uma vez “ambas as declarações ausentes retratariam condição anterior à sessão do 

pregão e poderiam ser prontamente elaboradas e entregues”. E arrematou: “Enfim, na minha compreensão, 

de fato, o formalismo exacerbado do pregoeiro gerou a desclassificação indevida da ora representante”. 

Considerando a circunstância de que, antes mesmo da data em que a representação fora apresentada ao 

TCU, o contrato com a empresa vencedora do Pregão Eletrônico 11/2021 já havia sido celebrado e que a 

anulação do certame seria medida contrária ao interesse público, o relator ofereceu proposta ao colegiado, 

acolhida pelos demais ministros, no sentido de determinar à CDRJ que se abstivesse de prorrogar o contrato 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2673%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2528%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1636%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1211%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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em andamento e de que a entidade fosse cientificada que “nos casos em que os documentos faltantes 

relativos à habilitação em pregões forem de fácil elaboração e consistam em meras declarações sobre 

fatos preexistentes ou em compromissos pelo licitante, deve ser concedido prazo razoável para o devido 

saneamento, em respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, 

caput, da Lei 9.784/1999”. Acórdão 988/2022 Plenário, Informativo de Licitações e Contratos nº 436,d 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-
licitacoes-e-contratos.htm 
 

1.1.8 Licitação. Orçamento Estimativo. Preço. Pesquisa de Mercado. A definição do preço de 
referência nas contratações de serviços de limpeza e vigilância no Município de São Paulo observará 
banco específico. Se não houver, poderá ser adotado o valor do CADTERC - Caderno de Estudos 
Técnicos Especializados em Serviços Terceirizados do Estado de São Paulo, conforme art. 60, da Lei 
Municipal n.º 17.273/2020. TC nº 5.380/2021, Boletim de Jurisprudência nº 44 do TCMSP, disponível 
em: https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 
 

1.1.9 Contrato. Equilíbrio econômico-financeiro. Preço. Desconto. Inexecução. Glosa. Sanção. 
Descontos de valores em pagamento a receber pela contratada, de glosa e de aplicação de sanção, após 
o devido processo legal, nas hipóteses de inexecução parcial dos serviços contratados, atendem ao 
interesse público, conforme art. 55, parágrafo único, do Decreto Municipal n.º 44.279/2003. TC nº 
15.522/2020, Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 44, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 
 

1.1.10 Licitação. Projeto básico. Obras e serviços de engenharia. A baixa complexidade do objeto 
licitado não afasta de pronto a apresentação de projeto básico detalhado contemplando os elementos 
técnicos necessários ao prévio conhecimento da obra pelos Licitantes, porquanto viabiliza sua correta 
execução e evita aditamentos quantitativos e qualitativos ao ajuste inicial, conforme artigos 6º, IX e 
7º, § 2º, I, da Lei Federal n.º 8.666/1993. TC nº 15.482/2020, Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 
44, disponível em: https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 
 

1.1.11 Licitação. Qualificação técnica. Exigência. Vínculo profissional. Licitante e responsável 
técnico. A inscrição de licitantes nos Conselhos de Fiscalização Profissional competentes e a 
comprovação do vínculo trabalhista dos responsáveis técnicos não constitui exigência absoluta, sendo 
possível a contratação de profissional autônomo para a execução dos serviços, conforme Súmula n.º 
25 do TCESP. TC nº 15.083/2020, Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 44, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 
 

1.1.12 Licitação. Dispensa. Empresa Estatal. Aquisição. Bens ou Serviços. Outras unidades 
federativas. A Administração pode adquirir diretamente, por dispensa de licitação, bens produzidos 
ou serviços prestados por órgãos ou entidades de direito público interno de outras unidades 
federativas, em consonância com art. 24, VIII, Lei Federal n.º 8.666/1993. TC nº 17.433/2019, 
Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 44, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 
 
 
 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A988%2520ANOACORDAO%253A2022%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
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1.1.13 Licitação. Dispensa. Emergência. Imprevisibilidade. Risco. Caracterizada a urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, caso o Poder Executivo opte pela 
contratação direta, nos moldes do art. 24, IV da Lei Federal n.º 8.666/1993, as situações deverão ser 
apreciadas, caso a caso, consideradas as justificativas técnicas, que, por sua vez, deverão ser certificadas 
e qualificadas por profissionais competentes, apontando os riscos iminentes de cada obra de arte. TC 
nº 12.195/2018, Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 44, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 
 

1.1.14 Licitação. Consulta pública. Justificativa. Discricionariedade. O instituto da consulta pública 
deve ser observado, inclusive nas licitações em geral, prestigiando-se os princípios da transparência e 
da publicidade que regem a gestão pública, entretanto, sua dispensa poderá ser considerada pela 
autoridade competente, desde que devidamente justificada, nos termos do art. 1º, parágrafo único, do 
Decreto Municipal n.º 48.042/2006. TC nº 106/2017, Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 44, 
disponível em: https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 
 

1.1.15 Licitação. Orçamento estimativo. Elaboração. Referência. Pesquisa. Preço. Empresa Estatal. 
A pesquisa de preços para elaboração do orçamento estimativo de licitação promovida por empresa 
estatal não deve se restringir, sem a devida justificativa, a cotações realizadas junto a potenciais 
fornecedores, devendo ser utilizadas outras fontes como parâmetro, a exemplo de contratações 
similares realizadas por outras estatais. Acórdão nº 2399/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
402, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.16 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. 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 

https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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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, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 44, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2022/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-44.-maio-1.pdf 
 

1.1.17 Contrato Administrativo. Obras e serviços de engenharia. Superfaturamento. Referência. 
Fornecedor. Nota fiscal. Para apuração de superfaturamento em contratos de obras públicas, 
admite-se a utilização de valores obtidos em notas fiscais de fornecedores das contratadas como 
parâmetro de mercado (acrescidos do BDI), quando não existirem preços registrados nos sistemas 
referenciais. Acórdão nº 1142/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 403, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.18 Responsabilidade. Contrato administrativo. Superfaturamento. BDI. IRPJ. CSLL. Marco 
temporal. A aplicação do disposto no subitem 9.2.1.1 do Acórdão 205/2018 - Plenário – segundo o 
qual, para contratos firmados até a publicação do Acórdão 950/2007-Plenário, não há necessidade de 
serem cobrados do contratado quaisquer ressarcimentos pela inclusão do IRPJ e da CSLL nas 
planilhas de preços, como item específico (custo direto) ou no BDI – não é automática, devendo-se 
investigar se há ou não ocorrência de superfaturamento por preço excessivo, por meio da comparação 
do preço contratado com o preço de referência, sendo este último composto pelo custo de referência 
e pelo percentual de BDI de referência. Acórdão nº 1142/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 403, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.19 Responsabilidade. Contrato administrativo. Superfaturamento. Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro. Princípio da Segurança Jurídica. Não pode ser considerado negócio 
jurídico perfeito e protegido pelo princípio da segurança jurídica (art. 24 do Decreto-lei 4.657/1942 - 
Lindb) o contrato administrativo celebrado com preço superior ao de mercado, pois não há como 
conceber que o particular possa ser beneficiário de direito subjetivo ao superfaturamento. Acórdão nº 
1142/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 403, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.20 Contrato administrativo. Equilíbrio econômico-financeiro. Avaliação. Requisito. Variação 
Cambial. A variação cambial, em regime de câmbio flutuante, não pode ser considerada suficiente 
para, isoladamente, embasar a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato com 
fulcro no art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/1993. Para que a variação do câmbio possa justificar 
o pagamento de valores à contratada a título de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, 
faz-se necessário que ela seja imprevisível ou de consequências incalculáveis. Acórdão nº 1148/22   
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 403, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.21 Licitação. RDC. Contratação integrada. Vantagem. Justificativa. Obrigatoriedade.  É irregular 
a adoção da contratação integrada do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) sem a 
efetiva demonstração das vantagens técnicas e econômicas auferidas pela sua utilização (art. 9º da Lei 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2022/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-44.-maio-1.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2022/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-44.-maio-1.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A205%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A950%2520ANOACORDAO%253A2007%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm
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12.462/2011), comparativamente com os outros regimes de execução previstos na mencionada lei. 
Acórdão nº 1169/22   Boletim de Jurisprudência do TCU nº 403, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.22 Licitação. Licitação de Técnica e Preço. Critério. Pontuação. Proposta técnica. Princípio do 
julgamento objetivo. Princípio da razoabilidade. Em licitações do tipo técnica e preço, o edital 
deve definir critérios objetivos para a gradação das notas a serem dadas a cada quesito da avaliação 
técnica, assim como distribuir a pontuação técnica de modo proporcional à relevância de cada quesito 
para a execução do objeto contratual, de forma a permitir o julgamento objetivo das propostas e evitar 
o estabelecimento de pontuação desarrazoada, limitadora da competitividade. Acórdão nº 1169/22   
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 403, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.23 Alerta sobre pregões eletrônicos promovidos por consórcios multifinalitários. Trata-se de 
Denúncia apresentada por microempreendedora individual, com pedido de liminar de suspensão do 
certame, em face de possíveis irregularidades em pregão eletrônico promovido por consórcio 
multifinalitário, tendo por objeto o registro de preços para futuro fornecimento e aquisição de móveis 
escolares, lousas escolares, jogos pedagógicos e didáticos e parquinho infantil para os municípios 
filiados ao Consórcio Público. O relator, conselheiro José Alves Viana, salientou que a Administração 
Pública, no exercício de seu poder discricionário, pode rever seus atos, de ofício, anulando-os, quando 
ilegais, ou revogando-os, em juízo de conveniência e oportunidade, em consonância com o art. 49 da 
Lei n. 8.666/1993. Desse modo, constatado que os responsáveis anularam o certame, votou pela 
extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de 
Processo Civil, determinando o consequente arquivamento dos autos. O conselheiro Durval Ângelo, 
em seu voto, destacou que os consórcios intermunicipais representam um grande avanço no 
ordenamento jurídico e na busca de soluções conjuntas, mas demonstrou preocupação em relação à 
questão dos pregões eletrônicos promovidos por esses consórcios. Na oportunidade, o conselheiro 
Durval Ângelo mencionou, a título de exemplo, a decisão proferida, em sede de cautelar, pelo 
conselheiro substituto Telmo Passareli, nos autos do Processo 1112600 (apenso 1114701), que 
versava sobre “consórcio de saúde que licitava maquinário pesado, máquinas agrícolas, mas não 
licitava nada de compra de medicamentos, nada de ambulância ou veículos para a área de saúde”. 
Alertou que as cidades atendidas por esses consórcios muitas vezes não compram nesses pregões 
eletrônicos, e que, recentemente, teve conhecimento de situação envolvendo um pregão eletrônico 
promovido por consórcio intermunicipal da região do Vale do Rio Doce, por meio do qual ninguém 
daquela região comprou, mas que serviu de base para várias compras de município da região 
metropolitana de Belo Horizonte e de outras prefeituras. Diante disso, pontuou que os pregões 
eletrônicos realizados por esses consórcios podem ser utilizados como forma de burlar a Lei das 
Licitações e, muitas vezes, de encarecer os objetos que estão sendo comprados, em detrimento de 
outras questões fundamentais, em relação às quais os municípios têm o dever de agir. Feitas tais 
considerações preambulares, o conselheiro Durval Ângelo acompanhou o voto do relator, mas 
asseverou que esta Corte de Contas, em conjunto com o Ministério Público, deve estar atenta à 
fiscalização desses consórcios intermunicipais de saúde ou com esse nome tão amplo, 
multifinalitário, um nome que diz tudo ou não diz nada. O conselheiro Gilberto Diniz, por sua vez, também 
acompanhou o relator, e, diante do alerta apresentado pelo conselheiro Durval Ângelo, manifestou-
se no sentido de que o serviço de inteligência do Tribunal, por meio do Suricato, devesse desenvolver 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art49
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art49
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art485iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art485iv
https://tcnotas.tce.mg.gov.br/TCJuris/Nota/BuscarArquivo/2715841
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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uma malha de fiscalização para rastreamento mais aprofundado das licitações instauradas por esses 
consórcios. O voto do relator foi aprovado por unanimidade. Processo 1112528, Informativo de 
Jurisprudência – Edição Especial nº 250, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

1.1.24 Apuração do limite de retenção para a contratação de prestação de serviços de seguro total 
para a cobertura de riscos da frota de veículos. Trata-se de Denúncia apresentada por empresa, 
em face de possíveis irregularidades em pregão presencial promovido por prefeitura municipal, tendo 
por objeto a prestação de serviços de seguro total para a cobertura de riscos da frota de veículos da 
municipalidade. Na sessão realizada no dia 28/4/2022, o relator, conselheiro substituto Licurgo 
Mourão, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva por ter verificado, em linhas gerais, a existência 
dos pressupostos que legitimam a presença dos responsáveis no polo passivo, devendo a análise 
quanto à responsabilidade pelos apontamentos ser realizada quando do exame de mérito, eis que a 
participação em procedimentos administrativos gera apenas uma presunção relativa, a qual só pode 
ser afastada ou confirmada de acordo com as circunstâncias constantes nos autos. Acolhida, por 
unanimidade, a preliminar, o relator, no mérito, propôs que a denúncia fosse julgada improcedente, 
por entender que não restou demonstrada a ocorrência de irregularidade, tendo em vista que o 
atestado apresentado pela denunciante demonstrava que ela possuía “limite de retenção, no valor de 
R$890.000,00 e valor de capacidade de resseguro, de R$650.000,00, sendo que esses valores não se 
somam para fins cumprimento da exigência objeto da denúncia”, bem como em decorrência de a 
licitação ter contado com outros interessados, que viabilizaram a competição, sem prejudicar o 
processo concorrencial. Na oportunidade, o conselheiro Cláudio Couto Terrão pediu vista dos 
autos.  Na sessão do dia 2/6/2022, o conselheiro Cláudio Couto Terrão, em seu voto-vista, asseverou 
que a empresa denunciante alegou ter apresentado declaração emitida por empresa resseguradora, com 
cobertura de responsabilidade adicional, além do limite de retenção registrado perante a 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, mas que tal documento não foi aceito pela 
Administração para fins de habilitação. O conselheiro vistor destacou, a partir da análise do 
instrumento convocatório, que o objetivo da Administração era a proteção de sua frota, por meio da 
contratação de seguro com cobertura para os riscos a que estão expostos os veículos do Município, 
tendo exigido a comprovação de limite de retenção de R$1.000.000,00 registrado junto à SUSEP. 
Salientou que tal limite de retenção deve ser compreendido como o limite máximo pelo qual uma 
seguradora ou resseguradora pode se responsabilizar em um potencial sinistro isolado, conforme 
dispõe o art. 78 da Resolução n. 321/2015, do Conselho Nacional de Seguros Privados, ressaltando 
que a política de resseguro é reconhecida não apenas no mercado, como também na legislação pátria, 
estando regulamentada pela Lei Complementar n. 126/2007, que o define como operação de 
transferência de riscos de uma cedente para uma resseguradora e que estabelece uma série de 
condições para a realização de operações dessa natureza, sendo, portanto, uma atividade altamente 
regulada e sujeita à fiscalização da SUSEP, que afirmou expressamente que “não existe impedimento 
em se comercializar seguro com importância segurada superior ao limite de retenção, desde que, no 
momento da contratação, a companhia já possua contratos de repasses de riscos que assegurem que 
a sua responsabilidade líquida máxima por risco isolado seja sempre menor ou igual ao respectivo 
limite de retenção” (Ofício Eletrônico n. 6/2017/SUSEP/DISOL). Adotando-se essa premissa, 
ancorada na previsão do art. 78 da Resolução n. 321/2015 e na regulamentação do resseguro pela Lei 
Complementar n. 126/2007, o conselheiro-vistor entendeu que os documentos carreados aos autos 
demonstravam, à evidência, que a denunciante detinha capacidade técnica para a prestação do objeto, 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1112528
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www2.susep.gov.br/safe/scripts/bnweb/bnmapi.exe?router=upload/14294
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp126.htm
https://tcnotas.tce.mg.gov.br/TCJuris/Nota/BuscarArquivo/2210715
https://www2.susep.gov.br/safe/scripts/bnweb/bnmapi.exe?router=upload/14294
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp126.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp126.htm
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uma vez que seu limite total de responsabilidade era de R$1.710.000,00, decorrente do seu próprio 
limite de retenção e do contrato de transferência de risco por ela celebrado com a empresa 
resseguradora, claramente superior aos R$1.000.000,00 exigidos pelo edital, razão pela qual julgou 
irregular a desclassificação da denunciante, deixando de acolher, assim, a proposta de voto, para julgar 
procedente a denúncia. Não obstante, por se tratar de mercado sujeito a normas dotadas de altíssimo 
grau de especificidade, de pouco domínio do público em geral, não sendo uma contratação pública 
corriqueira, reconheceu que não houve, na hipótese, “erro grosseiro”, considerando suficiente a 
emissão de recomendação à atual gestão, por meio do prefeito e do pregoeiro, para que, nas futuras 
licitações para a contratação dos serviços de seguro, sejam reconhecidas as operações de resseguro 
admitidas em lei realizadas com pessoas jurídicas legalmente autorizadas. O voto-vista foi aprovado, 
por unanimidade, não tendo sido acolhida, no mérito, a proposta de voto do relator. 
Processo 1031349, Informativo de Jurisprudência – Edição Especial nº 250, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

1.1.25 Em licitações do tipo técnica e preço, o edital deve definir critérios objetivos para a gradação 
das notas a serem dadas a cada quesito da avaliação técnica, assim como distribuir a 
pontuação técnica de modo proporcional à relevância de cada quesito para a execução do 
objeto contratual, de forma a permitir o julgamento objetivo das propostas e evitar o 
estabelecimento de pontuação desarrazoada, limitadora da competitividade. Em processo de 

representação constituído de forma apartada do relatório da auditoria realizada com vistas a verificar a 

regularidade da contratação e da execução das obras de implantação de vias transversais de interligação, os 

Corredores Estruturantes, Alimentadores ou Transversais I e II, no município de Salvador/BA, 

empreendimento denominado “Corredor de Ônibus de Salvador/BA”, foram apreciadas razões de 

justificativas apresentadas por gestores da contratante, Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado 

da Bahia (Conder), chamados a se manifestar em razão de irregularidades constatadas na condução do RDC 

002/2013. Acerca do referido certame, promovido na modalidade de contratação integrada e tendo por 

objeto a “elaboração dos projetos básico/executivo e execução das obras do Corredor Alimentador I e II”, 

fora identificada, entre outros achados, a “ausência de critérios objetivos para o julgamento de proposta 

técnica”. Mais especificamente, foram identificados, para o julgamento das propostas técnicas, critérios 

subjetivos em relação ao item “Conhecimento do Empreendimento/Metodologia de Execução (Ceme)”. No 

que se refere à avaliação do item “Capacidade Técnica da Proponente (CTP)”, fora fixada, sem a 

fundamentação devida, pontuação para o “Tempo de Atuação da Proponente (TAP)”, o que não se 

coadunaria com a avaliação da qualidade técnica. Já em relação ao item “Experiência Específica da 

Proponente”, a Conder estabelecera a apresentação de alguns atestados com exigências irrelevantes, se 

comparadas aos objetos a serem contratados, e, ainda, com atribuição de pontuações desarrazoadas ou 

desproporcionais à relevância da atividade no conjunto das obras. Em sua instrução, a unidade técnica 

asseverou que os critérios de pontuação e avaliação das propostas, questionados pela equipe de auditoria, 

de fato não foram devidamente justificados pelos responsáveis ouvidos em audiência, os quais se 

restringiram a explicar os motivos que levaram à adoção desses critérios. No entanto, ponderou que, até 

então, “não havia um histórico de licitações em que esses critérios teriam sido adotados de forma 

substancialmente diferente da adotada pela Conder”. Assim sendo, propôs o acolhimento das razões de 

justificativas apresentadas para esse achado. Ao discordar da análise empreendida pela unidade técnica, o 

relator destacou em seu voto, preliminarmente, que um dos princípios norteadores do RDC, especialmente 

quanto ao regime de contratação integrada, presentes no art. 3º da Lei 12.462/2011, é o julgamento objetivo 

das propostas nos certames. Frisou ainda que os arts. 18, § 2º, e 20 do RDC ratificam a necessidade de que, 

no julgamento pela melhor combinação de técnica e preço, sejam avaliadas e ponderadas as propostas 

técnicas e de preço apresentadas pelos licitantes, mediante a utilização de parâmetros objetivos, 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1031349
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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obrigatoriamente inseridos no instrumento convocatório. Destarte, a ausência de critérios objetivos para o 

julgamento de proposta técnica “é falha grave, que afronta o princípio do julgamento objetivo das 

propostas, com reflexos também no princípio da isonomia”. O relator também pontuou que não se poderia 

afastar, em princípio, a correlação dessa irregularidade à baixa competitividade ocorrida no certame. 

Segundo ele, quanto ao item “Conhecimento do Empreendimento/Metodologia de Execução (CEME)”, a 

pontuação indicada trazia conceitos subjetivos: “Muito Satisfatório”, “Satisfatório”, “Pouco Satisfatório” 

e “Insatisfatório”, sem especificar objetivamente o que seria cada um deles, ou de que forma o licitante 

seria pontuado. Além disso, teriam sido fixadas pontuações desarrazoadas, como a atribuição de “até 03 

pontos para construção de ciclovias em área urbana, pouco menos que a experiência em obras de OAE 

(item A - max. 05 pontos); e a mesma pontuação para a experiência em elaboração de projetos de 

empreendimentos correlatos (itens J e K - max. 03 pontos)”. Nesse sentido, assinalou o relator, a 

jurisprudência do TCU anterior à realização do certame em apreço, a exemplo do Acórdão 1782/2007-

Plenário, já orientava no sentido de que em licitações do tipo técnica e preço, deve-se atribuir pontuação 

proporcional à relevância e à contribuição individual e conjunta de cada quesito para a execução contratual, 

evitando-se o estabelecimento de pontuação desarrazoada, limitadora da competitividade. No que concerne 

ao quesito “Tempo de Atuação da Proponente”, o relator deixou assente que a sua utilização tinha 

precedente em julgamentos de propostas técnicas, em licitações de técnica e preço de outros órgãos, a 

exemplo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) nos RDC’s 412/2013-00 e 

537/2013-00. Além disso, esse subitem equivaleria a menos de 10% do valor total do item “Capacidade 

técnica da proponente”, sendo a pontuação “mais relevante àquela atinente a experiência das licitantes”, 

razão por que a irregularidade em relação a esse quesito poderia ser relevada. De igual modo, considerou 

que o fato de não terem sido fixados critérios para pontuação da metodologia construtiva apresentada pela 

licitante, uma vez que se tratava de contratação integrada, deveu-se às incertezas referentes à “recentidade 

do RDC à época da licitação”. Nada obstante, enfatizou que restaram não elididas as irregularidades quanto 

à subjetividade da pontuação no item CEME e à distribuição desbalanceada dos pontos para a “Experiência 

Específica do Proponente”, ocorrências que, a seu ver, seriam suficientes para caracterizar a grave 

inobservância das normas que regem as contratações públicas (notadamente o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal e os arts. 1º, § 1º, inciso IV, 3º, 18, § 2º, e 20 da Lei 12.462/2011), constituindo culpa 

grave caracterizada como erro grosseiro, passível de aplicação de penalidade. Dessa forma, quanto ao item 

de audiência relativo à “ausência de critérios objetivos para o julgamento de proposta técnica”, 

manifestou-se pela rejeição parcial das razões de justificativa dos responsáveis, com a consequente 

aplicação de multa individual fundada no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no que foi acompanhado 

pelos demais ministros. Acórdão 1169/2022 Plenário, Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 
437, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-
de-licitacoes-e-contratos.htm 
 

1.1.26 A pesquisa de preços para elaboração do orçamento estimativo de licitação promovida por 
empresa estatal não deve se restringir, sem a devida justificativa, a cotações realizadas junto 
a potenciais fornecedores, devendo ser utilizadas outras fontes como parâmetro, e exemplo 
de contratações similares realizadas por outras estatais. Representação formulada ao TCU 
apontou supostas irregularidades na Licitação Eletrônica para Registro de Preços 37-2020-07-01, 
promovida pelo BB Tecnologia e Serviços S.A. (BBTS) com vistas à “aquisição possível e provável de 
fornecimento e instalação de equipamentos e dispositivos de controle de acesso físico”. Entre as irregularidades 
suscitadas, a unidade jurisdicionada foi instada a prestar esclarecimentos acerca da realização de 
pesquisa de preços, para elaboração do orçamento estimativo, com base em orçamentos realizados 
com apenas três fornecedores, sem a devida justificativa, o que estaria em desacordo com a 
jurisprudência do TCU. Alegou o BBTS não haver utilizado o portal Comprasnet em razão da 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1782%2520ANOACORDAO%253A2007%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1782%2520ANOACORDAO%253A2007%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1169%2520ANOACORDAO%253A2022%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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especificidade da solução demandada, a qual exigiria a realização de diversas consultas em separado, 
para cada um dos itens do conjunto da solução, o que implicaria ineficiência dos resultados da 
pesquisa. No entanto, a unidade jurisdicionada não apresentou qualquer documento ou resultado de 
pesquisa que demonstrasse a inviabilidade de consulta de preços por outros meios. O BBTS afirmou 
ainda que nove empresas foram consultadas e que três efetivamente responderam, as quais, de fato, 
tiveram seus orçamentos avaliados. E para corroborar sua argumentação, invocou “o Manual de 
Compras Diretas do TCU (art. 8º da Portaria TCU 318/2008)”, o Acórdão 1861/2008-Primeira Câmara e 
o Acórdão 1547/2007-Plenário, além de outras deliberações proferidas pelo Tribunal, inclusive 
decisões adotadas em processos que envolviam entidades do Sistema “S”, todas no sentido de admitir 
a formação de preço com base em apenas três orçamentos obtidos junto a fornecedores. Em seu voto, 
na esteira do entendimento esposado pela unidade técnica, o relator assinalou que o BBTS estava 
equivocado ao interpretar o art. 8º da Portaria TCU 318/2008, pois, ainda que fosse aplicável a 
contratações diretas de bens e serviços, o referido dispositivo admite apenas de forma excepcional 
“estimativas de preço baseadas em orçamentos apresentados por potenciais fornecedores (...) obtidas pela média de no 
mínimo três cotações de preço”. Ademais, os precedentes invocados pelo BBTS não se aplicam ao caso, 
haja vista se mostrarem desatualizados, por ter a jurisprudência evoluído para recomendação do uso 
de cesta de preços aceitáveis, com adoção, sempre que possível, de preços públicos como referência; 
ou serem “incompatíveis com o regime jurídico que rege as licitações desenvolvidas no âmbito das empresas públicas, a 
exemplo dos acórdãos relacionados ao Sistema ‘S’, cujas normas licitatórias possuiriam fonte própria, a saber os 
regulamentos próprios de cada uma das entidades que compõem aquele sistema”. Para o relator, o que se observou 
na verdade foi que “não houve, na prática, a realização de qualquer estudo preliminar visando à elaboração de 
orçamento de custos na forma de cesta de preços, nem o intuito de examinar a possibilidade de aceitação de soluções 
técnicas dotadas de appliance (hardware adicional), tanto em relação aos itens do Lote 1 quanto aos itens do Lote 2”. 
Não tendo sido realizado estudo comparativo entre as possíveis soluções, a única medida de caráter 
preliminar adotada pelo BBTS, enfatizou o relator, fora o levantamento de preço junto a três 
fornecedores da solução com appliance. Em que pese a ausência de estudos e de demonstração da 
vantajosidade dos preços de referência, bem como da escolha da solução técnica, o relator considerou 
que houve razoável competição, nada obstante seja de se pressupor que haveria custos adicionais, 
ainda que não objetivamente demonstrados pela entidade, caso fosse aceita a solução com appliance. 
De todo modo, ponderou o relator, “conquanto se trate de contratação relevante para o BBTS, as irregularidades 
verificadas impedem que se admita adesões à ata que decorrer do presente certame, devendo ser expedida determinação 
nesse sentido”. Nos termos propostos pelo relator, o colegiado decidiu então, quanto a essa 
impropriedade, dar ciência ao BBTS nos seguintes termos: “realização de pesquisa de preços para elaboração 
de orçamento estimativo com base em orçamentos realizados com propostas apresentadas por apenas três fornecedores, 
sem a devida justificativa, o que contraria a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 2.170/2007-TCU-
Plenário, 2.637/2015-TCU-Plenário, 2.746/2015-TCU-Plenário, 79/2018-TCU-2ª Câmara, 7.252/2020-
TCU-2ª Câmara, 11.131/2020-TCU-2ª Câmara, 1.620/2018-TCU-Plenário e 143/2019-TCU-Plenário”. 
Outrossim, decidiu o colegiado determinar à entidade que se abstivesse de admitir adesão à ata 
assinada em decorrência da Licitação Eletrônica 37-2020-07-01. Acórdão 2399/2022 Segunda 
Câmara, , Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 437, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 
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https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1620%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A143%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2399%2520ANOACORDAO%253A2022%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2399%2520ANOACORDAO%253A2022%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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1.1.27 Inexigibilidade de licitação. Interesse Público. Procurador. Funcionário Público. 
Contratação Direta. A inexigibilidade de licitação somente tem lugar quando o interesse público seja 
tão peculiar que não possa ser atendido pelos próprios recursos e pessoal de que dispõe a 
Administração Pública. A existência de quadro próprio de procuradores municipais, aliada ao caráter 
ordinário do serviço advocatício, não dão ensejo à inexigibilidade para a contratação direta do serviço, 
havendo assim a desnecessidade da contratação de terceiros para a plena satisfação do interesse 
público. Acórdão nº 77890/22, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 5, disponível em: 
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 
 

1.1.28 Licitação. Denúncia. Parcelamento do objeto. Poder discricionário. Vantajosidade. A 
definição da divisibilidade ou não por lotes, ou itens na licitação insere-se no âmbito de 
discricionariedade administrativa, competindo ao gestor público avaliar, na fase de planejamento, qual 
meio atende melhor ao interesse público, demonstrando a vantajosidade da opção feita, bem como 
eventual prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala. Acórdão nº 
75681/22, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 5, disponível em: 
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 
 

1.1.29 Licitação. Edital de Licitação. Vedação. Convênio. Estado-membro. Legislação.Nas licitações 
realizadas por estados e regidas pela Lei 8.666/1993, em que haja participação de recursos da União, 
é irregular a inclusão no edital de regras que, embora baseadas na legislação estadual, contrariem aquela 
lei, a exemplo de critério de julgamento por maior desconto e de inversão das fases de habilitação e 
julgamento de propostas, por afronta aos arts. 1º, caput e parágrafo único, e 118 da Lei 8.666/1993. 
Acórdão nº 1246/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 404, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.30 Requisição administrativa de bens ou serviços públicos. ADI 3454/DF. A requisição 
administrativa “para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de 
situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias” — prevista na Lei 
Orgânica do Sistema Único de Saúde (Lei 8.080/1990) — não recai sobre bens e/ou serviços públicos 
de outro ente federativo. O permissivo constitucional para a requisição administrativa de bens 
particulares, em caso de iminente perigo público (1), tem aplicação nas relações entre Poder Público 
e patrimônio privado, não sendo possível estender a hipótese às relações entre as unidades da 
Federação. Nos termos da jurisprudência desta Corte (2), ofende o princípio federativo a requisição 
de bens e serviços de um ente federado por outro, o que somente se admitiria excepcionalmente à 
União durante a vigência de estado de defesa (CF/1988, art. 136, § 1º, II) e estado de sítio (CF/1988, 
art. 139, VII). Entre os entes federados não há hierarquia, sendo-lhes assegurado tratamento 
isonômico, ressalvadas apenas as distinções porventura constantes na própria CF/1988. Portanto, 
como as relações entre eles se caracterizam pela cooperação e horizontalidade, tal requisição, ainda 
que a pretexto de acudir situação fática de extrema necessidade, importa ferimento da autonomia 
daquele cujos bens ou serviços públicos são requisitados, acarretando-lhe incontestável 
desorganização. Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, julgou procedente a 
ação para atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 15, XIII, da Lei 8.080/1990 (3), 
excluindo a possibilidade de requisição administrativa de bens e serviços públicos de titularidade de 
outros entes federativos. ADI 3454/DF, Informativo do STF nº 1059/2022, disponível em: 

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Requisi%C3%A7%C3
%A3o 

 

 
1.1.31 Auditoria. Licitações e Contratos. Desequilíbrio Econômico-financeiro. Reajustes. Limites. 

O TCE/SC analisou a execução do contrato de prestação de serviços especializados em operação e 
manutenção do sistema de abastecimento de água no Sistema de Esgotamento Sanitário e do Sistema 
Comercial do Município de Lages e Distrito de Santa Terezinha do Salto.  O Tribunal aplicou multa 
ao Diretor de Operações da SEMASA e ao Secretário Municipal de Água e Saneamento pela 
extrapolação do limite permitido para aditamentos e pela celebração do 6.º termo aditivo ao contrato 
com o acréscimo de valores correspondentes a 31,76% do valor originalmente contratado.  O Tribunal 
também recomendou que, em futuros editais e contratos, ocorra a verificação da indicação de todos 
os equipamentos, mão de obra, insumos e todos os outros custos que permitam chegar ao valor de 
cada um dos três serviços: (a) desobstrução e limpeza de rede de esgoto com caminhão hidrovácuo; 
(b) utilização de Caminhão de limpeza combinado vácuo/alta pressão Mercedes Benz; e (c) avaliação 
do efetivo resultado dos serviços de pesquisa de vazamento não visível, verificando se houve a redução 
de perda de água em todo o sistema. E que a verificação seja realizada com base em planilha de 
composição de custo unitário de acordo com a Orientação Técnica n.º 05/2012, do Instituto Brasileiro 
de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP.  Trata-se de Auditoria Ordinária de contrato celebrado 
entre a Secretaria Municipal de Águas e Saneamento - Semasa e o Consórcio Águas do Planalto, na 
qual o Relator analisou a extrapolação do limite permitido para aditamentos, em face da celebração 
do 6.º Termo Aditivo ao Contrato e o pedido de conversão do presente processo em tomada de contas 
especial pela Área Técnica do Tribunal.  Quanto à extrapolação do limite permitido para aditamentos, 
o Relator decidiu "aplicar sanção aos Responsáveis ante a não observância do art. 65, §1.º da Lei 
Federal n.º 8.666/93, com os Acórdãos   n. 2.530/2011 e 2.819/2011 – Plenário, do Tribunal de 
Contas da União – TCU, e com a Decisão n.º 5006/2013 do TCE/SC".  Quanto ao pedido de 
conversão da auditoria em tomada de contas especial pela Área Técnica do Tribunal, o Relator 
entendeu que "o Corpo Instrutivo considerou os argumentos e documentos juntados aos 
autos   suficientes para afastar integralmente as irregularidades apontadas, não sendo constatada ainda 
a existência de dano ao erário referente às medições e pagamentos irregulares do pessoal técnico e 
administrativo no Contrato entre o período de janeiro de 2016 a maio de 2017, não cabendo desta 
forma converter os presentes autos em tomada de contas especial".  Extrai-se, por fim, da ementa do 
voto do Relator: “LICITAÇÃO, DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REAJUSTE. 
LIMITES a figura do desequilíbrio econômico-financeiro, não se confunde como reajuste enquanto 
o primeiro está diretamente relacionado a um aumento ou diminuição dos custos do contrato, 
ocasionado por fatores externos o segundo tem como objetivo recompor o poder de compra. 
Enquanto não existe limite para aplicação do reajuste, o teto para aplicação do desequilíbrio 
econômico-financeiro, consta dos parágrafos 1.º e 2.º do artigo 65 da lei federal n.º 8.666/93, e nos 
acórdãos n.º 2.530/2011 e 2.819/2011 – plenário, do Tribunal de Contas da União – TCU, e com a 
Decisão n.º 5006/2013 do TCE/SC. @RLA-17/00537250, Informativo de Jurisprudência do 
TCESC nº 96, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 
 
 

https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Requisi%C3%A7%C3%A3o
https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Requisi%C3%A7%C3%A3o
https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700537250
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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1.1.32 Consulta. Licitação e Contratos. Administrativo. Município. Contratação de obra. Repasse 
estadual. Doação à concessionária. Energia Elétrica. Não conhecimento. O TCE/SC não 
conheceu de Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Siderópolis sobre a competência 
municipal para contratação e execução de obra de expansão de capacidade da rede de energia elétrica, 
em trecho da concessionária autorizada pela ANEEL, Cooperativa de Energia Elétrica Treviso – 
CERTREL. Trata-se de Consulta acerca de caso concreto específico de obra a ser executada com 
recursos repassados pelo Estado de Santa Catarina, de acordo com o Relator, "tangenciando ainda em 
alguns aspectos que fogem à competência deste Tribunal de Contas, em especial a concessão, 
regulação e fiscalização realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel". Para o Relator, 
"embora reconheça a nobre iniciativa da ampliação de oferta de energia na região de Siderópolis, as 
delimitações processuais formalmente definidas para um processo de consulta não nos permitem 
analisar o caso concreto posto e responder aos quesitos apresentados, o que de forma alguma 
prejudica, em eventual necessidade, a conversação com a área técnica deste Tribunal de Contas para 
análise da modelagem do negócio proposta pelo município e dos projetos vinculados ao objeto em 
análise, no uso das prerrogativas de orientação que este Tribunal de Contas adota 
costumeiramente".  Por fim, extrai-se da ementa do Relator: "A realização de consulta sobre a 
possibilidade de contratação de obra de ampliação de rede elétrica pelo município, com posterior 
doação à Concessionária autorizada pela Aneel, já comprovada a aprovação pelo Estado de repasse 
de recursos, configura caso concreto e transmuda a consulta em tese em consultoria ao município, 
inviabilizando o exame da matéria, nos termos do caput do artigo 103 e inciso II do artigo 104 do 
Regimento Interno". @CON-22/00085235, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 96, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 
 

1.1.33 Consulta. Licitação. Habilitação fiscal. Comprovação de regularidade fiscal. Exigência. 
Conhecimento. Inclusão de item no Prejulgado 1622. O TCE/SC modificou o Prejulgado 1622 e 
incluiu um item, de acordo com o seguinte entendimento: "Os órgãos e entidades licitantes poderão 
deixar de exigir a comprovação de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual e/ou Municipal do 
domicílio ou sede da licitante nas licitações, dispensas e inexigibilidades quando, comprovadamente, 
demonstrarem que não há incidência de tributos estaduais e/ou municipais em relação ao objeto 
licitado e às atividades pertinentes ao ramo desempenhado pela participante da licitação, em 
conformidade com os incisos II e III do art. 29 da Lei nº 8.666/93. Os editais deverão definir 
exatamente quais documentos serão exigidos dos licitantes para fins de comprovação da regularidade 
fiscal". Trata-se de Consulta formulada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa 
Catarina, acerca da viabilidade de o Poder Judiciário de Santa Catarina, em suas contratações públicas, 
interpretar o art. 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93 no sentido de deixar de exigir as certidões de 
regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal.  Inicialmente, o Relator explicou que a controvérsia 
essencial versa sobre a abrangência do art. 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93 que lista documentos a 
fim de comprovar a regularidade fiscal de licitante. "Indaga-se se referida comprovação 
necessariamente deve ser perante as Fazendas Públicas federal, estadual e municipal do domicílio do 
licitante, ou se se admite outra sorte de interpretação menos rigorosa", complementou.  O Relator 
explicou que o objetivo primordial para a exigência de certidões de regularidade fiscal deve ser impedir 
o acesso aos contratos públicos por empresas devedoras, pois competiriam em condições desiguais. 
Outro objetivo deve ser reduzir a possibilidade de interrupção do contrato no seu curso por eventual 
penhora de bens afetados a dívida com o Poder Público. A corrente de entendimento que preserva 

https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=22000852325
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1622
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esses dois objetivos é a que exige as certidões de regularidade fiscal de tributos incidentes sobre as 
atividades atinentes ao ramo da empresa e ao objeto da licitação.  Ele também observou que a lei de 
licitações (art. 29, II da Lei nº 8.666/93) exige a prova de inscrição em cadastro de contribuintes apenas 
no Estado ou Município pertinente ao ramo de atividade e com o objeto contratual. Já o CTN (art. 
193) afirma mais especificamente que a prova da quitação dos tributos para fins de participação em 
licitação pública reduz-se à Fazenda Pública interessada, sobre atividades contratadas ou nas quais 
concorre.  "É de difícil conformação a exigência que a empresa apresente certidões pertinentes ao seu 
ramo de atividade, que eventualmente pode ser mais amplo do que o objeto de licitação. Assim, 
entendo que é o Poder Público quem deve, a partir do objeto licitado, identificar o ramo de atividade 
e justificadamente exigir, no Edital, a certidão atinente aos tributos que podem incidir sobre o referido 
ramo de atividade bem como sobre o objeto licitado. Deste modo, preserva-se a mesma exigência a 
todos os licitantes", destacou o Relator. Assim sendo, ele concluiu que há suporte no ordenamento 
jurídico para considerar mais adequada a terceira corrente que exige as certidões de regularidade fiscal 
de tributos incidentes sobre as atividades atinentes ao ramo da empresa e ao objeto da licitação 
(Prejulgado 1622).  @CON-21/00179610, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 96, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.1.34 Suspensão cautelar de concorrência pública, em face da não comprovação, por parte da 
licitante, de efetiva capacidade para executar o contrário. Trata-se de Denúncias protocolizadas 
por sociedades privadas, ambas com pedido cautelar, em razão de supostas irregularidades apontadas 
no âmbito de Concorrência Pública promovida para “concessão dos serviços públicos de recuperação, 
modernização, manutenção e operação do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro – 
TERGIP e dos Terminais Metropolitanos e Estações de Transferência – MOVE da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte – MG”. O relator, conselheiro Durval Ângelo, submeteu à 
ratificação do Tribunal Pleno a decisão monocrática por ele proferida em 20/6/2022, na 
qual asseverou que as exigências de qualificação técnica buscam aferir se a licitante reúne as condições 
necessárias e suficientes para executar satisfatoriamente o objeto contratual, bem como minimizar os 
riscos de uma potencial descontinuidade do contrato mediante a seleção de um participante que não 
disponha da capacidade técnica necessária à sua fiel execução, destacando que o edital, ao dispor sobre 
os requisitos necessários à qualificação técnica dos licitantes, previu, em seu item 20.26, a necessidade 
de comprovação de realização prévia deinvestimentos de, no mínimo, R$61.068.343,61, 
emempreendimento de infraestrutura em qualquer setor, com recursos próprios ou deterceiros. O 
relator, na decisão cautelar, salientou que, de acordo com a Unidade Técnica, o atestado admitido pela 
Comissão para fins de habilitação do licitante vencedor não comprovava, de fato, a realização prévia 
de investimentos de, no mínimo, R$61.068.343, 61, em empreendimento de infraestrutura em 
qualquer setor, com recursos próprios ou de terceiros, na medida em que não reflete quaisquer 
investimentos custeados pelo contratado, não demonstrando, portanto, sua efetiva capacidade de 
executar o contrato, o que pode comprometer a execução do contrato e a continuidade da prestação 
dos serviços. A relatoria destacou a alta relevância do serviço objeto da concessão e do seu alto 
impacto na mobilidade urbana do Estado, em especial da capital e região metropolitana, pontuando, 
ainda, o prazo de 30 anos, o que torna imprescindível que o licitante demonstre sua capacidade de 
prestar um serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, em face do longo prazo de duração 
do contrato. Sendo assim, considerando que o objeto da contratação foi adjudicado a um licitante, 
cuja documentação não atendia à exigência contida no edital, e à vista da iminência de celebração do 
contrato, o relator entendeu presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários 

https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1622
https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100179610
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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à concessão de medida cautelar, deferindo, monocraticamente, o pedido de suspensão liminar do 
certame até o exame de mérito das denúncias por esse Tribunal, com fulcro no art. 60, caput, da LC n. 
102/2008 e no art. 267 da Resolução 12/2008. O Tribunal Pleno, na sessão do dia 22/6/2022, 
referendou a decisão monocrática, por maioria de votos, ficando vencido o conselheiro Cláudio Couto 
Terrão, que não referendou a medida cautelar, por entender, em juízo perfunctório, que a exigência 
técnico-operacional prevista no item 20.26 do edital restou comprovada pela licitante vencedora, não 
havendo que se interpretar a cláusula como se fora uma cláusula de obtenção de recursos. Salientou, 
na oportunidade, que a concessão de medida cautelar, no caso concreto e no momento do 
procedimento licitatório, quando já homologado o resultado, poderia trazer prejuízos à coletividade. 
Processos 1119948 e 1120006, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 251, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

1.1.35 A ausência de previsão de critério de julgamento de menor taxa de administração do software 
pode ensejar prejuízo à competividade e à vantajosidade do certame. Trata-se de Representação 
oferecida pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas (MPC), em face de supostas 
irregularidades em âmbito de Processo Licitatório, destinado à aquisição de peças e serviços de 
manutenção da frota veicular, realizados por meio de software de gerenciamento de frotas automotivo, 
deflagrado por Município. O relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, preliminarmente, indeferiu a 
nulidade de citação suscitada pelo Órgão Ministerial, bem como rejeitou a preliminar de ilegitimidade 
passiva suscitada pela então pregoeira e subscritora do edital do certame. Superada a preliminar, por 
unanimidade, o relator, no mérito, asseverou que o Parquet de Contas sustentou ter havido a 
ocorrência de duas irregularidades, a saber: (a) inexistência de certames para contratação de oficina 
mecânica e fornecimento de peças automotivas; (b) violação à impessoalidade do processo licitatório. 
No que tange a inexistência de certames específicos para contratação de oficina mecânica e 
fornecimento de peças automotivas, o relator, em consonância com a análise da Unidade Técnica, 
concluiu pela inexistência de ilegalidades ou inconstitucionalidades que obstassem a adoção do sistema 
de quarteirização, realizado pela municipalidade. Nesse contexto, após análise dos termos do item I 
(“Do Objeto”) do edital, entendeu não ter havido dissonância entre a descrição constante do edital e 
a execução contratual, como argumentou o MPC. Salientou, ainda, que, em virtude das frequentes 
mudanças no cenário social, político e econômico, bem como do surgimento de novos desafios a 
serem enfrentados e de novas tecnologias à disposição da Administração Pública, os gestores não 
devem se prender apenas aos modelos clássicos – alguns, inclusive, já ultrapassados – de gestão. Desse 
modo, a relatoria salientou que é salutar e até aconselhável que os administradores públicos procurem 
incorporar em suas rotinas de trabalho modelos inovadores, que, a princípio, demonstrem ser 
eficientes, eficazes e efetivos. Somente assim será possível romper com práticas já defasadas e adotar 
técnicas modernas de prestação de serviços, aprimorando, dessa forma, a Administração e 
contribuindo para a melhor utilização dos recursos públicos. Destarte, em conformidade com a 
manifestação técnica, o relator entendeu não assistir razão ao Parquet de Contas quanto ao 
apontamento em apreço. Quanto ao item “violação à impessoalidade do processo licitatório”, o MPC 
alegou que o modus operandi da quarteirização adotada pelo Município viola o princípio da 
impessoalidade, inserto no art. 37 da Constituição da República, uma vez que repassa à gerenciadora 
do software a incumbência de selecionar as oficinas mecânicas e as fornecedoras de peças, configurando 
o direcionamento das contratações, citando o Acórdão n. 120/18do TCU. O relator, por sua vez, 
ratificou o entendimento por ele defendido anteriormente no julgamento da Denúncia n. 958374, no 
sentido de que não há irregularidade no fato da gerenciadora coordenar a contratação mais vantajosa 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
https://www.tce.mg.gov.br/Noticia/Detalhe/111189
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1119948
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1120006
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/acord%25C3%25A3o%2520120%252F2018/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/958374
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à Administração dentro do leque de fornecedores credenciados no sistema de gerenciamento. Isso 
porque é essencialmente nesta função que reside a razão de existir da quarteirização, isto é, na 
vantagem de se delegar ao particular a contratação de outros serviços, a fim de desburocratizar a 
máquina pública, destacando, ainda, o prejulgamento de tese, com caráter normativo, fixado nos autos 
da Consulta n. 1066820, sobre a licitude de quarteirização. A relatoria destacou, ainda, que, caso 
houvesse interferência do município sobre a escolha da rede credenciada, poder-se-ia falar em afronta 
ao princípio da impessoalidade. Situação diversa, no entanto, é a referente ao apontamento de 
irregularidade relacionado à previsão de apenas um critério de julgamento para definição da proposta 
vencedora no ato convocatório do Pregão Presencial analisado. Não obstante, o relator asseverou que 
se faz necessária a previsão de mais de um tipo de critério de julgamento, pois a Administração deve 
zelar para que haja competição e seleção de preços mais vantajosos não só em relação ao seu contrato 
com a empresa gerenciadora do software, mas, também, nos contratos firmados posteriormente entre 
esta e as fornecedoras de peças e/ou as prestadoras de serviços. Assim, pontuou que a municipalidade, 
ao utilizar apenas a taxa de administração como parâmetro, resguardou a economicidade apenas na 
primeira relação contratual, ficando à mercê dos preços praticados pelos fornecedores credenciados 
no software da gerenciadora, que podem não ser os mais vantajosos, razão pela qual o Poder Público 
deve prever outras formas de controle de preços e de observância da competitividade, conjugadas à 
menor taxa de administração, a exemplo do oferecimento do maior desconto considerando os preços 
das tabelas referenciais, como praticado pelos Correios, no caso versado no Acórdão n. 120/18do 
TCU. O relator registrou, ainda, que o Plenário do TCU, no Acórdão n. 2.354/17, sob relatoria da 
ministra Ana Arraes, identificou o que chamou de “boas práticas no edital” de “contratação de 
empresa para gerenciar frota de veículos”. Desse modo, o relator considerou parcialmente procedente 
o apontamento em exame por entender que a ausência de previsão de outro critério de julgamento 
das propostas, para além da menor taxa de administração do software, pode ensejar prejuízo à 
competitividade e à vantajosidade do certame. No caso dos autos, o relator ressaltou que a pregoeira 
à época e o então procurador-geral do município, na qualidade de signatários do ato convocatório, 
ainda que não tenham agido com dolo, não se ativeram às exigências previstas na legislação de 
regência, adotando critério de julgamento baseado apenas no percentual da taxa de administração, sem 
que houvesse previsão no edital acerca do valor de desconto sobre os serviços ou obediência à tabela 
oficial do preço das peças e o valor hora/homem, o que permite o superfaturamento dos preços e o 
consequente aumento dos valores percebidos pela empresa gerenciadora, motivo pelo qual entendeu 
que tal incorreção, no contexto dos autos, configura erro grosseiro, autorizando a responsabilização 
dos referidos agentes, nos termos do art. 28 da LINDB. Lado outro, o relator, desconstituindo a 
premissa de que o agente pode ser responsabilizado apenas em razão de ocupar determinado cargo 
ou função na Administração Pública, entendeu que não houve caracterização de dolo ou de erro 
grosseiro por parte do então prefeito, notadamente considerando que a irregularidade apurada não 
derivara de atos por ele praticados, tendo. Diante do exposto, o relator julgou procedente a 
representação e aplicou multa individual aos responsáveis, no valor de R$1.000,00, com fundamento 
no art. 85, inciso II, da Lei Orgânica, recomendando aos atuais gestores do Município que, em futuros 
certames dessa natureza, observem a necessidade de o edital prever mais de um critério de julgamento 
para definição da proposta vencedora, a fim de resguardar a escolha do melhor preço e a vantajosidade 
da contratação. O voto do relator foi aprovado, por unanimidade. Processo 1084455, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 251, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L  
 

https://mapjuris.tce.mg.gov.br/TextualDadosProcesso/DetalhesExcerto/1066820
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/acord%25C3%25A3o%2520120%252F2018/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/frota%2520de%2520ve%25C3%25ADculos/RELATOR%253A%2522ANA%2520ARRAES%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/26/%2520
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657.htm
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1084455
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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1.1.36 Nas licitações realizadas por estados e regidas pela Lei nº 8.666/1993, em que haja 
participação de recursos da União, é irregular a inclusão no edital de regras que, embora 
baseadas na legislação estadual, contrariem aquela lei, a exemplo de critério de julgamento 
por maior desconto e de inversão das fases de habilitação e julgamento de propostas, por 
afronta aos arts. 1ª, caput e parágrafo único, e 118 da Lei nº 8.666/1993. Em auditoria realizada 

nas obras de Extensão da Linha 9 – Esmeralda, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), 

trecho Grajaú/Varginha, no município de São Paulo/SP, objeto da Concorrência 8343160011, tipo menor 

preço, sob o regime de execução por empreitada integral, foi identificada, entre outros achados, a 

“utilização de instrumentos do Regime Diferenciado de Contratações, a exemplo da inversão de fases entre 

habilitação e apresentação de propostas, bem como uso de critério de julgamento pelo maior desconto, 

sem que isto estivesse explícito no edital de licitação”. Chamados em audiência, os responsáveis 

esclareceram que, no tocante à inversão de fases, o art. 40, incisos VI e VII, da Lei Estadual 13.121/2008 

criara a possibilidade da realização de tal procedimento, de modo a trazer eficiência e celeridade às 

contratações públicas. Afirmaram também que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já havia 

consolidado entendimento em relação à regular aplicação do aludido diploma estadual e que, em 

20/07/2012, no âmbito do STF, sobreveio decisão negando seguimento à Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 4.116/08, que continha pedido de liminar para suspender temporariamente a eficácia 

e a aplicabilidade daquela lei estadual. Quanto ao critério de julgamento e classificação das propostas, foi 

assinalado pelos responsáveis que “a seleção da proposta aprovou o menor preço total, conforme 

preâmbulo e subitem 12.1 do edital, que estipulava concorrência do tipo menor preço”, e que na hipótese 

de inexistência dessa disposição editalícia, a CPTM estaria sujeita a aceitar propostas cujo preço global 

estivesse abaixo do orçamento, mas contemplando preços unitários superiores aos patamares alcançados 

pela pesquisa de preços, de modo que a regra definida no edital visara mitigar o denominado jogo de 

planilha e, ainda, obter a proposta mais vantajosa à Administração. Também frisaram que a CPTM 

observara disposições constantes das “Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras 

públicas” do TCU, cujas “perguntas e respostas números 4 e 5 a respeito da elaboração de custos” 

determinavam o desconto linear na apresentação das propostas em que o critério de julgamento fosse o de 

menor preço global. Por fim, os responsáveis enfatizaram que o certame fora bem sucedido no tocante à 

sua competitividade, e “a não indicação explícita de uso do RDC no edital de licitação no que se refere ao 

regime de execução, visita técnica e eventual uso dos instrumentos do RDC no procedimento licitatório em 

análise não trouxeram prejuízos”. Em sua instrução, a unidade técnica argumentou que a Lei 8.666/1993, 

em seu art. 118, exige a “adaptação das normas licitatórias dos estados, do Distrito Federal, e dos 

municípios, em obediência ao caput e parágrafo único do art. 1º da mesma Lei”, e que “adotar outro 

procedimento seria também uma afronta à legalidade prevista no caput do art. 3º dessa Lei”. Além disso, 

a jurisprudência do TCU “não admite esse procedimento nas licitações com recursos federais”, consoante 

a Súmula TCU 222, segundo a qual “As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação 

de normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas 

pelos administradores dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. A 

corroborar tal assertiva, a unidade técnica invocou o Acórdão 1223/2013-TCU-Plenário, em que restou 

decidido: “Ao celebrarem termos de compromisso com órgãos federais, os Estados, os Municípios e o 

Distrito Federal abrem mão de parte de sua autonomia e passam a se submeter às normas emanadas da 

União que disciplinam a gestão dos recursos públicos federais, incluindo normas gerais de licitação e 

contratação para a Administração Pública.”. Reforçou que o edital da Concorrência 8343160011 era 

regido pela Lei 8.666/1993 e, portanto, seria indevida a inversão de fases entre habilitação e apresentação 

de propostas, bem como o uso de critério de julgamento pelo maior desconto, somente permitido para 

licitação regida pelo RDC. Da mesma forma, a ordem das fases e os critérios de julgamento não poderiam 

ser alterados pela Lei Estadual 13.121/2008, haja vista o conteúdo do art. 118 da Lei 8.666/1993. Nada 

obstante, considerando que foram apresentadas cinco propostas, tendo a vencedora oferecido desconto de 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1223%2520ANOACORDAO%253A2013%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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40,12% em relação ao orçamento estimativo, à evidência de que não se verificara restrição à 

competitividade nem prejuízo ao erário, propôs a unidade técnica tão somente dar ciência à CPTM acerca 

das falhas constatadas. Em seu voto, o relator concordou que, de fato, as fases e os critérios de julgamento 

não poderiam ser alterados pela Lei Estadual 13.121/2008, porquanto o art. 118 da Lei 8.666/1993 “exige 

adaptação das normas licitatórias estaduais ao texto da Lei”. Mesmo se manifestando pela não aceitação 

das justificativas oferecidas pelos responsáveis, justamente em razão do teor de dispositivo em contrário 

expresso em lei de âmbito nacional, o relator concluiu que eles não deveriam ser multados, pois mesmo 

seguindo indevidamente lei estadual, não foram observados prejuízos ao certame ou aos cofres públicos. 

Bastaria então, na esteira do que sustentou a unidade instrutiva, cientificar o órgão promotor do certame, 

de forma a evitar ocorrências semelhantes. Assim sendo, nos termos propostos pelo relator, o Plenário 

decidiu acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis, sem prejuízo de dar ciência à 

CPTM que “o edital de licitação cujos recursos tenham participação federal não pode conter dispositivos 

baseados na legislação estadual que contrariem a Lei 8.666/1993, a exemplo de critério de julgamento de 

propostas por maior desconto e de inversão de fases entre habilitação e abertura das propostas, por afrontar 
o caput e o parágrafo único do art. 1º, e o caput do art. 118, da Lei 8.666/1993, confirmados por jurisprudência do 
TCU (Súmula TCU 222 e Acórdão 1.223/2013-TCU-Plenário)”. Acórdão nº 1246/2022 Plenário, 
Informativo de Licitações e Contratos nº 438, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 

 

1.2. Pessoal.  

 

1.2.1 Pessoal. Regime de Dedicação Exclusiva. Vedação. Aposentadoria. Tempo de Serviço. 
Limite mínimo. É ilegal o ato de aposentadoria de professor que contemple mudança de regime de 
trabalho para o de dedicação exclusiva há menos de cinco anos da aposentação, por frustrar a 
preservação do equilíbrio financeiro e atuarial e o caráter contributivo do regime previdenciário. 
Acórdão nº2479/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 401, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.2.2 Composição da base de cálculo de décimo terceiro e do terço de férias. Trata-se de consulta 

formulada por presidente de câmara municipal, por meio da qual questionou se a gratificação 
legalmente atribuída aos membros da Comissão de Licitações compõe a base de cálculo para 
pagamento do décimo terceiro e do terço constitucional de férias. Na preliminar, a consulta foi 
conhecida, por unanimidade. No mérito, o relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, destacou, 
inicialmente, o posicionamento exarado nos autos da Consulta n. 1102275, no sentido de que é 
possível o pagamento de gratificação aos servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão 
que participem de comissão de licitação ou equipe de apoio, desde que instituída por lei e que tenha 
previsão orçamentária, observado o limite de despesas com pessoal. Fixada a premissa de que as 
funções exercidas pelos membros de comissões de licitação são compatíveis com o pagamento de 
gratificação, desde que criada e regulamentada por lei, a relatoria salientou, quanto ao décimo terceiro 
e ao terço de férias, que os incisos VIII e XVII do art. 7º da Constituição da República apenas 
instituíram os referidos direitos, sem os regulamentar amiúde, o que, segundo entendimento 
pacificado na doutrina e na jurisprudência, não inviabiliza o seu exercício, dada a autoaplicabilidade 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1223%2520ANOACORDAO%253A2013%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1246%2520ANOACORDAO%253A2022%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://mapjuris.tce.mg.gov.br/TextualDadosProcesso/DetalhesExcerto/1102275
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art7viii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art7xvii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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das garantias sociais constitucionais, consoante entendimento fixado nas Consultas 
n. 840856 e 913240, quando se reconheceu a prescindibilidade de regulamentação para dar concretude 
aos comandos constitucionais. Não obstante, o relator advertiu que os moldes da concessão desses 
direitos constituem matéria tipicamente estatutária, que, por isso, podem variar em cada estatuto, 
desde que observados os contornos previstos na Constituição. Assim, dentro dessa margem de 
autonomia, há que se reconhecer a legitimidade do ente federativo para dispor sobre a inclusão, ou 
não, de gratificações na base de cálculo do décimo terceiro e do terço de férias, e, em caso positivo, 
sobre qual o período de recebimento da gratificação deve ser considerado e a forma de apuração da 
proporcionalidade, quando o recebimento não ocorrer durante todo o tempo. Diante desse cenário, 
o relator apresentou, a título exemplificativo, os modelos estadual e federal de regulamentação do 
décimo terceiro, ou gratificação natalina, bem como do terço constitucional de férias. Em seguida, 
asseverou que, em ambos, a base de cálculo do 13º e do terço de férias corresponde à remuneração 
do servidor no período, mas que, no exercício do poder regulamentar decorrente da autonomia 
federativa, o Estado de Minas Gerais conceitua remuneração como vencimentos acrescidos das 
vantagens legais (permanentes e temporárias, portanto), enquanto a União conceitua o mesmo 
instituto como vencimento acrescido apenas das vantagens permanentes. A partir dessa análise 
comparativa, o relator consignou que a composição da base de cálculo do décimo terceiro e do terço 
de férias deve ser buscada, em primeiro lugar, na legislação do ente federativo, notadamente na 
extensão do conceito por ele dado à “remuneração”; já nos casos em que os estatutos ou as normas 
complementares do ente federativo sejam lacunosos ou omissos quanto à matéria, considerou que os 
termos “remuneração integral” e “salário normal”, utilizados pela Constituição da República no inciso 
VIII do art. 7º, para se referir ao décimo terceiro, e no inciso XVII, para o terço de férias, devem ser 
interpretados de forma a abarcar todas as vantagens de caráter remuneratório recebidas pelo servidor 
no período de referência, salvo se houver disposição legal em contrário. Com fulcro nesses 
fundamentos, o Tribunal Pleno, ao final, aprovou, por unanimidade, o voto do relator, fixando 
prejulgamento de tese, com caráter normativo, no sentido de que: a) o direito ao recebimento de 
décimo terceiro e terço de férias decorre de previsão da Constituição da República, em disposição 
autoaplicável, que prescinde de regulamentação; b) conquanto autoaplicáveis, é possível a 
regulamentação do décimo terceiro e do terço de férias nos estatutos dos servidores públicos de cada 
ente federativo, no exercício da autonomia política e administrativa que lhes confere a auto-
organização e o autogoverno, de modo a detalhar a composição da base de cálculo, a forma de 
comprovação dos requisitos e a metodologia de aferição dos períodos aquisitivos, respeitados os 
parâmetros constitucionais; c) a composição da base de cálculo do décimo terceiro e do terço de férias 
deve ser buscada, em primeiro lugar, na legislação do ente federativo, notadamente na extensão do 
conceito por ele dado à “remuneração”, para identificar se ele contempla as gratificações, de modo 
específico aquelas pagas em razão do exercício das atividades afetas à comissão de licitação; d) não 
havendo regulamentação específica no âmbito do ente federativo ou não havendo disposição em 
contrário, recomenda-se que a base de cálculo do décimo terceiro e do terço de férias corresponda à 
remuneração integral do servidor, incluídas as gratificações pagas aos membros de comissões de 
licitação, aferida no mês de dezembro, para o décimo terceiro, e na data do início do gozo das férias, 
para o terço constitucional. Processo 1114511, Informativo do TCEMG nº 249, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 
 

https://mapjuris.tce.mg.gov.br/TextualDadosProcesso/DetalhesExcerto/840856
https://mapjuris.tce.mg.gov.br/TextualDadosProcesso/DetalhesExcerto/913240
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art7viii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art7viii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art7xvii
https://mapjuris.tce.mg.gov.br/TextualDadosProcesso/DetalhesExcerto/1114511
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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1.2.3 Incidência de imposto de renda sobre o pagamento de abono aos profissionais da educação 
básica em efetivo exercício com recursos FUNDEB. Trata-se de consulta formulada por prefeito 
municipal, versando, em síntese, sobre a classificação das despesas provenientes do pagamento de 
abono aos profissionais da educação básica com recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica – Fundeb e de suas repercussões tributárias. A Consulta foi 
conhecida, na preliminar, por unanimidade. No mérito, o relator, conselheiro em exercício Adonias 
Monteiro, adotou como fundamentação de seu voto a análise efetuada pela Unidade Técnica, a qual 
se manifestou, em suma, no sentido de que o abono constitui verba remuneratória que visa à 
complementação do montante de recursos do Fundo destinado ao pagamento dos profissionais da 
educação, devendo, portanto, ser enquadrado no índice de 70% do art. 26 da Lei n. 14.113/2020, 
consoante esclarecimentos consignados no caderno de Perguntas e Respostas sobre o novo Fundeb 
(p. 61-63) e precedentes deste Tribunal (Consultas n. 1102367; 742476; 751530). No que tange à 
incidência de imposto de renda sobre o pagamento de abono com recursos do Fundeb, destacou-se 
que tal imposto incide sobre qualquer ganho que implique acréscimo patrimonial do contribuinte, de 
modo que as verbas recebidas pelo trabalhador como contrapartida ao serviço prestado devem 
compor a base de cálculo do imposto sobre a renda, em decorrência de sua natureza remuneratória; 
lado outro, as verbas de natureza indenizatória não ensejam o recolhimento de imposto de renda, uma 
vez que sinalizam mera recomposição patrimonial em relação a despesas que o trabalhador incorreu 
no curso do trabalho prestado, conforme precedentes do TRF3 exarados 
na ApCiv: 00049611920154036311 SP e na ApCiv: 00036501520044036105 SP, bem como parecer 
da Assessoria Jurídica do Tribunal de Contas da Bahia emitido nos autos da Consulta TCM-BA 
n. 05421e21. Sendo assim, em consonância com a manifestação da Unidade Técnica, o relator votou 
pela fixação de prejulgamento de tese, com caráter normativo, nos seguintes termos: a) o abono pago 
aos profissionais da educação básica em efetivo exercício com recursos do Fundeb, nos termos do § 
2º do art. 26 da Lei n. 14.113/2020, possui natureza remuneratória; b) incide imposto de renda sobre 
o pagamento do abono aos profissionais da educação básica em efetivo exercício com recursos do 
Fundeb, tendo em vista a sua natureza remuneratória, devendo o órgão ou entidade responsável por 
tal pagamento promover a retenção do referido imposto na fonte, nos termos da legislação tributária 
aplicável à espécie; c) as despesas relativas ao pagamento do abono aos profissionais da educação 
básica em efetivo exercício com recursos do Fundeb compõem o percentual mínimo de aplicação de 
70% dos recursos do referido fundo de que trata o caput do art. 26 da Lei n. 14.113/2020. O voto do 
relator foi aprovado, por unanimidade. Processo 1114420, Boletim de Jurisprudência do TCEMG nº 
249, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

1.2.4 Pessoal. Ato sujeito a registro. Ato complexo. Jurisprudência. Retroatividade. A vedação à 
aplicação retroativa de nova interpretação (art. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/1999) 
não incide sobre a apreciação de atos de pessoal que ainda não tenham sido objeto de registro pelo 
TCU, pois constituem atos complexos, que somente se aperfeiçoam, incorporando-se ao patrimônio 
jurídico do administrado, quando registrados pelo Tribunal. Acórdão nº 2703/2022, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 402, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14113.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14113.htm
https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-eprogramas/financiamento/fundeb/CadernodePerguntaserespostas_NovoFundeb.pdf
https://mapjuris.tce.mg.gov.br/TextualDadosProcesso/DetalhesExcerto/1102367
https://mapjuris.tce.mg.gov.br/TextualDadosProcesso/DetalhesExcerto/742476
https://mapjuris.tce.mg.gov.br/TextualDadosProcesso/DetalhesExcerto/751530
https://web.trf3.jus.br/base-textual/Home/ListaColecao/9?np=1
https://web.trf3.jus.br/base-textual/Home/ListaColecao/9?np=2
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiwr76EoO73AhUEiJUCHX3aBLkQFnoECAgQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.tcm.ba.gov.br%2Fsistemas%2Ftextos%2Fjuris%2F05421e21.odt.pdf&usg=AOvVaw0nJGwa3mbIlQlRrBN2jifM
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14113.htm#art26%C2%A62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14113.htm#art26%C2%A62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14113.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14113.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14113.htm
https://mapjuris.tce.mg.gov.br/TextualDadosProcesso/DetalhesExcerto/1114420
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.2.5 Pessoal. Quintos. Requisito. Décimos. VPNI. Atualização. Revisão Geral Anual. É irregular a 
incidência do reajuste previsto na Lei 13.323/2016 sobre as parcelas de VPNI de quintos e décimos 
incorporados, uma vez que o art. 15, § 1º, da Lei 9.527/1997 autoriza a atualização da vantagem 
exclusivamente por meio de lei de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, o 
que não é o caso daquela lei. Acórdão nº 2734/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 402, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.6 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 nº 2390/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 402, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.7 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, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 44, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2022/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-
44.-maio-1.pdf 
 
 

1.2.8 Denúncia acerca de irregularidade 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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13323.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9527.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2022/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-44.-maio-1.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2022/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-44.-maio-1.pdf
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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, Informativo de 
Jurisprudência do TCMGO nº 44, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2022/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-44.-maio-1.pdf 
 

1.2.9 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 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2022/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-44.-maio-1.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2022/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-44.-maio-1.pdf
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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 agentes públicos, com vistas a evitar a 
concessão irregular de “aumentos automáticos” ou efeitocascata, 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, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 44, disponível 
em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2022/06/Informativo-de-Jurisprudencia-
no-44.-maio-1.pdf 
 

1.2.10 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. 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, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 44, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2022/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-44.-maio-1.pdf 
 

1.2.11 Comunicação. SICODI. Destituição de cargo. Cadastro. Acesso à informação. Sistema de 
informação. Ônus da prova. É válida e perfeita a comunicação efetuada pelo SICODI, ainda que o 
interessado não mais ocupe o cargo, considerando que, mesmo após a cessação do exercício do cargo, 
não há impedimento de acesso ao SICODI por parte de qualquer pessoa física ou jurídica cadastrada 
no sistema, sendo ônus da parte ingressar regularmente no sistema para ter acesso aos atos de 
comunicação processual por lá efetuados. Acórdão nº 77940/22, Boletim de Jurisprudência do TCERJ 
nº 3/22, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 
 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2022/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-44.-maio-1.pdf
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https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2022/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-44.-maio-1.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2022/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-44.-maio-1.pdf
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1.2.12 Contrato de Trabalho por prazo determinado. Pressupostos. Processo seletivo. A contratação 
de pessoal em caráter temporário e excepcional, admitida quando atendidos os pressupostos 
positivados no RE 658.026-STF, Tema nº 612 de Repercussão Geral, deve ser precedida - em 
observância aos princípios constitucionais vigentes - de um processo seletivo simplificado, com 
critérios claros e objetivos previamente definidos e divulgados em edital. Acórdão nº 84.273/2022, 
Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3/22, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-
publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 
 

1.2.13 Representação. Servidor. Acumulação de Cargo Público. Irregularidade. Apuração. Escolha. 
Princípio do Devido Processo Legal. Princípio do Contraditório. Princípio da Ampla Defesa. 
Ressarcimento ao Erário. Nos casos em que forem identificados indícios de acumulação irregular 
de cargos, empregos e/ou funções públicas, o gestor deverá abrir procedimento administrativo de 
apuração, garantindo ao servidor sua manifestação e escolha, observado o devido processo legal, o 
contraditório e a ampla defesa. Se ao fim desse procedimento ficar comprovada a ilegalidade da 
acumulação e também constatada a ocorrência de dano, o gestor deverá adotar as medidas 
administrativas necessárias para recomposição do erário, observado o disposto na Deliberação TCE-
RJ nº 279/17. Acórdão nº 77930/2022, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3/22, disponível em: 
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 
 

1.2.14 Auditor substituto de conselheiro de Corte de Contas Estadual e Remuneração Proporcional. 
É constitucional norma estadual que prevê o pagamento proporcional da remuneração devida a 
conselheiro de Tribunal de Contas para auditor em período de substituição. Com efeito, trata-se de 
compensação financeira, justa e devida, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo 
Tribunal Federal (1). Por constituir exercício temporário das mesmas funções, admite-se o pagamento 
dos mesmos vencimentos e vantagens, por critério de isonomia. Não se trata, portanto, de equiparação 
ou vinculação das remunerações das duas carreiras, prática vedada pela CF/1988 (2) (3). Ademais, 
como o conteúdo das normas impugnadas não é a sistematização da remuneração da carreira de 
auditor dos Tribunais de Contas estaduais, não há ofensa ao art. 37, X, da CF/1988 (4). Inexiste, ainda, 
qualquer afronta ao modelo federal de fiscalização dos Tribunais de Contas, cuja observância pelos 
estados é compulsória, nos termos do art. 75 da CF/1988 (5). Com base nesses entendimentos, o 
Plenário, por unanimidade, julgou improcedentes as ações. ADI 6951/CE e ADI 6952/AM, 
Informativo do STF nº 1058/2022, disponível em: 
https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Auditor 
 

1.2.15 Pessoal. Conselho de Fiscalização Profissional. Remuneração. Jeton. Requisito. 
Entendimento. No âmbito dos conselhos de fiscalização profissional, o jeton (art. 2º, § 3º, da Lei 
11.000/2004): i) corresponde ao pagamento pela presença de conselheiro em órgãos de deliberação 
coletiva, com valor definido em observância aos princípios da razoabilidade, da economicidade e da 
moralidade, e, se for a título de indenização, não pode ser acumulado com outras verbas indenizatórias 
sob o mesmo fundamento; e ii) deve ter seu valor e frequência fixados de modo a não descaracterizar 
a natureza honorífica do cargo de conselheiro. (ALTERA ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO 
1925/2019-PLENÁRIO). Acórdão nº 1237/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 404, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
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1.2.16 Pessoal. Conselho de Fiscalização Profissional. Indenização. Auxílio-representação. Valor. 
Requisito. Entendimento. No âmbito dos conselhos de fiscalização profissional, o auxílio de 
representação (art. 2º, § 3º, da Lei 11.000/2004): i) destina-se à indenização dos custos incorridos pelo 
profissional para a execução de atividades de interesse do conselho indelegáveis a terceiros; ii) não 
pode configurar gratificação ou retribuição pelo exercício de atividade; iii) deve ter seu valor fixado 
com moderação, de forma a não se converter em remuneração nem implicar descumprimento dos 
princípios da moralidade, da economicidade e da razoabilidade. (ALTERA ENTENDIMENTO DO 
ACÓRDÃO 1925/2019-PLENÁRIO). Acórdão nº 1237/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 404, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.17 Pessoal. Conselho de Fiscalização Profissional. Diárias. Requisito. Valor. Indenização. 
Entendimento. No âmbito dos conselhos de fiscalização profissional, a diária (art. 2º, § 3º, da Lei 
11.000/2004): i) destina-se à cobertura de despesas com hospedagem, alimentação e deslocamentos 
urbanos por ocasião de afastamento da sede da entidade, quando se tratar de empregados; ou, de 
forma excepcional, do domicílio do beneficiário, quando se tratar de conselheiro; ii) não pode 
configurar gratificação ou retribuição pelo exercício de atividade; iii) não pode ser concedida por 
afastamento dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, 
constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas; iv) deve ter seu valor consentâneo 
com os parâmetros estabelecidos nos anexos I, classificação “C”, e II do Decreto 5.992/2006, e no 
anexo III, grupo “D”, classe I, do Decreto 71.733/1973, ou pelos atos normativos que os sucederem, 
ressalvada a possibilidade de adoção de outro valor devidamente justificado e obediente aos princípios 
gerais da gestão pública, especialmente os da razoabilidade, da economicidade, da moralidade e da 
publicidade; v) é devida em metade de seu valor no caso de afastamento que não exija pernoite, ou no 
dia de retorno. (ALTERA ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO 1925/2019-PLENÁRIO). Acórdão 
nº 1237/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 404, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.18 Pessoal. Conselho de Fiscalização Profissional. Diárias. Requisito. Valor. Indenização. 
Entendimento. No âmbito dos conselhos de fiscalização profissional, a diária (art. 2º, § 3º, da Lei 
11.000/2004): i) destina-se à cobertura de despesas com hospedagem, alimentação e deslocamentos 
urbanos por ocasião de afastamento da sede da entidade, quando se tratar de empregados; ou, de 
forma excepcional, do domicílio do beneficiário, quando se tratar de conselheiro; ii) não pode 
configurar gratificação ou retribuição pelo exercício de atividade; iii) não pode ser concedida por 
afastamento dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, 
constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas; iv) deve ter seu valor consentâneo 
com os parâmetros estabelecidos nos anexos I, classificação “C”, e II do Decreto 5.992/2006, e no 
anexo III, grupo “D”, classe I, do Decreto 71.733/1973, ou pelos atos normativos que os sucederem, 
ressalvada a possibilidade de adoção de outro valor devidamente justificado e obediente aos princípios 
gerais da gestão pública, especialmente os da razoabilidade, da economicidade, da moralidade e da 
publicidade; v) é devida em metade de seu valor no caso de afastamento que não exija pernoite, ou no 
dia de retorno. (ALTERA ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO 1925/2019-PLENÁRIO). Acórdão 
nº 1237/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 404, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11000.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11000.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11000.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5992.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d71733.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11000.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11000.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5992.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d71733.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.2.19 Pessoal. Conselho de Fiscalização Profissional. Bolsa de Estudo. Requisito. Processo 
Seletivo. No âmbito dos conselhos de fiscalização profissional, a concessão de bolsas de estudo é 
admissível exclusivamente a conselheiros, empregados e profissionais inscritos, contanto que esteja 
alinhada a um programa de capacitação interna ou para o aperfeiçoamento profissional e seja precedida 
de processo seletivo, com observância dos princípios da isonomia, da impessoalidade, da publicidade 
e da moralidade. Acórdão nº 1237/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 404, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.20 Ato sujeito a registro. Decisão Judicial. Princípio da independência das instâncias. Vantagem. 
Pagamento. Suspensão. A existência de decisão judicial não impede a livre apreciação dos atos de 
concessão pelo TCU, que pode promover a apreciação de mérito pela ilegalidade do ato, em posição 
contrária ao decidido no âmbito do Poder Judiciário, sem, contudo, determinar a suspensão do 
pagamento da verba tida por irregular, enquanto protegida por decisão judicial. Acórdão nº 994/2022, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 101, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 

1.2.21 Cargo Público. Redistribuição de Pessoal. Competência. Delegação de Competência. Não 
pode ser objeto de delegação a competência exclusiva do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal (Sipec) para a prática de atos de redistribuição de cargos efetivos (art. 37 da Lei 
8.112/1990 c/c art. 13, inciso III, da Lei 9.784/1999). Acórdão nº 1176/2022, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 101, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 

1.2.22 Remuneração. URV. Quintos. Marco temporal. É legal o pagamento da rubrica referente ao 
percentual de 3,17% (URV) incidente exclusivamente sobre a parcela oriunda da incorporação de 
quintos e décimos, desde que implementada até dezembro de 1994, pois está excepcionada da 
absorção pela reorganização ou reestruturação de cargos e carreiras (art. 10 da MP 2.225-45/2001). 
Acórdão nº 2500/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 101, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 

1.2.23 Ato sujeito a registro. Ato Complexo. Jurisprudência. Retroatividade. A vedação à aplicação 
retroativa de nova interpretação (art. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/1999) não incide 
sobre a apreciação de atos de pessoal que ainda não tenham sido objeto de registro pelo TCU, pois 
constituem atos complexos, que somente se aperfeiçoam, incorporando-se ao patrimônio jurídico do 
administrado, quando registrados pelo Tribunal. Acórdão nº 2703/2022, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 101, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 

1.2.24 Quintos. Requisito. Décimos. VPNI. Atualização. Revisão Geral Anual. É irregular a incidência 
do reajuste previsto na Lei 13.323/2016 sobre as parcelas de VPNI de quintos e décimos 
incorporados, uma vez que o art. 15, § 1º, da Lei 9.527/1997 autoriza a atualização da vantagem 
exclusivamente por meio de lei de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, o 
que não é o caso daquela lei. Acórdão nº 2734/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 101, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2225-45.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13323.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9527.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 

tcmgo.tc.br/site 

Página 39 de 95 

 
1.2.25 Consulta. Câmara Legislativa. Agentes Políticos. Subsídios. Caso concreto. Não 

conhecimento. Indicação de precedentes. O TCE/SC reformou o Prejulgado 2073, acerca de lei 
que fixa subsídios de agentes políticos, de acordo com o seguinte entendimento: "Na hipótese de lei 
fixando extemporaneamente subsídios de agentes políticos, a responsabilidade por eventuais 
pagamentos indevidos caberá ao ordenador da despesa, bem como àqueles que tiverem participado 
do processo legislativo sem manifestar oposição, seja por meio de voto contrário ao projeto, seja por 
meio de veto, podendo os demais beneficiários, ainda assim, serem obrigados a devolver os valores 
recebidos, na esteira do Prejulgado 63, item 3, alíneas ‘b’ e‘c’, do TCE/SC".  Trata-se de Consulta 
formulada pelo Presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão, que não foi conhecida pelo 
Tribunal.  Relata situação existente na Câmara Municipal de Tubarão, relacionada aos subsídios dos 
vereadores municipais e à edição de lei vedando a concessão de revisão geral anual aos vereadores, 
cuja constitucionalidade foi questionada no Tribunal de Justiça catarinense.  O Relator ainda informou 
que, em 2020, foi publicada lei municipal fixando os subsídios dos agentes políticos para a legislatura 
2021-2024, sem qualquer aumento da remuneração, em razão da Lei Complementar n. 173/2020. E, 
no final de 2021, o Prefeito Municipal revogou a lei que fixou a remuneração dos agentes políticos 
para a legislatura 2021-2024, a lei que congelou as remunerações da legislatura 2017-2020 e os 
dispositivos das leis específicas que impediam aos agentes políticos de receberem as revisões gerais 
anuais de 2017, 2018 e 2019, além de determinarem janeiro de 2022 a concessão de reajuste 
remuneratório equivalente ao concedido pelas leis de revisões gerais anuais de 2017, 2018 e 2019. Para 
o Relator, a solução mais adequada é o não conhecimento da consulta, pois mesmo com o esforço de 
pinçar elementos que permitam esboçar uma resposta em tese, "entendo que o exame do caso narrado 
recomenda cautela para evitar antecipar um juízo acerca da situação fática narrada pelo gestor público, 
a qual ainda poderá ser objeto de fiscalização por este Tribunal", concluiu.   Por fim, ele remeteu os 
Prejulgados 282, 305, 626, 728, 1127, 1271, 1549, 1602, 1686, 2073, 2102, 2274, 2302 que tratam do 
objeto da Consulta (Prejulgado 2073). @CON-22/00091049, Informativo de Jurisprudência do 
TCESC nº 96, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 

 
1.2.26 Auditoria. Atos de Pessoal. Plano Nacional de Educação. Plano de ação apresentado. 

Aprovação. Determinação. O TCE/SC conheceu e aprovou o plano de ações apresentado pelo 
Município de Chapecó, visando ao cumprimento da estratégia do Plano Nacional de Educação e 
determinou ao Município de Chapecó, o encaminhamento ao Tribunal do relatório de 
acompanhamento do plano de ações no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação da decisão, para 
possibilitar o monitoramento do compromisso assumido.  O Tribunal ainda determinou o 
monitoramento do cumprimento das deliberações prolatadas no processo de inspeção e do 
compromisso assumido no plano de ações e a autuação de Processo de Monitoramento (PMO) da 
implementação das medidas.  Por fim, o Tribunal alertou à Prefeitura de Chapecó, na pessoa do 
Prefeito Municipal, da imprescindível tempestividade na apresentação do relatório de 
acompanhamento do Plano de Ações, sob pena de aplicação de multa.  Trata-se de auditoria em atos 
de pessoal realizada na Secretaria Municipal de Educação do Município de Chapecó, com objetivo de 
monitorar o cumprimento do Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal de Educação no 
âmbito do Município, em especial quanto à composição e forma de ingresso de pessoal no quadro de 
servidores do magistério. A inspeção abrangeu a situação dos servidores no mês de abril/2017, 
considerando-se os afastamentos temporários nessa mesma data e os afastamentos definitivos 

https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2073
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=0282
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=0305
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=0626
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=0728
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1127
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1271
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1549
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1602
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1686
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2073
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2102
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2274
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2302
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2073
https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2200091049
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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ocorridos entre 01/01/2013 até abril/2017. Extrai-se da ementa do voto do Relator: "AUDITORIA 
DE ATOS DE PESSOAL. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DA META 18.1 DA LEI FEDERAL 
N. 13.005/2014. PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. PLANO DE AÇÃO APRESENTADO 
PELA UNIDADE GESTORA. APROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO. O Plano Nacional de 
Educação, instituído pela Lei n.13.005/2014 impõe como estratégia a estruturação das redes públicas 
de educação básica por meio do atingimento dos percentuais mínimos para os profissionais ocupantes 
de cargos de provimento efetivo (90% de profissionais do magistério e 50% de profissionais de 
educação não docentes). O plano de ação apresentado pela Administração assume a natureza de 
compromisso com o Tribunal de Contas, em torno do qual são estabelecidos prazos para envio de 
relatórios sobreo seu cumprimento. Encaminhadas as ações que compõem o planejamento da unidade 
para a redução das contratações temporárias de profissionais do magistério fora das hipóteses legais, 
o Plano deve ser aprovado para futuro monitoramento por esta Corte de Contas". @RLI-
17/00571947, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 96, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.2.27 Consulta. Servidor Público. Médico. Credenciamento. Perícia Médica. Reavaliação de 
aptidão. Realização. Possibilidade. Previsão de cargo no quadro de pessoal. Inexistência. 
Previsão legal. Existência. Atividade não se enquadra como típica do Estado. O TCE/SC 
revogou o Prejulgado 2013 e respondeu à Consulta acerca da possibilidade de credenciamento de 
médico para a realização de perícia médica com o seguinte entendimento: "A função de perícia médica 
do órgão gestor de regime próprio de previdência não constitui atividade típica de Estado. De acordo 
com os art. 6°, II, §5°, art. 60 §§ 1° e 4°, art. 64-B, e art. 76, caput e parágrafo único, todos da Lei 
Complementar (estadual) n° 412/2008, o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina 
(IPREV) poderá submeter segurados e dependentes a perícia própria da autarquia ou por esta 
designada. A designação de peritos que não fazem parte dos quadros da administração pública 
pressupõe a regulamentação dos dispositivos legais que autorizam a modalidade, e deverá observar os 
princípios da isonomia, impessoalidade, economicidade, eficiência e supremacia do interesse 
público".  Trata-se de Consulta formulada pelo Presidente do Instituto de Previdência do Estado de 
Santa Catarina (IPREV), sobre a possibilidade de contratação e credenciamento de pessoa física e/ou 
empresas para prestação de serviços de perícia médica aos segurados do IPREV, tendo em vista que 
"ao encaminhar os processos à Gerência de Perícia Médica da Secretaria de Estado da Administração 
para reavaliação médica, diante do atual cenário da pandemia COVID-19, restou impossibilitada de 
prestar referido serviço".  Para o Relator, de acordo com a Lei Complementar (Estadual) n° 412/2008, 
que organiza o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina, 
e estabelece como unidade gestora o IPREV, "na esfera estadual, a legislação contém uma cláusula 
autorizadora da designação de perícia por profissionais que não possuam vínculo permanente com o 
IPREV. A previsão é expressa e, salvo eventual conclusão no sentido da inconstitucionalidade dos 
preceitos, não há que se questionar a possibilidade de designação de peritos pela autarquia 
previdenciária não ocupantes de cargo público. O Instituto possui habilitação legal para proceder dessa 
forma, bastando que, por óbvio, haja a devida disciplina em regulamento, capaz de garantir a 
observância dos princípios de Direito Administrativo, tais como a publicidade e 
impessoalidade".  Ainda de acordo com a LC nº 412/2008, o Relator observou que o quadro de 
pessoal do IPREV não possui   o cargo de Médico ou Médico Perito, "em consequência, não há que 
se falar em indevida terceirização de função vinculada por lei a determinado cargo, isso porque o 
IPREV, autarquia dotada de personalidade   jurídica própria, não possui em seu quadro o descritivo 

https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700571947
https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700571947
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2013
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das funções de perícia médica".  Por fim, o Relator sugeriu a revogação do Prejulgado 2013. @CON-
21/00725550. Prejulgado 2322, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 96, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.2.28 Consulta. Servidores Públicos. Professores. Flexibilização. Unificação das matrículas. 
Majoração de carga horária. Aposentadoria. Integralidade. O TCE/SC respondeu à Consulta 
acerca da unificação de cadastros de servidores decorrentes de concursos públicos distintos, com o 
seguinte entendimento: "A unificação de cadastros de servidores da educação, decorrentes de 
concursos públicos distintos, prevista na Lei Municipal de Araquari n. 1883/2006 não permite 
intepretação no sentido de resultar em cargo único, por contrariar o disposto nos artigos 37, II, 39, 
§1º, I, II, III e 40, §10 da Constituição Federal. (Vide Prejulgado 2241). A carga horária do servidor 
público constitui elemento do regime estatutário, portanto, não gera direito adquirido, sendo passível 
de modificação pela vontade unilateral da Administração, mediante lei formal. Assim sendo, o 
professor investido em um cargo, de caráter efetivo ou temporário, poderá ter sua carga horária 
aumentada ou diminuída, desde que mantidas as atribuições originais, sem que represente nova 
investidura em cargo público. (Inteligência do Prejulgado 1432)". E ainda: "Visando atender ao 
interesse público primário, deve o gestor da máquina pública, mediante regulamentação legal, impor 
limites à alteração da carga horária do servidor ainda na atividade, com reflexo na remuneração e, por 
consequência, nos proventos de aposentadoria, especialmente no intuito de preservar o caráter 
contributivo, o equilíbrio financeiro e atuarial previdenciário no âmbito da municipalidade (art. 40 da 
CF/88), e os requisitos para a criação de despesas de caráter continuado (art. 17 da LRF). A aplicação 
do núcleo do conceito de desaposentação aos servidores públicos contempla características próprias. 
Quando o servidor renuncia a sua aposentadoria, o seu vínculo de atividade com o órgão de origem 
não é reestabelecido, em razão do instituto da vacância. Nesse contexto, para retornar à atividade no 
serviço público, o servidor precisaria ser investido novamente em outro cargo público, por alguma 
espécie de provimento". Trata-se de Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Araquari e pela 
Diretora Executiva do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 
Araquari (IPREMAR), na qual os consulentes apresentam questionamentos quanto à possibilidade de 
edição de normativa municipal para majorar a carga horária de um dos vínculos, condicionada à 
exoneração do segundo cargo e, por fim, a viabilidade de utilizar o instituto da desaposentação para 
os já aposentados no cargo de 20 horas. Questionam, ainda, acerca da constitucionalidade da 
pretendida lei municipal n. 1883/2006 que permita a ampliação da carga horária para servidores que 
possuam direito à integralidade.  O Relator explicou que a unificação de dois cargos públicos distorce 
a sistemática constitucional de cargos públicos, gerando regime híbrido, de burla às regras 
constitucionais de transição para aposentadoria e ao caráter contributivo e atuarial do regime de 
previdência do servidor público. "O caminho correto quando certo cargo público se revela 
desnecessário é aguardar sua vacância e extingui-lo. E, quando houver a necessidade de aumento de 
jornada, que seja efetuada por lei", complementou. Quanto à possibilidade ou não de nova lei 
municipal prever que professores que possuam dois cargos de 20 horas tenham a carga horária 
majorada, condicionado ao pedido de exoneração do segundo vínculo, o Relator entendeu que em 
tese, não há óbice à majoração da carga horária, respeitados os requisitos previstos em lei de iniciativa 
do Chefe do Poder Executivo, no interesse da administração e desde que não atinja servidores 
inativos. Quanto ao questionamento sobre a possibilidade de lei aprovada, que majora a carga horária, 
prever a desaposentação para servidores inativos que façam a opção pelo novo regime, o Relator 
observou que há a ausência de amparo no ordenamento jurídico quanto à desaposentação do servidor 

https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100725550
https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100725550
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2322
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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público, em razão de a renúncia à aposentadoria não reestabelecer o vínculo com o cargo anterior 
(Prejulgado 2323). @CON-21/00610575,  Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 96, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.2.29 Consulta. Legislação. Projeto de Lei. Poder Legislativo. Comissões para exame de matéria. 
Discussão. Não conhecimento. O TCE/SC não conheceu de Consulta acerca de Projeto de Lei 
Complementar Estadual proposto pelo Governador do Estado, com o objetivo de promover reajuste 
do subsídio mensal das carreiras da pertencentes à segurança pública estadual.  Trata-se de Consulta 
formulada por Deputado Estadual da Assembleia Legislativa de Santa Catarina- ALESC, sobre a qual 
o Relator explicou que "os questionamentos apresentados pelo consulente sobre o   projeto de lei 
identificado como PLC/0012.0/2021, proposto pelo Governador do Estado, deveriam ser objeto de 
exame das comissões que atuam no processo legislativo, as quais emitem o seu pronunciamento antes 
da apreciação pelo Plenário da ALESC. Desta feita, não é adequado a este Tribunal se manifestar 
sobre projeto de lei em tramitação no Poder Legislativo, sob risco de configurar indevido 
controle   sobre a atividade daquele Poder". Assim sendo, ele concluiu que a consulta não foi 
formulada em tese e tampouco diz respeito à interpretação de lei, pois, como dito, abordou um 
específico projeto normativo, que estava em andamento na Casa Legislativa. Por fim, o Relator 
destacou que "a peça indagativa não veio instruída com o parecer jurídico, sendo   que este documento 
poderia dirimir os questionamentos do consulente no âmbito da própria ALESC". @CON-
21/00527163, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 96, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.2.30 Gestão Administrativa. Administração federal. Acesso à informação. Empresa estatal. 
Remuneração. Despesa com pessoal. Princípio da publicidade. Cabe à Secretaria de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) realizar o acompanhamento dos gastos de 
pessoal das estatais e exigir transparência e publicidade das remunerações e demais gastos com 
empregados e administradores, podendo, em caso de descumprimento das disposições legais, 
representar as irregularidades aos órgãos de controle competentes (art. 98, inciso VI, do Decreto 
9.745/2019). Acórdão nº 1338/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 405, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.31 Pessoal. Ressarcimento administrativo. Decisão judicial. Revogação. Liminar. Tomada de 
Contas Especial. Instauração.  Não é cabível a instauração de tomada de contas especial com vistas 
à devolução de valores recebidos por servidor, aposentado ou pensionista mediante antecipação de 
tutela posteriormente revogada, com o subsequente julgamento pela improcedência da ação judicial, 
por não se tratar de desfalque ou desvio de recursos, tampouco prática de ato ilegal, ilegítimo ou 
antieconômico por parte dos beneficiados, que receberam as quantias por determinação de legítima 
decisão judicial. É prerrogativa do Poder Judiciário, ao revogar decisão que concedeu tutela antecipada 
em caso de improcedência do pedido do autor, decidir se cabe ou não a devolução dos valores. 
Acórdão nº 3232/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 405, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 
 

https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2323
https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100610575
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100527163
https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100527163
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9745.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9745.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.2.32 Atuação profissional de fisioterapia e terapia ocupacional. Limites. Execução de métodos e 
técnicas. Decreto-lei nº 938/1969. Prática da acupuntura, quiropraxia, osteopatia e 
fisioterapia e terapia ocupacional do trabalho. Possibilidade. É possível a prática de acupuntura, 
quiropraxia, osteopatia e fisioterapia e terapia ocupacional do trabalho pelos fisioterapeutas 
ocupacionais. O exercício das profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional se desenvolve de 
acordo com os parâmetros dispostos Decreto-lei n. 938/1969 (art. 1º), o qual, em seus arts. 3º e 4º, 
expressamente reservou aos profissionais a atividade de executar métodos e técnicas fisioterápicos, 
terapêuticos e recreacionais. Não há, na norma de caráter primário, autorização para que os 
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais desempenhem atividades como as de receber demanda 
espontânea, realizar diagnóstico, prescrever ou realizar exames sem assistência médica, ordenar 
tratamento e dar alta terapêutica, atividades reservadas aos médicos. O STF, no julgamento da 
Representação n. 1.056/DF, considerou constitucionais os arts. 3º e 4º do Decreto-lei n. 938/69 e 12 
da Lei n. 6.316/75 e bem delimitou as atividades do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional: a) ao 
médico cabe a tarefa de diagnosticar, prescrever tratamentos, avaliar resultados; b) ao fisioterapeuta e 
ao terapeuta ocupacional, diferentemente, cabe a execução das técnicas e métodos prescritos (STJ, 
REsp 693.454/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 03/11/2005, DJ 
14/11/2005, p. 267). Nesse sentido, as conclusões adotadas pelo STF e STJ continuam válidas e atuais. 
Não houve alteração significativa na legislação ordinária que disciplina a atividade dos fisioterapeutas 
e terapeutas ocupacionais ao ponto de esmorecer o entendimento ali firmado. Na realidade, a 
legislação posterior apenas corroborou a ideia de que ao médico cabe a tarefa de diagnosticar, 
prescrever tratamentos, avaliar resultados, enquanto ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional, 
diferentemente, cabe a execução das técnicas e métodos prescritos. É o que se extrai da interpretação 
sistemática entre os já mencionados arts. 1º, 3º e 4º do Decreto-Lei n. 938/1969, e os arts. 1º, 2º, 
parágrafo único, II, 4º, X, XI e XIII e §§1º e 7º, todos da Lei n. 12.842/2013, que dispõem sobre o 
exercício da medicina. Portanto, nesse aspecto, inexiste comando secundário em abstrato que, pela só 
existência, vulnere os preceitos normativos primários que disciplinam as atividades de fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, ou mesmo médicos. REsp nº 742, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 
 

1.2.33 Defensoria Pública. Defesa judicial das prerrogativas institucionais. Mandado de segurança 
impetrado por defensor público. Cabimento. Atribuição não exclusiva do Defensor-Geral. 
Princípio da unidade e indivisibilidade. O Defensor Público, atuando em nome da Defensoria 
Pública, possui legitimidade para impetrar mandado de segurança em defesa das funções institucionais 
e prerrogativas de seus órgãos de execução, atribuição não conferida exclusivamente ao Defensor 
Público-Geral. Inicialmente cumpre salientar que, a Defensoria Pública estadual, representada pelo 
Defensor Público, possui legitimidade para impetrar mandado de segurança em defesa das funções 
institucionais e prerrogativas de seus órgãos de execução, conforme se depreende da leitura do artigo 
4°, IX, da Lei Complementar n. 80/1994, que "organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito 
Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras 
providências". O acórdão recorrido, com base no disposto no art. 100, da Lei Complementar n. 
80/1994, entende caberia com exclusividade ao Defensor Público-Geral do Estado a legitimidade 
ativa para impetrar mandado de segurança em defesa das funções institucionais do órgão. Tal 
compreensão, todavia, não se extrai do sistema da Lei Complementar n. 100/1994, cujo art. 3° dispõe 
que são princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência 
funcional. Nesse sentido, a doutrina afirma que "em virtude da unidade da Instituição, os atos 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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praticados pelo Defensor Público no exercício de suas funções não devem ser creditados ao agente, 
mas atribuídos à própria Defensoria Pública a qual integra", o que é reforçado também pelo princípio 
da indivisibilidade, corolário daquele, que estabelece que, "quando um membro da Defensoria Pública 
atua, quem na realidade está atuando é a própria Defensoria Pública; por isso, a doutrina tem 
reconhecido a fungibilidade dos membros da Instituição". O art. 100 da Lei Complementar n. 
80/1994, ao atribuir ao Defensor Público-Geral a representação judicial da Defensoria Pública do 
Estado, não exclui a legitimidade dos respectivos órgãos de execução - os defensores públicos atuantes 
perante os diversos juízos - de impetrar mandado de segurança na defesa da atuação institucional do 
órgão. Caso se cuidasse de discussão a propósito de ato da esfera de competência do próprio Defensor 
Público-Geral, como a lotação de defensores pelas comarcas, a legitimidade para representar 
judicialmente a instituição seria privativa da referida autoridade. Como exemplos, citam as razões de 
recurso as ações civis públicas ajuizadas no Estado em desfavor da instituição para que as comarcas 
do interior tenham defensor. Processo sob segredo judicial, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta 
Turma, por unanimidade, julgado em 07.06.2022, DJe 10.06.2022, Informativo de Jurisprudência do 
STJ nº 742, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 
 

1.3 Concurso Público  

 

1.3.1 Concurso público. Clausula de barreira. Eliminação de candidatos fora das vagas. Revogação 
da regra. Benefício em favor do candidato. Reclassificação dentro das vagas oferecidas. 
Posterior restauração da clausula de barreira. Impossibilidade. A reclassificação do candidato 
para dentro do número de vagas oferecidas no edital de abertura de concurso público, operada em 
razão de ato praticado pela Administração Pública, confere-lhe o direito público subjetivo ao 
provimento no cargo público, ainda que durante a vigência do ato não tenha sido providenciada a sua 
nomeação e que, em seguida, o ato de que derivada a reclassificação tenha sido posteriormente 
anulado. A síntese da demanda diz que o ora recorrente participou de concurso para o provimento de 
diversos cargos do quadro funcional estadual, tendo aderido à concorrência para o cargo com a oferta 
de uma única vaga em determinada lotação. Uma vez que se classificou na segunda colocação, estaria 
em posição de eliminação a teor de previsão editalícia. Ocorreu, contudo, de o referido regramento 
ter sido revogado e houve nova publicação da lista de aprovados, contemplando-se todos aqueles que 
antes eram considerados eliminados. No entanto, as idas e vindas do certame ensejaram um novo 
edital que anulou o referido anteriormente a fim de novamente restringir o número de candidatos 
considerados aprovados e classificados, mas salvaguardou o direito adquirido dos servidores 
nomeados. Os contornos da controvérsia deixam evidente, que um pouco antes da revogação da 
cláusula de barreira o candidato classificado em primeiro lugar, portanto detentor exclusivo do direito 
à nomeação no cargo referido, havia perdido o direito de posse ante a decadência do direito de posse. 
Assim sendo, a pretensão de ser nomeado no referido cargo decorre dessa situação, qual seja, quando 
o primeiro lugar perdeu o direito à posse o ora recorrente estava eliminado, no entanto revigorando a 
sua condição de aprovado quinze dias depois, quando passou, a verdade, a não ser apenas aprovado 
como a ter o direito próprio à nomeação, na forma do precedente firmado no Supremo Tribunal 
Federal com o julgamento do RE 598.099/MS, rel. Ministro Gilmar Mendes, e do item do edital, que 
dispunha sobre o direito na hipótese da desistência de concorrentes mais bem classificados. A 
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pretensão mandamental, portanto, funda-se nessa causa de pedir e no fato de que o direito dos 
beneficiados pela revogação da cláusula de barreira foi salvaguardado, o que deveria lhe incluir, mas a 
Administração Pública local furta-se ao cumprimento da obrigação. É forçoso ponderar que a 
revogação da cláusula de barreira, perdurou por quase cinco meses, quando, então, diversas 
reclassificações e nomeações ocorreram, tanto assim que o ato de anulação da revogação salvaguardou 
o direito daqueles servidores nomeados em razão da desconsideração da cláusula de barreira. Aqui, 
então, é que parece necessário asseverar que negar o direito do recorrente parece tratá-lo de forma 
desigual e ilegal: nesses 138 (cento e trinta e oito) dias em que a revogação da cláusula de barreira 
vigorou, a Administração reconhece ter promovido a nomeação de candidatos beneficiados com o 
ato, tanto assim que o ato anulatório procurou proteger o direito deles, isto é, a nomeação deles. 
Parece, contudo, que deixar de nomear o recorrente, apesar de ter o direito, mas nomear outros, 
também com base em direito semelhante, cumpriu mais um papel de promover uma seletividade do 
Administrador Público do que propriamente atender alguma necessidade especial, daí advindo um 
tratamento desigual para situações que eram, em tese, absolutamente iguais. Por uma questão de 
isonomia, portanto, o recorrente havia de ter sido igualmente nomeado, mas infelizmente não caiu nas 
graças do Administrador, apesar de ter tanto direito quanto qualquer outro concorrente igualmente 
beneficiado pela revogação da cláusula de barreira. Assim sendo, a Administração Pública não pode 
se beneficiar de sua própria conduta omissiva ilegal de ter nomeado apenas alguns, se furtado à 
nomeação de outros, no caso o recorrente, e em seguida a isso ter anulado o ato revocatório para que 
não pudesse mais surtir efeitos nem, pois, beneficiar outros candidatos para além daqueles que ela 
mesma beneficiara antes, com a nomeação. RMS 62.093-TO, Informativo de Jurisprudência do STJ 
nº 738, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 
1.3.2 Publicidade de atos relativos a concurso público. Trata-se de Edital de Concurso Público 

promovido por prefeitura municipal. Em sua análise, a Unidade Técnica observou irregularidades no 
instrumento convocatório, que, após a intimação do responsável, foram parcialmente saneadas antes 
da abertura do contraditório e da ampla defesa, de modo que, antes da citação, remanesceram 
seguintes inconsistências: 1) Ausência de comprovação da publicidade das retificações em jornal de 
grande circulação, no quadro de avisos da prefeitura e em Diário Oficial, conforme estabelece 
a Súmula n. 116 do TCEMG; 2) Dos requisitos de escolaridade exigidos para os cargos de “Auxiliar 
de Enfermagem” e “Técnico de Meio Ambiente”; e 3) Impossibilidade de aferir a regularidade dos 
vencimentos dos cargos de Auxiliar de Serviços de Educação, Auxiliar de Secretaria, Bibliotecário e 
Professor. O relator, conselheiro em exercício Adonias Monteiro, destacou, quanto à ausência de 
publicidade das retificações em jornal de grande circulação (item 1), que não havia nos autos 
comprovação de que este fato acarretou prejuízo às partes interessadas no concurso, até mesmo pela 
previsão contida no próprio instrumento convocatório, que orientava os candidatos a acompanharem 
as publicações oficiais do certame nos endereços eletrônicos respectivos. Ademais, ressaltou que este 
Tribunal de Contas já deixou de penalizar gestores que não comprovaram a publicidade dos editais de 
concurso público em um dos meios exigidos pela Súmula n. 116, quando houvesse a comprovação da 
divulgação nos demais meios previstos, sobretudo diante da divulgação dos certames em sítios 
eletrônicos, conforme acórdãos proferidos no Edital de Concurso Público n. 942200 e no Edital de 
Concurso Público n. 959029, de relatoria do conselheiro substituto Hamilton Coelho. Destacou, por 
fim, que, no presente caso, o concurso já se encontrava na fase de divulgação do resultado final das 
provas, razão pela qual, diante da boa-fé do gestor e da publicidade do edital e de suas retificações nos 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
http://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/S%C3%BAmula/S%C3%BAmula%20116-11.pdf
file://///egito/CSDJ/4%20-%20INFORMATIVO/Informativos-2022/Informativo%20n.%20249%20(16-5%20a%2027-5)/Informativo_TCEMG_249.docx%23item1
http://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/S%C3%BAmula/S%C3%BAmula%20116-11.pdf
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/942200
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/959029
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demais meios de publicação previstos na Súmula n. 116 do TCEMG, considerou improcedente o 
apontamento, sem prejuízo da expedição de recomendação ao responsável. Em relação aos requisitos 
de escolaridade exigidos para os cargos de “Auxiliar de Enfermagem” e “Técnico de Meio Ambiente” 
(item 2), o relator entendeu que, não obstante a irregularidade identificada, não havia indícios nos 
autos de que houve prejuízo aos candidatos, tendo em vista que, de fato, conforme informado pelo 
jurisdicionado, não houve impugnação quanto à questão. Destacou, ademais, a iniciativa do gestor em 
regularizar a questão mediante a proposição do Projeto de Lei Complementar e, ainda, o fato de que 
o concurso se encontrava em fase de divulgação do resultado final das provas. Assim, considerando 
que tal alteração não acarretou prejuízo ao certame e foi procedida para atender à legislação federal, e 
que, conforme já mencionado, o município demonstrou que propôs a modificação da legislação local, 
o relator entendeu que o apontamento, igualmente, deveria ser superado. No que tange ao 
apontamento acerca da “Impossibilidade de aferir a regularidade dos vencimentos dos cargos de 
Auxiliar de Serviços de Educação, Auxiliar de Secretaria, Bibliotecário e Professor” (item 3), o relator, 
em consonância com a Unidade Técnica, considerou sanado o apontamento de irregularidade, uma 
vez que os valores dos vencimentos previstos no instrumento convocatório estavam em conformidade 
com a legislação aplicada. Diante do exposto, em sede de conclusão, o relator, em consonância com a 
Unidade Técnica e com o Ministério Público de Contas, manifestou-se pela regularidade do Edital de 
Concurso Público, com a consequente extinção do processo, com resolução de mérito, conforme art. 
71, § 2º, da Lei Orgânica deste Tribunal, sem prejuízo da expedição de recomendação ao gestor para 
que, nos futuros concursos públicos a serem realizados, sejam levados em consideração os 
apontamentos apresentados pela Unidade Técnica, em especial quanto à publicidade de todos os atos 
atinentes ao concurso, nos termos da Súmula n. 116 deste Tribunal de Contas. Por fim, votou no 
sentido de que a matéria fosse submetida à consideração do conselheiro-presidente, em face do 
requerimento do MPC de revisão da Súmula n. 116 deste Tribunal, para que seja avaliada a supressão, 
no texto sumular, da exigência da publicação do edital e de suas retificações em jornal de grande 
circulação, haja vista que a publicação do instrumento convocatório nesse meio vem se mostrando 
cada vez mais inapta para garantir a publicidade almejada, face ao desenvolvimento dos meios 
eletrônicos de comunicação, bem como a facilidade de acesso por parte dos cidadãos à internet. O voto 
do relator foi aprovado, por unanimidade. Processo 1098444, Informativo de Jurisprudência do 
TCEMG nº 249, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

1.3.3 Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Nomeação de pessoal. Concurso público. 
Validade. Trânsito em julgado. Considera-se ilegal, negando-lhe o registro, o ato de admissão 
efetuado em cumprimento a decisão judicial quando a ação é ajuizada após a expiração da validade do 
concurso público, mesmo que se trate de decisão transitada em julgado em ação de escopo restrito, 
devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos da admissão. Acórdão nº2767/2022, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 403, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.4 Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Nomeação de pessoal. Concurso Público. Validade. 
Trânsito em julgado. Considera-se ilegal, negando-lhe o registro, o ato de admissão efetuado em 
cumprimento a decisão judicial quando a ação é ajuizada após a expiração da validade do concurso 
público, mesmo que se trate de decisão transitada em julgado em ação de escopo restrito, devendo, 
no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos da admissão. Acórdão nº 2767/2022, Boletim de 

http://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/S%C3%BAmula/S%C3%BAmula%20116-11.pdf
file://///egito/CSDJ/4%20-%20INFORMATIVO/Informativos-2022/Informativo%20n.%20249%20(16-5%20a%2027-5)/Informativo_TCEMG_249.docx%23item2
file://///egito/CSDJ/4%20-%20INFORMATIVO/Informativos-2022/Informativo%20n.%20249%20(16-5%20a%2027-5)/Informativo_TCEMG_249.docx%23item3
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
http://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/S%C3%BAmula/S%C3%BAmula%20116-11.pdf
http://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/S%C3%BAmula/S%C3%BAmula%20116-11.pdf
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1098444
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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Pessoal do TCU nº 101, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 

1.3.5 Ação Civil Pública. Concurso Público. Resultado final homologado. Nomeação e posse de 
aprovados. Litisconsórcio. Ausência. Nulidade. O autor da ação civil pública dá causa à nulidade 
processual quando deixa de indicar no polo passivo as pessoas beneficiadas pelo procedimento e pelos 
atos administrativos inquinados, deixando de formar o litisconsórcio na hipótese em que homologado 
o resultado final do concurso, com as consequentes nomeação e posse dos aprovados.  

 

1.4 Fiscalização e Controle   

 

1.4.1 Responsabilidade. Julgamento de Contas. Pessoa Jurídica. Entidade de direito privado. 

Tomada de Contas Especial. Débito. Ausência. Competência TCU. Afastado o débito em 

relação a pessoas jurídicas estranhas à Administração Pública, não cabe o julgamento de suas contas, 

uma vez que a jurisdição do TCU somente as alcança, em matéria de contas, se elas derem causa a 

perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário (art. 71, inciso II, da 

Constituição Federal). Acórdão nº 995/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 401, disponível 

em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.4.2 Quitação de dívida ativa por meio alternativo de cobrança e honorários advocatícios de 
procuradores estaduais. É constitucional, desde que observado o teto remuneratório, norma 
estadual que destina aos procuradores estaduais honorários advocatícios incidentes na hipótese de 
quitação de dívida ativa em decorrência da utilização de meio alternativo de cobrança administrativa 
ou de protesto de título. O STF já se manifestou pela constitucionalidade dos procedimentos 
alternativos à execução fiscal por se inserirem, atendidas as suas orientações, no contexto das medidas 
que visam aprimorar a eficiência e a eficácia da cobrança do crédito inscrito em dívida ativa (1). 
Também à luz da jurisprudência do Tribunal, é constitucional o pagamento, a procuradores estaduais, 
de honorários advocatícios sucumbenciais e decorrentes de acordos administrativos — respeitado o 
limite remuneratório constitucional, já que consistem em parcela remuneratória salarial —, não se 
vislumbrando nisso usurpação da competência da União para legislar sobre direito civil ou processo 
civil (art. 22, I, da CF/88), ofensa ao regime de subsídios e violação aos princípios da moralidade, da 
razoabilidade ou da isonomia (2). No caso, a destinação de 10% sobre o valor total da dívida aos 
procuradores estaduais, quando utilizado meio alternativo de cobrança administrativa ou de protesto 
de título, não ofende a razoabilidade ou a proporcionalidade e é consonante com o princípio da 
eficiência, pois, quanto mais exitosa a atuação deles, mais se beneficia a Fazenda Pública estadual e, 
assim, a coletividade. Com esse entendimento, o Plenário, por unanimidade, julgou parcialmente 
procedente a ação direta para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º, § 5º, da Lei 
2.913/2012, incluído pela Lei 3.526/2015, ambas do Estado de Rondônia (3), de modo a estabelecer 
que a soma dos subsídios e honorários percebidos mensalmente pelos procuradores estaduais não 
poderá exceder o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/1988. ADI 5910/RO, Informativo 
de Jurisprudência do STF nº 1056/2022, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_texto/Informativo1056.
docx 
 

1.4.3 Energia Elétrica. Interferência do poder judiciário em regras de elevada especificidade 
técnica por meio de liminar. Grave lesão à ordem e à economia pública. Demonstração. 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 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 
nº 2.162-DF, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 739, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 
 

1.4.4 Responsabilidade. Convênio. Execução Física. Execução Parcial. Recursos Financeiros. 
Integralização. Pendência. No caso de execução parcial de obra conveniada, ainda que inservível a 
parte executada, pode ser abatido do débito os serviços realizados sem vícios construtivos quando o 
concedente deixa de integralizar os aportes financeiros de sua responsabilidade. Acórdão nº 
2408/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 402, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.4.5 Responsabilidade. Convênio. Lei Rouanet. Solidariedade. Débito. Gestor. Entidade de 

Direito Privado. Não é necessário desconsiderar a personalidade jurídica da entidade privada que 

recebe recursos oriundos da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet) para que seus administradores sejam 

pessoalmente responsabilizados pelos danos causados ao erário, sendo solidária a responsabilidade 

https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_texto/Informativo1056.docx
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_texto/Informativo1056.docx
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8313cons.htm
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deles com a entidade. Acórdão nº 2409/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 402, disponível 

em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.4.6 Faixa de domínio de rodovia concedida. Uso local por prestadora pública de serviço de 

saneamento básico. Cobrança pela concessionária. Descabimento. É indevida a cobrança 

promovida por concessionária de rodovia, em face de autarquia prestadora de serviços de saneamento 

básico, pelo uso de faixa de domínio via pública concedida. A questão debatida diz respeito ao 

reconhecimento da legalidade de cobrança promovida por concessionária de rodovia, em face de 

autarquia de prestação de serviços de saneamento básico, pelo uso da faixa de domínio da via pública 

concedida. Em outras palavras, questiona-se a legitimidade da cobrança, por pessoa jurídica de direito 

privado, em face de pessoa jurídica de direito público interno, pelo uso de parte da faixa de domínio 

de autovia concedida para implementar obras de saneamento básico. Embora cedido ao particular, o 

bem público de uso comum do povo não se desnatura, permanecendo, pois, afetado à destinação 

pública, motivo pelo qual se afigura ilegítimo exigir remuneração pela sua utilização, quando voltada 

a viabilizar a execução de serviço público de saneamento básico prestado por entidade estatal que 

esteja fora do regime concorrencial. Com efeito, revela-se ilegal a cobrança pelo uso da faixa marginal 

promovida pelo Estado contra concessionária, porquanto inviável tipificar os valores envolvidos 

como preço público ou taxa, seja porque, no primeiro caso, o uso do espaço se reverte em favor da 

coletividade, seja porque, na segunda hipótese, estão ausentes a prestação de serviço público ou o 

exercício do poder de polícia. Em contrapartida, figurando sujeitos privados na relação processual de 

tais lides, ou seja, quando presente, primariamente, a tônica negocial e a exploração econômica, a 

exigência se revela legítima, porém dependente de previsão no contrato de concessão, nos moldes do 

art. 11 da Lei n. 8.987/1995. Pelo prisma jurisprudencial revelado nos precedentes desta Corte, é 

possível afirmar que o regramento contido nesse permissivo legal abrange interações entre 

concessionárias, sendo inapto para embasar cobrança pelo uso da faixa de domínio quando, sob 

regime de exploração direta ou indireta, o Estado participe da relação processual, seja na qualidade de 

gestor da rodovia e autor da cobrança, seja na condição de sujeito passivo, quando lhe é exigido o 

pagamento pela utilização do espaço por empresa privada administradora da via. Portanto, ainda que 

respeitada a modicidade tarifária, não é possível às concessionárias de rodovias alargar a base de 

arrecadação pelo ingresso de receita complementar derivada da exploração da faixa de domínio se, 

para tanto, for preciso onerar entidade estatal prestadora de serviço público distinto do viário, cuja 

configuração jurídica seja adversa à lucratividade. REsp nº 1.817.302- SP, Informativo de 

Jurisprudência do STJ nº 740, disponível em: 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

1.4.7 Multa administrativa imposta pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustível – ANP. Termo inicial dos juros e da multa moratória. Art. 4º, § 1º, Lei nº 

9.847/1999. Interposto recurso contra a decisão de primeiro grau administrativo que confirma a pena 

de multa imposta pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, os juros 

e a multa moratórios fluíram a partir do fim do prazo de trinta dias para o pagamento do débito, 

contados da decisão administrativa definitiva, nos termos da Lei nº 9.847/1999. A Lei n. 9.847/1999, 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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que cuida da fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis, 

estabelece, de forma expressa, que os juros e a multa moratória eventualmente incidentes sobre as 

multas impostas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP devem 

fluir após o término do prazo de trinta dias de que dispõe o autuado para efetuar o pagamento, 

contados da decisão administrativa definitiva (art. 4º, § 1º). Por outro lado, a Lei n. 10.522/2001, que 

disciplina o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais - CADIN, 

adota, como dies a quo, por remissão à Lei n. 9.430/1996, o dia seguinte ao vencimento da obrigação, 

no caso da multa, e o primeiro dia do mês subsequente ao vencimento, no caso dos juros (art. 37-A), 

traduzindo, no ponto, antinomia aparente entre as normas. Isso porque, enquanto o diploma de 1999 

prescreve que o valor originário da multa sofrerá a incidência dos encargos somente após ultimada a 

instância administrativa, o diploma de 2001 permite a sua fluência em momento anterior, quando 

esgotado o trintídio para pagamento fixado na decisão de primeira instância confirmatória da autuação, 

vale dizer, quando ainda não finalizado o procedimento administrativo. Todavia, verifica-se que a Lei 

n. 10.522/2001, disciplina, original e particularmente, a inscrição de créditos não pagos no CADIN, 

revelando, por conseguinte, objeto genérico e distinto do regramento acerca da incidência dos 

apontados encargos, foco da presente controvérsia. Já a Lei n. 9.847/1999, diferentemente, contém 

disciplina especial quanto ao procedimento, forma de pagamento e consectários das multas aplicadas 

especificamente pela ANP, como resultado da sua ação fiscalizadora sobre as atividades do 

abastecimento nacional de combustíveis. Segue-se, portanto, que estão presentes os elementos 

especializantes objetivo (processo administrativo com disciplina própria para apuração de infração 

praticada no mercado de combustíveis) e subjetivo (autuação promovida pela ANP). Assim, embora 

cronologicamente ulterior, a previsão inserida na Lei n. 10.522/2001 não tem o condão de afastar a 

aplicação do preceito específico, pois, conforme advertiu a doutrina, "não pode o aparecimento da 

norma ampla causar, só por si, sem mais nada, a queda da autoridade da prescrição especial vigente". 

Fato é que, quando ausente disposição legal específica quanto à forma de contagem dos acréscimos 

moratórios - o que não ocorre na espécie -, a legislação de regência de algumas agências reguladoras 

remete a atualização da multa para outros diplomas, a exemplo da Agência Nacional de Energia 

Elétrica - ANEEL, cujo decreto regulamentador dispõe que a autarquia "atualizará os valores das 

multas segundo os critérios fixados pela legislação federal específica" (art. 17, § 5º, do Decreto n. 

2.335/1997), e da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, que alude à legislação dos tributos 

federais (art. 29-A da Lei n. 11.182/2005). Por conseguinte, trata-se de opção legislativa que estabelece 

o termo inicial da fluência dos juros e da multa moratória para depois do epílogo da instância 

administrativa, ainda que o sujeito autuado não apresente defesa nem alegações finais, porquanto, 

considerando a ausência de data de vencimento da obrigação no auto de infração, somente se imporá 

o prazo de trinta dias para recolher o valor após decorridos, ao menos, os lapsos temporais para tais 

manifestações. Noutro giro, será apenas na decisão administrativa de procedência da autuação que se 

determinará o pagamento da multa com vencimento em trinta dias, esgotados os quais o montante 

poderá sofrer a incidência dos encargos (arts. 26 e 27 do Decreto n. 2.953/1999). Até aqui, portanto, 

não há, a rigor, conflito entre os diplomas legais envolvidos, uma vez que, tanto a lei específica, quanto 

a geral, prescrevem a fluência dos acréscimos tomando como baliza para o marco inicial o vencimento 

da obrigação encartado na decisão confirmatória irrecorrida. O dissenso desponta, efetivamente, 

quando o autuado recorre do pronunciamento administrativo de primeiro grau decisório, o que faz 

deslocar o termo inicial da fluência dos encargos do dia seguinte ao vencimento do trintídio fixado no 
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pronunciamento para o dia subsequente ao trânsito em julgado da decisão do recurso, vale dizer, da 

decisão final ou definitiva. Cuida-se, no entanto, de marco legitimamente eleito pela lei especial e 

previsto na norma regulamentadora, dos quais defluem a prioridade do exercício de defesa pelo agente 

autuado em detrimento da satisfação adiantada da sanção pecuniária. No ponto, oportuno registrar 

que a Lei n. 9.847/1999 desestimula eventual conduta protelatória do infrator, ao lhe conferir a 

significativa redução de trinta por cento do valor da multa, caso renuncie expressamente ao direito de 

recorrer da decisão confirmatória da autuação, no prazo disponível para a interposição do recurso. 

Nesse cenário, o art. 4º, § 1º, da Lei n. 9.847/1999, pela especialidade que ostenta, afasta a incidência 

dos arts. 37-A da Lei n. 10.522/2001, e 61, §§ 1º e 3º, da Lei n. 9.430/1996, relativamente ao termo 

inicial da incidência dos juros e da multa moratória de multa administrativa imposta pela ANP. REsp 

1.830.327-SC, Jurisprudência do STJ nº 740, disponível em: 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

1.4.8 Trânsito. Motoristas autônomos de transporte coletivo escolar. Obtenção e renovação da 

Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Exame toxicológico de larga janela de detecção. 

Art. 148-A do CTB. Resultado negativo. Requisito obrigatório. A apresentação de resultado 

negativo em exame toxicológico de larga janela de detecção é obrigatória para a habilitação e a 

renovação da Carteira Nacional de Habilitação do motorista autônomo de transporte coletivo escolar, 

nos termos do art. 148-A da Lei nº 9.503/1997 (Código de Transito Brasileiro). A questão debatida - 

inédita no âmbito desta Corte - está, portanto, em definir se constitui requisito obrigatório para a 

renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista autônomo de transporte coletivo 

escolar, a realização do exame toxicológico de larga janela de detecção, previsto no art. 148-A, do 

Código de Trânsito Brasileiro, introduzido pela Lei n. 13.103/2015. As dificuldades inerentes ao 

transporte coletivo escolar acautelaram o legislador para que impusesse ao postulante à prestação de 

tal serviço a demonstração de aptidões físicas e mentais compatíveis com o nível de exigência da 

atividade, materializado na necessidade de habilitação, ao menos, em categoria "D", além de idade 

mínima de vinte e um anos, histórico negativo de infrações gravíssimas e aprovação em curso 

especializado. Além dos requisitos mencionados, à habilitação, renovação ou à mudança para a 

categoria "D" somou-se a obrigatoriedade de apresentação de resultado negativo no denominado 

exame toxicológico de larga janela de detecção. Trata-se de procedimento realizado somente por 

laboratórios credenciados pelo CONTRAN, no qual, mediante análise de material biológico 

queratínico fornecido pelo doador (cabelos, pelos ou unhas), busca-se detectar o consumo, ativo ou 

não, de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção, com 

retrospectiva mínima de noventa dias, contados da coleta. Das amostras recolhidas é possível 

identificar eventual regularidade no consumo de anfetaminas e metanfetaminas, das quais são 

exemplos, respectivamente, os chamados "rebites" e o ecstasy, além de opiáceos (p. ex. morfina e 

heroína), cocaína, crack e maconha. A previsão legal para a realização do exame em foco foi trazida 

pela apontada Lei n. 13.103/2015, que, embora mirasse, mais detidamente, disciplinar as condições 

laborais de motoristas profissionais rodoviários de passageiros e de carga, teve por ratio teleológica 

diminuir a violência no trânsito, por intermédio, também, da melhoria das condições de trabalho dos 

condutores de veículos pesados e de maior porte, categoria na qual se incluem os motoristas de 

transporte coletivo escolar. Assim, ao inserir o art. 148-A no CTB, o diploma de 2015 não condicionou 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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- tampouco ressalvou - sua aplicação unicamente à classe profissional de condutores rodoviários. Isso 

porque, conforme se verifica da leitura do próprio dispositivo legal, a obrigatoriedade de apresentação 

de resultado negativo no exame toxicológico está vinculada às categorias de habilitação, e não a 

parâmetros associados à atividade profissional, porquanto nas graduações "C", "D" e "E" estão 

inseridas exigências justificadamente maiores em relação às categorias precedentes, por força das 

características físicas e das finalidades dos veículos envolvidos. Por sinal, é sintomático que a Lei n. 

13.103/2015 tenha empregado a expressão "motorista profissional" múltiplas vezes, não, porém, no 

seu art. 8º, especificamente responsável por introduzir a exigência do exame no CTB. De fato, cuida-

se de questão essencialmente atrelada à qualificação e ao preparo de agentes diretamente envolvidos 

no deslocamento e na segurança cotidiana de milhares de crianças e/ou adolescentes, cuja atividade, 

por óbvio, é incompatível com o consumo de substâncias estupefacientes. Também é certo que o 

qualificativo "rodoviário" não tem o condão de excluir, como pretendem, os transportadores de 

escolares do âmbito da incidência da norma, considerando que transporte rodoviário é o realizado 

"em vias públicas" (art. 1º da Lei n. 11.442/2007), vale dizer, tem lugar em rodovias, estradas, ruas, 

avenidas e logradouros (art. 2º do CTB), locais de operação da categoria. Outrossim, admitir a dispensa 

dos motoristas de transporte coletivo escolar de realizarem o exame toxicológico equivaleria a lhes 

conferir tratamento privilegiado, não previsto em lei, em detrimento dos demais interessados em obter 

ou renovar a habilitação na mesma categoria "D", contrariando, desse modo, o disposto nos 

apontados arts. 138, II, e 145, caput, do CTB. Por conseguinte, tal é a exegese da disciplina normativa 

que, ao se afinar com o status constitucional conferido à segurança viária, "exercida para a preservação 

da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas" (EC n. 

82/2014), também atende aos fins sociais a que se dirige e às exigências do bem comum (art. 5º da 

LINDB). Nesse cenário, portanto, não se verifica nenhum fundamento legal ou lógico que autorize 

desobrigar os motoristas autônomos de transporte coletivo escolar, quando da habilitação ou da 

renovação de suas CNHs, de se submeterem ao exame toxicológico de larga janela de detecção, 

previsto no art. 148-A do CTB. REsp nº 1.834.896-PE, Jurisprudência do STJ nº 740, disponível em: 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

1.4.9 Agência Nacional de Saúde Suplementar. Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 

Suplementar. Taxatividade. Operadora de plano ou de seguro de saúde. Tratamento não 

constante do rol da ANS. Não obrigatoriedade. Admissão em hipóteses excepcionais e 

restritas. O rol de procedimentos e eventos em Saúde suplementar é, em regra, taxativo; A operadora 

de plano ou seguro de saúde que não é obrigada a arcar com o tratamento não constante do rol da 

ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao 

rol; É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a 

cobertura de procedimento extra rol; Não havendo substituto terapêutico ou esgotado os 

procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado 

pelo médico ou odontológico assistente, desde que não tenha sido indeferido expressamente pela 

ANS, o incorporação do procedimento ao rol de Saúde Suplementar, haja comprovação da eficácia 

do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, haja recomendações de órgãos técnicos de 

renome nacionais ( como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e  seja realizado, quando possível, o 

diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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incluída a Comissão de Atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem 

deslocamento da competência do julgamento do feito para a justiça federal, ante a ilegitimidade passiva 

ad causam da ANS.   É notória a existência de posicionamentos antagônicos entre as duas Turmas 

integrantes da Segunda Seção: enquanto a Terceira Turma reafirmou ser o rol de procedimentos em 

Saúde, previsto em lei e editado pela ANS, de caráter meramente exemplificativo (caso ora analisado 

em julgamento), a Quarta Turma, a partir do julgado apontado como paradigma (REsp 1.733.013/PR, 

relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020), após acurado exame 

do tema com participação de diversos amici curiae, passou a reconhecer o rol como taxativo, salvo 

situações excepcionais em que, após devida instrução processual, o Juízo imponha determinada 

cobertura que se apure ser efetivamente imprescindível a garantir a saúde do beneficiário. Com efeito, 

resguardado o núcleo essencial do direito fundamental, no tocante à saúde suplementar, são, 

sobretudo, a Lei n. 9.656/1998, a Lei n. 9.961/2000 e os atos regulamentares infralegais da ANS e do 

Conselho de Saúde Suplementar, expressamente prestigiados por disposições legais 

infraconstitucionais, que, representando inequivocamente forte intervenção estatal na relação 

contratual de direito privado (planos e seguros de saúde), conferem densidade normativa ao direito 

constitucional à saúde. Cabe menção também ao art. 35-G da Lei n. 9.656/1988, incluído pela MP n. 

2.177-44/2001, o qual estabelece que as disposições do CDC se aplicam subsidiariamente aos 

contratos entre usuários e operadoras de produtos a que se referem o inciso I e o parágrafo 1º do art. 

1º da mesma Lei. Nos termos do art. 1º da Lei n. 9.656/1998, os planos privados de assistência à saúde 

consistem em prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou 

pós-estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a 

assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde 

livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando à 

assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da 

operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do 

consumidor. Destarte, por clara opção do legislador, extrai-se do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998, 

c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, que é atribuição da ANS elaborar o rol de procedimentos e 

eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e 

Seguros de Saúde. A vigente Medida Provisória n. 1.067, de 2 de setembro de 2021, altera o art. 10º 

da Lei n. 9.656/1998 para, uma vez mais, explicitar que, a amplitude da cobertura legal no âmbito da 

Saúde Suplementar, será estabelecida em norma editada pela ANS (rol) e sua atualização a cada 120 

dias. É importante salientar que, deixando nítido que não há o dever de fornecer toda e quaisquer 

cobertura vindicada pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro das mencionadas Resoluções 

Normativas ANS, a já mencionada Medida Provisória n. 1.067, de 2 de setembro de 2021, incluiu o 

art. 10-D, § 3º, I, II e III, na Lei n. 9.656/1998. Por um lado, não se pode deixar de observar que o 

rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do 

consumidor para assegurar direito à saúde, em preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla 

e vulnerável da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo 

representaria, na verdade, negar a própria existência do "rol mínimo" e, reflexamente, negar acesso à 

saúde suplementar à mais extensa faixa da população. Lamentavelmente, salvo os planos de saúde 

coletivo empresariais, subvencionados pelo próprio empregador, em regra, os planos de saúde, hoje 

em dia, são acessíveis apenas às classes média alta e alta da população. Por outro lado, esse 

entendimento de que o rol (ato estatal, com expressa previsão legal e imperatividade inerente, que 
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vincula fornecedores e consumidores) é meramente exemplificativo, malgrado, a toda evidência, seja 

ato de direito administrativo, e não do fornecedor de serviços - devendo, ademais, a cobertura mínima, 

paradoxalmente, não ter limitações definidas -, tem o condão de efetivamente padronizar todos planos 

de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde 

ou a vida do segurado. A submissão ao rol da ANS, a toda evidência, não privilegia nenhuma das 

partes da relação contratual, pois é solução concebida e estabelecida pelo próprio legislador para 

harmonização da relação contratual. É importante pontuar que não cabe ao Judiciário se substituir ao 

legislador, violando a tripartição de poderes e suprimindo a atribuição legal da ANS ou mesmo 

efetuando juízos morais e éticos, não competindo ao magistrado a imposição dos próprios valores de 

modo a submeter o jurisdicionado a amplo subjetivismo. Observa-se que as técnicas de interpretação 

do Código de Defesa do Consumidor devem levar em conta o art. 4º daquele diploma, que contém 

uma espécie de lente através da qual devem ser examinados os demais dispositivos, notadamente por 

estabelecer os objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo e os princípios que devem ser 

respeitados, entre os quais se destacam, no que interessa ao caso concreto, a "harmonia das relações 

de consumo" e o "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores". Na verdade, o contrato 

de assistência à saúde põe em confronto dois valores antagônicos. De um lado, a operação econômica, 

cujo equilíbrio deve ser preservado como meio de assegurar a utilidade do contrato (a assistência 

prometida). De outro lado, o interesse material do consumidor na preservação da sua saúde. Nesse 

rumo, é digno de registro que a uníssona doutrina especializada e a majoritária consumerista alertam 

para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar, realçando que "uma das grandes 

dificuldades em relação ao contrato de seguro e planos de assistência à saúde diz respeito à 

manutenção do equilíbrio das prestações no tempo". A disciplina contratual "exige uma adequada 

divisão de ônus e benefícios, na linha de que os estudos sobre contratos relacionais no Brasil vêm 

desenvolvendo, dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e 

padrões. Isso terá de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos 

quanto na identificação de deveres específicos ao fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo 

custos de forma racional e prudente". Conclui-se que, se fosse o rol da ANS meramente 

exemplificativo, desvirtuar-se-ia sua função precípua, não se podendo definir o preço da cobertura 

diante de lista de procedimentos indefinida ou flexível. O prejuízo para o consumidor seria inevitável, 

já que, caso desrespeitada a regulação incidente, de duas uma: ou sobrecarregam-se os usuários com 

o consequente repasse dos custos ao preço final do serviço, impedindo maior acesso da população - 

sobretudo os mais vulneráveis economicamente - ao Sistema de Saúde Suplementar, ou inviabiliza-se 

a atividade econômica desenvolvida pelas operadoras e seguradora. Logo, propõem-se, para a matéria 

controvertida sob exame, os seguintes critérios: 1 - o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 

Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar 

com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento 

eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a 

negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4 - não havendo 

substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, 

a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha 

sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da Saúde 

Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; 

(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e 
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estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com 

entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do rol 

de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do 

julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. EREsp 

1.886.929-SP, Jurisprudência do STJ nº 740, disponível em: 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

1.4.10 Responsabilidade civil do Estado por omissão. Morte em decorrência de disparo de arma de 

fogo no interior de hospital público. Ausência de vigilância. Falha específica no dever de agir. 

Excludente de ilicitude. Fato de terceiro. Não ocorrência. O hospital que deixa de fornecer o 

mínimo do serviço de segurança, contribuindo de forma determinante e específica para homicídio 

praticado em suas dependências, responde objetivamente pela conduta omissiva. A responsabilidade 

civil estatal é, em regra, objetiva e decorre do risco administrativo, a respeito da qual não se exige 

perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6º, da Constituição Federal. O dualismo ocorre 

diante dos atos omissivos, para os quais, embora a lei não tenha feito distinção, há os que entendem 

que, para o ente público, a responsabilidade se reveste do caráter subjetivo. Na toada, entretanto, de 

que, conforme assevera a doutrina, "não é dado ao intérprete restringir onde o legislador não 

restringiu, sobretudo em se tratando de legislador constituinte", esta Corte, em diversos julgados, tem 

procurado alinhar-se ao entendimento do Excelso Pretório de que - inclusive por atos omissivos - o 

Poder Público responde de forma objetiva, quando constatada a precariedade/vício no serviço 

decorrente da falha no dever legal e específico de agir. No caso, trata-se de responsabilidade civil 

atribuída a hospital, em que a atividade pública exercida, por sua natureza, inclui, além do serviço 

técnico-médico, o serviço auxiliar de estadia e, por tal razão, está o ente público obrigado a 

disponibilizar equipe/pessoal e equipamentos necessários e eficazes para o alcance dessa finalidade. 

A inação estatal está atrelada ao mau funcionamento dos trabalhos auxiliares e estruturas operacionais 

(ausência de serviço/pessoal de vigilância), razão pela qual entende-se que o ente público, em virtude 

da natureza da atividade pública exercida, responde de forma objetiva, uma vez que, inegavelmente, 

tem o dever de atuar, ao menos minimamente, para impossibilitar a ocorrência do evento nocivo. A 

omissão do Estado no presente feito revela-se específica e contribuiu decisivamente para a morte da 

vítima, pois o hospital público não ofereceu nenhuma ou sequer a mínima garantia de integridade aos 

que se utilizam do serviço e pela qual, em razão do risco da atividade prestada, tem o dever de zelo e 

proteção. Ocorre que a responsabilidade civil do Estado, todavia - seja de ordem subjetiva, seja 

objetiva - depende, para a configuração da ocorrência de seus pressupostos, do ato ilícito, do dano 

sofrido e do nexo de causalidade entre o evento danoso e a ação ou omissão do agente público. Estão 

descritos na sentença e no acórdão, a saber: (a) o hospital não possui nenhum serviço de vigilância; e 

(b) o evento morte decorreu de um disparo com arma de fogo contra a vítima dentro do hospital. O 

Tribunal regional - a despeito de a vítima ter sido baleada e o óbito ter ocorrido no interior do hospital 

-, não considerou o fato de não existir serviço de vigilância; ao contrário, a Corte local afirma, 

categoricamente, que o serviço do hospital é somente o atendimento médico, razão pela qual estaria 

desobrigado de prestar segurança aos pacientes. Concluiu-se, assim, que a morte da vítima deu-se por 

fato de terceiro. Como observa-se, a Corte regional - embora tenha considerado não existir equipe 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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responsável pela integridade física dos pacientes e transeuntes no local - afastou a responsabilidade 

civil, consignando, com base na teoria da causalidade adequada, que a ação de alguém mal-

intencionado, dentro do hospital público, teria o condão de romper o nexo de causalidade entre a 

conduta do hospital e o evento danoso. Acaso se estivesse diante de um atentado de grandes 

proporções, não seria difícil concluir que, não obstante todo o empenho, o ente público não pudesse, 

de fato, impedir o resultado. Esta, entretanto, não é a situação narrada no acórdão, que traz, ao 

contrário, contexto e narrativa simples e bem menos eloquente. Neste caso, a causalidade decorre da 

própria lógica hermenêutica e análise holística das disposições civis e constitucionais mencionadas, 

devendo ser examinada à luz dos referidos dispositivos. A causalidade no âmbito da responsabilidade 

civil objetiva deve ser entendida de forma normativa, uma vez que a relevância jurídica do não-fazer 

está inserida na própria norma se encontra perfectibilizado o liame subjetivo entre a conduta omissa 

do hospital e o evento morte. Há de se ressaltar, contudo, que esse entendimento não se aplica 

indistintamente a qualquer ato derivado de conduta omissiva da administração pública. Neste feito, 

sob as lentes do bom senso, o não-fazer do ente público no seu dever de cuidado é sobremaneira 

significativo. Mostra-se lógico concluir que uma mínima ação de vigilância e cuidado poderia 

efetivamente ter evitado a morte da vítima. A análise da responsabilidade civil, no contexto desafiador 

dos tempos modernos, em que se colocam a julgamento as consequências tão impactantes das 

omissões estatais, impõe o ônus, indispensável, de que o exame dos dispositivos civis referidos ocorra 

sob o olhar dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Logo, é de se concluir que a conduta do 

hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança e, por conseguinte, despreza o dever de 

zelar pela incolumidade física dos seus pacientes contribuiu de forma determinante e específica para 

o homicídio praticado em suas dependências, afastando-se a alegação da excludente de ilicitude, qual 

seja, fato de terceiro. REsp nº 1.708.325 – RS, Jurisprudência do STJ nº 740, disponível em: 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

1.4.11 Juízo de retratação (artigo 1.040, inciso II, do CPC). Estado estrangeiro. Atos de império. 

Período de guerra. Delito contra o direito internacional da pessoa humana. Ato ilícito e 

ilegítimo. Imunidade de jurisdição. Relativização. Possibilidade. Os atos ilícitos praticados por 

Estados estrangeiros em violação a direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição.  De 

início, ressalta-se que o STJ perfilhava o entendimento de que a República Federal da Alemanha não 

se submete à jurisdição nacional para responder à ação de indenização por danos morais e materiais, 

decorrentes de ofensiva militar realizada durante a Segunda Guerra Mundial, em razão de a 

imunidade acta iure imperii revestir-se de caráter absoluto (RO 60/RJ, relator Ministro Luis Felipe 

Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 09/12/2015, DJe 

19/02/2016). Em sentido contrário à aludida interpretação, sobreveio o julgamento pelo Plenário do 

STF do ARE 954.858/RJ no sentido de que "os atos ilícitos praticados por Estados estrangeiros em 

violação a direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição" (relator Ministro Edson Fachin, 

Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2021, Processo Eletrônico Repercussão Geral-Mérito, DJe 

24/09/2021). Tal exegese - albergada pela Suprema Corte - corrobora a tese que a República Federal 

da Alemanha não poderá encontrar abrigo na imunidade de jurisdição para escapar das consequências 

decorrentes de ilícito internacional - consubstanciado no assassinato dos tripulantes do barco de pesca 

Changri-lá (cidadãos brasileiros não-combatentes) em 1943, na região de Cabo Frio/RJ, causado por 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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disparos de submarino alemão -, seja em razão da ofensa a normas que regulamentam os conflitos 

armados, seja por inobservância dos princípios que regem os direitos humanos. Nesse quadro, uma 

vez constatada a superação (overruling) da jurisprudência desta Corte, a partir da fixação da tese 

vinculante pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 944 da sistemática da repercussão geral: "Os atos 

ilícitos praticados por Estados estrangeiros em violação a direitos humanos não gozam de imunidade 

de jurisdição"), afigura-se impositiva a reforma da decisão extintiva da ação indenizatória, cujo 

julgamento deverá retomar o seu devido curso. RO 109-RJ, Jurisprudência do STJ nº 740, disponível 

em: https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

1.4.12 Auditoria. Multa. Parcelamento. Limite máximo. Referência. Princípio da Razoabilidade. 

Inexiste limitação positivada quanto ao quantitativo máximo para o deferimento do parcelamento do 

valor da multa aplicada pelo Tribunal de Contas de acordo com o art. 30 da Lei Complementar nº 

63/90. Eventual decisão sobre a matéria deve ser norteada pelos princípios que regem a atuação deste 

Tribunal, dentre os quais se destacam o princípio da razoabilidade, bem como os parâmetros definidos 

no âmbito do estado acerca da exequibilidade de valores. Acórdão nº 68092/2022, Boletim de 

Jurisprudência do TCERJ nº 3/2022, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-

publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

1.4.13 Responsabilidade. Culpa. Erro Grosseiro. Termo Aditivo. Obras e Serviços de Engenharia. 

Fiscal. Quantidade. Para fins do exercício do poder sancionatório do TCU, pode ser tipificada como 

erro grosseiro (art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 - Lindb) a aprovação, pelo fiscal do contrato de obra 

pública, de planilha anexa ao termo aditivo do contrato contendo quantitativos de serviços 

incompatíveis com os quantitativos constantes da planilha orçamentária do projeto executivo, 

acarretando a desfiguração do projeto básico. O fato de a Administração contratar terceiro para 

auxiliá-la na fiscalização do empreendimento (art. 67 da Lei 8.666/1993) não afasta a responsabilidade 

daquele agente público por tal irregularidade, porquanto a função do terceiro contratado é de 

assistência, não de substituição. Acórdão nº 1241/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 404, 

disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.4.14 Responsabilidade. Culpa. Erro Grosseiro. Projeto Básico. Dispensa de Licitação. 

Homologação. Contratação. Para fins do exercício do poder sancionatório do TCU, pode ser 

tipificada como erro grosseiro (art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 - Lindb) a homologação de dispensa 

de licitação e a assinatura do contrato sem a existência de projeto básico, em afronta ao art. 7º, §§ 2º, 

inciso I, e 9º, da Lei 8.666/1993.  Acórdão nº 2783/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 404, 

disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=944&cod_tema_final=944
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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1.4.15 Auditoria. Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental. Atividades. Despesas. Atos 

de gestão. Avaliação de resultados. Multas. Determinações. Recomendações. O TCE/SC 

aplicou multa ao ex-gestor do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental (CISAM) Sul em 

razão da ausência de Unidade de Controle Interno no CISAM Sul, contrariando o caput do art. 31 da 

Constituição Federal, o Prejulgado n. 2.206 e o art. 27 do Estatuto do CISAM Sul e determinou ao 

atual gestor do CISAM Sul: a) a interrupção da prestação de serviços de análises laboratoriais a 

particulares; b) a instituição do órgão de controle interno no CISAM Sul, e c) a regularização dos 

contratos firmados pelo Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM-Sul.  O 

Tribunal também recomendou ao atual gestor do CISAM Sul: o estabelecimento do controle das 

receitas de serviços de análises laboratoriais já prestados à particulares, a regularização do recolhimento 

dos tributos e a garantia de que a a plataforma eletrônica de transparência e o acesso à informação do 

Consórcio estejam diariamente em pleno funcionamento e atualizada. E, por fim, o Tribunal também 

considerou irregulares os atos administrativos relativos à análise do resultado das atividades 

desenvolvidas pelo Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental (CISAM) Sul, assim como as 

despesas e os atos de gestão, relativos ao exercício de 2019.  Trata-se de auditoria ordinária realizada 

por este Tribunal de Contas, no Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental (CISAM) Sul, 

com sede no município de Orleans, para avaliar o resultado das atividades desenvolvidas pelo 

Consórcio e examinar a regularidade das despesas e dos atos de gestão, inclusive em relação a pessoal, 

referente ao exercício de 2019. Inicialmente, a Relatora explicou que o Consórcio Intermunicipal de 

Saneamento Ambiental (CISAM) Sul é um consórcio público, com personalidade jurídica de direito 

público e integra a administração indireta de cada um de seus entes consorciados. Foi criado em 2006 

e atualmente é formado por 22 (vinte e dois) municípios consorciados, a saber: Orleans, São Ludgero, 

Urussanga, Timbé do Sul, Jacinto Machado, Grão-Pará, Santa Rosa do Sul, Imaruí, Cocal do Sul, 

Araranguá, Anitápolis, Pedras Grandes, Içara, Sangão, Treviso, Jaguaruna, Morro Grande, Imbituba, 

Praia Grande, Morro da Fumaça, Meleiro e Balneário Rincão. Os objetivos do CISAM Sul estão 

estabelecidos no art. 6º do Estatuto Social da entidade.  Sobre as irregularidades, a Relatora esclareceu 

que as alterações do contrato de consórcio público do CISAM Sul de 2017 não estão amparadas por 

instrumento aprovado em assembleia geral e ratificado mediante lei por todos os entes consorciados, 

conforme exigência prevista no caput do art. 12 da Lei (federal) n. 11.107/2005, portanto, não sendo 

válidas as alterações realizadas. Sobre o contrato de programa firmado com objeto estranho aos 

objetivos institucionais do consórcio, ela explicou que a atividade regulatória não está entre os 

objetivos previstos na Cláusula Sétima do Contrato de Consórcio em vigência, datado de 05/10/2006, 

visto que o órgão regulador, criado pelo consórcio, não teria validade jurídica e os contratos de 

programa também estariam irregulares.  Sobre o exercício irregular de atividade econômica pelo 

consórcio CISAM Sul, mais especificamente, na prestação de serviços de análises laboratoriais a 

particulares, sobre a ausência de controle das receitas de serviços prestados a particulares, que não 

estava sendo contabilizada de forma individualizada, por credor, mas de forma agrupada (receita total, 

por dia), impossibilitando o rastreamento dos recebimentos, de forma individual por cliente/pagador, 

e sobre os contratos de rateio com entes não consorciados, a Relatora manteve essas e todas as demais 

irregularidades. Por fim, a Relatora destacou que a Lei n. 14.026 de 2020, aprovada posteriormente a 

realização da auditoria e as normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento 

a serem instituídos pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), atualizou o marco 

legal do saneamento básico, alterando substancialmente a Lei n. 11.445/2007 e deu uma nova 
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roupagem aos serviços de regulação, já que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) 

passou a editar normas de referência que devem ser observadas pelas agências reguladoras de 

saneamento em todas as esferas de governo, incluindo as municipais e intermunicipais. @RLA-

20/00138238, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 96/2022, disponível em: 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 

1.4.16 Consulta. Legislação. Lei nº 13.019/2014. Transferência de máquinas e equipamentos. 

Associação municipal de agricultores. O TCE/SC respondeu à Consulta acerca da legalidade das 

leis municipais quanto ao repasse de recursos para manutenção das associações diante da publicação 

da Lei nº 13.019/2014 e à forma de transferência de máquinas e equipamentos, com o seguinte 

entendimento: "As normas municipais que tratam de repasses de recursos a título de subvenções 

sociais e que contrariam a Lei nº 13.019/2014 devem ser revogadas. De acordo com o art. 83 da Lei 

nº 13.019/2014, as parcerias existentes no momento da sua entrada em vigor devem ser regidas pela 

legislação vigente ao tempo de sua celebração, aplicando-se as novas regras de forma subsidiária e nos 

casos em que for cabível, desde que proporcione benefícios no que tange ao alcance do objeto da 

parceria firmada entre o Poder Público e a entidade privada".  O Tribunal ainda entendeu que: "As 

referidas parcerias poderão ser prorrogadas de ofício, no caso de atraso na liberação de recursos por 

parte da administração pública, por período equivalente ao atraso (art. 83, §1º). As parcerias firmadas 

por prazo indeterminado antes da data de entrada em vigor da Lei nº 13.019/2014 ou prorrogáveis 

por período superior ao inicialmente estabelecido, deverão, no prazo de até um ano após a data da 

entrada em vigor da Lei nº 13.019/2014, ser substituídas pelos instrumentos previstos nos artigos 16 

(termo de colaboração) ou 17 (termo de fomento) da referida lei, conforme o caso, ou ser objeto de 

rescisão unilateral pela administração pública (art. 83, §2º, incisos I e II). A transferência de máquinas 

e equipamentos do Município para associação municipal deve ocorrer por meio de acordo de 

cooperação de permissão de uso, cabendo o chamamento público previsto na Lei nº 13.019/14, haja 

vista a previsão contida no art. 29 exigindo-o quando o objeto do acordo de cooperação envolver 

compartilhamento de recurso patrimonial, salvo nos casos de hipótese de dispensa e inexigibilidade 

previstos nos arts. 30 e 31 dessa lei".  Por fim, ainda foram encaminhados os 

Prejulgados 2188, 1553 e 1018.   Trata-se de Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de São 

Miguel da Boa Vista, sobre a Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, que estabelece o 

regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em 

regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco.   O 

Relator explicou que, "considerando que os auxílios e contribuições não estão sujeitos à contrapartida, 

ou seja, deve-se apenas comprovar para efeito de prestação de contas que a aplicação do recurso 

ocorreu na finalidade pactuada e atingiu a sua finalidade, estaria descartado o aspecto da mútua 

cooperação e a reciprocidade, a Lei nº 13.019/2014 deve ser aplicada somente nos casos de 

subvenções sociais".  Ele ainda complementou que a Lei nº 13.019/2014, também chamada de Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), alterada pela Lei nº 13.204/2015, passou 

a conferir nova racionalidade e sistematização para as parcerias no âmbito da administração pública 

com as organizações da sociedade civil. "Essas parcerias, firmadas em regime de mútua cooperação 

para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, têm por objeto a execução de 

atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de 

https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000138238
https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000138238
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2188
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1553
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1018
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colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Veja-se que há três espécies de 

acordo entre as organizações da sociedade civil e a Administração Pública: o termo de colaboração, o 

termo de fomento e o acordo de cooperação". E concluiu que, em não havendo a transferência de 

recursos financeiros, apenas transferência de máquina e equipamento agrícola do Município para 

Associação de Agricultores, cabível o ajuste na forma de Acordo de Cooperação.  Por fim, sobre a 

necessidade de se realizar chamamento público, o Relator ressaltou que, apesar de a transferência do 

bem público ser de forma precária, o que afastaria, a princípio, a realização de seleção, entendeu que 

o caso se enquadra dentro da expressão “outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial" a 

que alude o artigo 29 da Lei nº 13.019/14.  Para ele, "ora, se o comodato – que nada mais é do que o 

empréstimo de bens só que regulado na seara do direito privado (Direito Civil) – comporta o 

procedimento de seleção, concluo que o empréstimo de bem público nas modalidades admitidas no 

Direito Público – dentre elas a permissão de uso – comporta o chamamento, pois se trata de uma 

forma de compartilhamento de recurso patrimonial", excetuando os casos de dispensa e 

inexigibilidade (Prejulgado 2321). @CON-21/00739934, Informativo de Jurisprudência do TCESC 

nº 96/2022, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 

1.4.17 Consulta. Prefeito Municipal. Sociedades de Garantia de Crédito. Recursos Públicos. Aporte. 

Sistema Nacional de Garantia de Crédito. Decreto Regulamentador. Previsão de fundo de 

natureza pública destinado a garantir riscos de crédito. Fundo de aval. O TCE/SC revogou os 

Prejulgados 770 e 805 e entendeu que: "É vedado o aporte direto de recursos públicos municipais em 

entidades qualificadas como sociedades garantidoras de crédito. A participação dos entes públicos no 

Sistema Nacional de Garantia de Crédito é viável unicamente por meio de fundo de natureza pública, 

conforme prescrito pelo art. 5º do Decreto Federal n. 10.780/2021, que regulamentou o art. 60-A da 

Lei Complementar n. 123/2006. A concessão de garantias às operações de crédito de micro e 

pequenos empreendedores com recursos de fundos públicos constituídos com essa finalidade pode 

ser implementada em cooperação com entidades qualificadas como sociedades garantidoras de crédito 

ou assemelhadas. Tal cooperação não poderá implicar na gestão dos recursos do fundo pela entidade 

privada, o que impõe: a) os critérios para elegibilidade ao uso de garantia devem ser definidos pelo 

ente público; b) o atendimento aos critérios de elegibilidade à garantia pelo pretendente deve ser 

homologado/certificado por agente público". Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito Municipal 

de Pinhalzinho e Presidente da Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina (AMOSC) 

sobre a possibilidade de os municípios da sua região de abrangência participarem da Sociedade de 

Garantia de Crédito do Oeste de Santa Catarina (GARANTEOESTE SC), pessoa jurídica de direito 

privado constituída para garantia de crédito, com repasse de recursos para composição do fundo 

garantidor previsto na Lei Complementar n. 123/2006, que trata de microempresas e empresas de 

pequeno porte. Inicialmente, o Relator explicou que, com a edição do Decreto n. 10.780/2021, de 

25/08/2021, que passou a regulamentar o art. 60-A da Lei Complementar n. 123/2006 (Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) e considerando que tal regulamentação 

pudesse ter reflexos diretos com o mérito desta consulta, ele determinou o envio dos autos à Área 

Técnica para nova manifestação. "Reanalisando o processo, a Diretoria Técnica elaborou o Parecer 

no qual sugeriu conhecer a Consulta e revogar prejulgados deste TCE sobre o tema", 

complementou.    O Relator esclareceu que "a constituição de uma SGC não pode acontecer na forma 

https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2321
https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100739934
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=0770
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=0805
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de OSCIP, isso porque a Lei n. 9.790/99 veda tal qualificação às organizações creditícias. De acordo 

com o art. 2º da Lei, não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público as organizações creditícias que tenham qualquer tipo de vinculação com o Sistema 

Financeiro Nacional (art. 2º, inciso XIII, Lei n. 9.790/99)".  Ele também mencionou que o art. 60-A 

da Lei Complementar n. 123/2006 traz previsão de que o Sistema Nacional de Garantias de Crédito 

integrará o Sistema Financeiro Nacional e sobre a possibilidade de instituição do Sistema Nacional de 

Garantias de Crédito pelo Poder Executivo com o objetivo de facilitar o acesso das microempresas e 

empresas de pequeno porte a crédito e demais serviços das instituições financeiras, o qual, na forma 

de regulamento, proporcionará a elas tratamento diferenciado, favorecido e simplificado, sem prejuízo 

de atendimento a outros públicos-alvo. A regulamentação se deu por meio do Decreto Federal n. 

10.780/2021.  Para o Relator, a recente regulamentação da matéria autoriza que os municípios 

outorguem garantias nas operações de crédito no âmbito do Sistema Nacional de Garantia de Crédito 

por meio da constituição de fundo de natureza pública com tal finalidade, nos termos da Lei Federal 

n. 4.320/1964, artigos 71 a 74 (dos Fundos Especiais). Por exclusão, mostra-se inviável o aporte de 

recursos diretamente na Sociedade Garantidora de Crédito.  "Esse tipo de entidade pode participar do 

Sistema Nacional de Garantia de Crédito, conforme art. 5º, incisos I e II, do Decreto Federal n. 

10.780/2021, mas deve utilizar recurso de outras fontes, uma vez que recursos públicos para a garantia 

de crédito devem ser aportados necessariamente em fundo de natureza pública. Portanto, a conclusão 

a que se chega é a de que a participação dos entes públicos no Sistema Nacional de Garantia de Crédito 

pode ser viabilizada unicamente pela constituição de fundo de natureza pública destinado a garantir o 

risco de crédito (art. 5º, inciso III, do Decreto n. 10.780/2021). Desse modo, a política pública de 

incentivo aos micro e pequenos empreendedores pode ser assegurada com a destinação de recursos 

públicos como garantia de crédito por meio da criação de um fundo público com a finalidade de 

concessão de aval. Diante de tal constatação, faz-se necessária a revogação dos Prejulgados 770 e 8051 

desta Corte de Contas", complementou. Por fim, o Relator orientou que os fundos públicos devem 

instituídos com observância do disposto no Prejulgado 2197 do Tribunal (Prejulgado 2320). @CON-

19/00272820. Prejulgado 2320, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 96/2022, disponível 

em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 

1.4.18 Consulta. CELESC. Projeto Federal. Concessão de desconto. Quitação dos débitos. 

Condições facilitadas. O TCE/SC respondeu Consulta acerca de participação em projeto federal 

para a concessão de desconto e condições facilitadas para quitação dos débitos de consumidores 

inadimplentes da CELESC, com o seguinte entendimento: "A relação entre os consumidores e a 

Celesc, na condição de sociedade de economia mista, não pode ser aferida sob a ótica da renúncia de 

receita, nos termos do art. 1º, § 3º e alínea “b”, e art. 14, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Quando as faturas de energia elétrica envolverem serviço público de distribuição de energia elétrica, a 

concessão de descontos aos consumidores inadimplentes, seja sobre o valor principal da dívida e/ou 

sobre os encargos, depende dos seguintes requisitos: Elaboração de regulamento com normas claras 

e objetivas, que visem atender o interesse público e não extrapolem as normas regulamentares e as 

instruções normativas do Poder Concedente e da Agência Reguladora de Energia Elétrica e 

Manifestação e autorização prévia do Conselho de Administração da Celesc".  E ainda: "A atuação 

dos administradores precisa estar pautada nos deveres previstos no sistema normativo, tais como 

https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900272820
https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900272820
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2320
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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dever de conduta, de diligência, de lealdade e de prestação de contas de maneira motivada e 

fundamentada. É necessária a observância das normas de governança corporativa e das boas práticas, 

devendo decidir de maneira ponderada e razoável e de acordo com os princípios que regem a 

administração pública". Trata-se de Consulta formulada pelo Diretor Presidente e Diretor de 

Regulação e Gestão de Energia da Celesc Distribuição S.A., a respeito da possibilidade de participação 

no projeto a ser desenvolvido, nos moldes condicionados pelo Banco Central e ABRADEE, para a 

concessão de desconto e condições facilitadas para quitação dos débitos dos consumidores 

inadimplentes da Companhia.  Inicialmente, o Relator explicou que no processo @CON-

03/03350601, da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina (COHAB-SC), o Tribunal 

concluiu que a relação entre os consumidores de energia elétrica e a Celesc não pode ser aferida sob a 

ótica de renúncia de receita e a concessão de descontos na amortização das dívidas dos consumidores 

de energia elétrica da estatal não se enquadra como renúncia de receitas, nos termos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. "Aliás, como bem lembrou o Ministério Público de Contas, por se tratar de 

estatal não dependente do Tesouro do Estado, a Celesc Distribuição S.A. não se submete aos ditames 

da Lei de Responsabilidade Fiscal", complementou.  Quanto à legalidade da participação da estatal no 

referido programa federal, o Relator ressaltou que não existem óbices legais. Contudo, lembrou que 

por ser uma sociedade de economia mista a companhia deve seguir os princípios constitucionais 

previstos no art. 37 da CF/88, bem como na Lei federal n.13.303/2016 (Lei das Estatais) e na Lei 

federal n. 6.404/67, dentre outras legislações. E, na condição de prestadora de serviços públicos de 

distribuição de energia elétrica, também se sujeita às normativas da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL). Assim sendo, "a negociação das faturas de energia elétrica dos consumidores 

inadimplentes depende da elaboração de regulamento, que deverá ter por base os princípios da 

impessoalidade (de forma a impedir o favorecimento e a discriminação), da moralidade 

(comportamento probo e honesto comprovado através da motivação) e da eficiência (mostrando que 

o programa de recuperação dos créditos resultará em melhores resultados financeiros à estatal e com 

repercussão positiva em relação ao interesse público)", salientou o Relator. Quanto às regras fixadas 

pela ANAEEL, ele destacou que entrou em vigor Resolução Normativa estabelecendo algumas 

normas relativas ao inadimplemento dos consumidores, e dentre elas, o entendimento de que a 

cobrança de multa, de atualização monetária e de juros de mora é uma faculdade da distribuidora de 

energia elétrica. No entanto, tal normativa não traz qualquer definição a respeito da possibilidade de 

desconto sobre o valor principal do débito. Ademais, com base na Lei n. 6.404/76, verificou-se a 

necessidade de manifestação prévia do Conselho de Administração da estatal sobre os atos e os 

contratos. Para o Relator, para aderir ao projeto e definir as regras de renegociação das faturas de 

energia elétrica em aberto a Companhia deve ter prévia autorização do Conselho de Administração, 

além do que deve observar os limites máximos estabelecidos pela ANEEL e as diretrizes que norteiam 

a conduta dos administradores das estatais.  Por fim, o Relator ressaltou que a Celesc possui a 

faculdade de conceder desconto apenas sobre a parte que se refere aos custos de distribuição, 

transmissão e geração de energia elétrica, não podendo dispor dos tributos que são repassados pela 

estatal à União, Estado de Santa Catarina e Municípios, de acordo com a competência de cada ente: 

ICMS, COFINS, PIS e Cosip (Prejulgado 2324). @CON-22/00121134, Informativo de 

Jurisprudência do TCESC nº 96/2022, disponível em: 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=0303350601
https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=0303350601
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2324
https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2200121134
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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1.4.19 Transferência de recursos destinados à saúde, recebidos em atraso, para o caixa único. Trata-

se de consulta formulada por controlador-geral municipal, por meio da qual indagou a possibilidade 

de os recursos destinados à saúde, recebidos em atraso por parte do Estado, serem transferidos para 

o caixa único dos municípios no intuito de serem compensados, a exemplo do consignado na Consulta 

n. 1047710 deste Tribunal, quanto ao Fundeb. Preliminarmente, a Consulta foi admitida, por 

unanimidade. No mérito, o relator, conselheiro em exercício Adonias Monteiro, adotou como 

fundamentação a análise constante no relatório técnico elaborado, conjuntamente, pela 

Coordenadoria de Análise de Contas de Governo Municipais, pela Coordenadoria de Fiscalização e 

Avaliação da Macrogestão do Estado e pela Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da 

Macrogestão de Belo Horizonte, no sentido de que: [...] diferentemente da saúde, há uma limitação de 

valor a ser aplicado com os recursos do FUNDEB, sendo esse limite o valor repassado pelo Fundo 

aos Municípios. Logo, se o município utilizar recursos próprios para custear parte das despesas do 

FUNDEB, os valores a serem compensados são aqueles desprovidos, como consignado na Consulta 

n. 1047710, não podendo ser superior ao valor não repassado em decorrência do atraso do Estado. 

Dessa forma, é possível controlar de forma objetiva o limite das fontes de recursos que foram 

despendidas em face do FUNDEB e, posteriormente, os valores que foram estornados para a conta 

de origem, utilizando a sistemática descrita pelo Sicom no seu relatório, como se vê: [...] Importante 

destacar que as movimentações apenas ocorrem no âmbito das contas bancárias e das fontes 

desprovidas, uma vez que as receitas do ICMS, IPVA e FUNDEB, recebidas em atraso, devem ser 

contabilizadas observando o regime de caixa, mantendo-se as classificações originárias (ICMS, IPVA 

e FUNDEB), nos termos dispostos no Ementário de Receita, não podendo, portanto, ser 

contabilizadas como ressarcimento ou outras receitas correntes, nos exatos termos da Consulta 

n. 1072617. Por outro lado, para as Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) não há um valor limite 

para aplicação, mas apenas um valor mínimo a ser destinado. Isso implica dizer que, além dos recursos 

que compõem a cesta da Receita Base de Cálculo da Saúde (RBCS), o município poderá utilizar 

recursos livres para aplicar nas ações de saúde, como já ocorre quando há uma maior necessidade por 

serviços públicos de saúde, além do mínimo exigido por Lei. Nesse sentido, o atraso de repasse das 

cotas-partes do ICMS e IPVA reduziu a RBCS e, por conseguinte, o valor mínimo exigido para 

aplicação, sem, contudo, impossibilitar outras aplicações por parte do município. Ademais, é 

importante ressaltar que não houve nenhuma exigência para os municípios compensarem o déficit de 

aplicação ocasionada pelos atrasos dos repasses. Adotar a tese suscitada pelo consulente abriria 

margem de conveniência quanto à origem dos recursos despendidos, ora recursos livres para suportar 

os recursos em atraso ou ora recursos que seriam utilizados além do mínimo exigido, em situação 

ordinária. Na prática, a tese iria possibilitar que todos os municípios com aplicação superior a 15%, 

no exercício do atraso, pudessem estornar os recursos destinados à saúde em atraso por parte do 

Estado, sob o argumento que esses foram aplicados com recursos livres, uma vez que ultrapassaram 

o mínimo exigido, sem fazer distinção dos recursos que já eram aplicados além do mínimo, em situação 

de normalidade. [...] Por fim, cabe ressaltar que o acordo firmado pelo Estado de Minas Gerais e os 

Municípios por meio da Associação Mineira de Municípios, no tocante à regularização dos repasses 

em atraso, estabeleceu que o valor recebido em atraso, relativo à saúde, terá sua disponibilidade 

financeira vinculada a esta finalidade. Desta forma, não poderia esta consulta ter um entendimento 

https://mapjuris.tce.mg.gov.br/TextualDadosProcesso/DetalhesExcerto/1047710
https://mapjuris.tce.mg.gov.br/TextualDadosProcesso/DetalhesExcerto/1072617
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diferente do que foi firmado pelas partes, conforme a seguir: [...] III. CONCLUSÃO [...] as normas 

que vinculam os recursos as Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) não podem ser flexibilizadas 

a fim de que os recursos destinados à saúde em atraso por parte do Estado, quando recebidos, sejam 

transferidos para o caixa único dos municípios no intuito de serem compensados, a exemplo do 

consignado na Consulta n. 1047710 quanto ao FUNDEB, principalmente após os fatos 

supervenientes à época da Consulta. No entanto, caso admitida a tese, o leiaute do sistema precisaria 

passar por uma reformulação significativa, de modo a rastrear as fontes de recursos alheias que foram 

utilizadas para custear as despesas da saúde (fontes 102 e 202), distinguindo o que de fato é 

compensação dos recursos afetados e do já era aplicado com recursos livres, o que seria uma análise 

subjetiva da conveniência do gestor. No mais, o sistema teria que criar o mesmo mecanismo adotado 

no FUNDEB para estornar os valores para as contas de origem. Com espeque nesses fundamentos, 

o Tribunal Pleno aprovou, por unanimidade, o voto do relator, fixando prejulgamento de tese, com 

caráter normativo, nos seguintes termos: Os recursos destinados à saúde recebidos em atraso do 

Estado de Minas Gerais não podem ser transferidos para o caixa único dos municípios para fins de 

compensação, ao contrário do que foi fixado por este Tribunal na Consulta n. 1047710 quanto ao 

Fundeb. Processo 1058747, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 251, disponível em: 

https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.4.20 Contrato de plano de saúde (ou seguro saúde) coletivo. Cancelamento unilateral por iniciativa 

da operadora. Tratamento médico pendente. Doença grave. Continuidade dos cuidados. 

Obrigatoriedade. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de 

plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário 

internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade 

física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. A 

questão jurídica a ser dirimida cinge-se a definir a possibilidade ou não de cancelamento unilateral - 

por iniciativa da operadora - de contrato de plano de saúde (ou seguro saúde) coletivo enquanto 

pendente tratamento médico de usuário acometido de doença grave. Os incisos II e III do parágrafo 

único do artigo 13 da Lei n. 9.656/1998 são taxativos em proibir a suspensão de cobertura ou a 

rescisão unilateral imotivada - por iniciativa da operadora - do plano privado de assistência à saúde 

individual ou familiar. De acordo com a dicção legal, apenas quando constatada fraude ou 

inadimplência, tal avença poderá ser rescindida ou suspensa, mas, para tanto, revelar-se-á necessário 

que o usuário - titular ou dependente - não se encontre internado (ou submetido a tratamento médico 

garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física, na linha de precedentes 

desta Corte). Por sua vez, o seguro ou plano de saúde coletivo - com quantidade igual ou superior a 

30 beneficiários - pode ser objeto de suspensão de cobertura ou de rescisão imotivadas (ou seja, 

independentemente da constatação de fraude ou do inadimplemento da contraprestação avençada), 

desde que observados os requisitos enumerados no artigo 17 da Resolução Normativa DC/ANS n. 

195/2009: (i) existência de cláusula contratual prevendo tal faculdade para ambas as partes; (ii) decurso 

do prazo de doze meses da vigência do pacto; e (iii) notificação da outra parte com antecedência 

mínima de sessenta dias. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 

13 da Lei n. 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai 

o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou 

https://mapjuris.tce.mg.gov.br/TextualDadosProcesso/DetalhesExcerto/1058747
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua 

incolumidade física -, também alcança os pactos coletivos. Com efeito, em havendo usuário internado 

ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do 

plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, 

por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e 

II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021. A 

aludida interpretação também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função 

social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite 

concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral 

do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se 

encontre em situação de extrema vulnerabilidade. Nessa perspectiva, no caso de usuário internado ou 

submetido a tratamento garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física, 

o óbice à suspensão de cobertura ou à rescisão unilateral do plano de saúde prevalecerá 

independentemente do regime de sua contratação - coletivo ou individual -, devendo a operadora 

aguardar a efetiva alta médica para se desincumbir da obrigação de custear os cuidados assistenciais 

pertinentes. Quando houver o cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deverá 

ser permitido aos usuários a migração para planos individuais ou familiares, observada a 

compatibilidade da cobertura assistencial e a portabilidade de carências, desde que a operadora 

comercialize tal modalidade de contrato e o consumidor opte por se submeter às regras e aos encargos 

peculiares da avença (AgInt no REsp n. 1.941.254/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, julgado em 11/11/2021, DJe de 18/10/2021; e REsp n. 1.471.569/RJ, relator Ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1º/03/2016, DJe de 07/03/2016). Por sua 

vez, o inciso IV do artigo 8º da Resolução Normativa DC/ANS n. 438/2018 preceitua que, em caso 

de rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica estipulante, a 

portabilidade de carências "deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da 

ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora", não se aplicando os requisitos 

de "existência de vínculo ativo com o plano de origem", de "observância do prazo de permanência" 

(período ininterrupto em que o beneficiário deve permanecer vinculado ao plano de origem para se 

tornar elegível ao exercício da portabilidade de carências) nem de "compatibilidade por faixa de preço", 

previstos no artigo 3º do ato normativo. Em tal hipótese, caberá à operadora - que rescindiu 

unilateralmente o plano coletivo e que não comercializa plano individual - comunicar, diretamente, 

aos usuários sobre o direito ao exercício da portabilidade, "indicando o valor da mensalidade do plano 

de origem, discriminado por beneficiário", assim como o início e o fim da contagem do prazo de 60 

dias (artigo 8º, § 1º, da Resolução Normativa DC/ANS n. 438/2018). A outra situação apta a exonerar 

a operadora de continuar a custear os cuidados assistenciais prestados ao usuário submetido a 

internação ou a tratamento de saúde - iniciados antes do cancelamento do pacto coletivo -, consiste 

na existência de contratação de novo plano pelo empregador com outra operadora. Deveras, 

consoante cediço nesta Corte, em havendo a denúncia unilateral do contrato de plano de saúde 

coletivo empresarial, "é recomendável ao empregador promover a pactuação de nova avença com 

outra operadora, evitando-se prejuízos aos seus empregados (ativos e inativos), que não precisarão se 

socorrer da portabilidade ou da migração a planos individuais, de custos mais elevados" (EDcl no 

AgInt no REsp n. 1.941.254/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

29/11/2021, DJe de 1º/12/2021; e REsp n. 1.846.502/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas 
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Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/04/2021, DJe de 26/04/2021). REsp nº 1.846.123-SP, 

Informativo de Jurisprudência do STJ nº 742, disponível em:  

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

1.4.21 Indústria de comercialização de pescado. Fiscalização. Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA. Glaciamento do pescado. Comercialização. Aferição quantitativa. 

Competência do Serviço de Inspeção Federal. INMETRO. Atribuição não exclusiva. 

Competência concorrente do órgão ministerial. O IMETRO não possui competência exclusiva 

para fiscalização quantitativa de produtos comercializados. Na origem, trata-se de ação ordinária 

ajuizada por sociedade empresária objetivando liberação de mercadorias apreendidas (pescado) em 

decorrência de divergência quanto ao peso líquido do produto, após desglaciamento, mediante 

apuração de procedimento fiscalizatório promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA, com base no nos subitens "b" e "c" do item 16.1 do Ofício Circular n. 

25/2009. A Corte Regional, com base na análise e interpretação dos termos das letras b e c, do item 

16.1, do tópico 16, constante do Ofício Circular GAB/DIPOA n. 25/2009, concluiu que o 

procedimento fiscalizatório adotado pelo MAPA, com esteio no referido ato administrativo, invadiu 

a competência exclusiva do INMETRO, notadamente a relacionada à verificação do peso líquido do 

produto comercializado, pelo que entendeu nula a autuação do órgão ministerial. Entretanto, não seria 

este o melhor entendimento aplicado à lide, uma vez que, indubitavelmente, a metrologia legal, como 

parte da metrologia que se refere às exigências legais, técnicas e administrativas, relativas às unidades 

de medida, aos métodos de medição, aos instrumentos de medir e às medidas materializadas, é, de 

fato, uma atividade indelegável, de competência exclusiva do Conselho Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO. No caso analisado, entretanto, o que se discute 

é a possibilidade de o MAPA, em concorrência com o INMETRO, proceder à fiscalização sobre 

pesagem de produtos comercializados destinados ao consumidor final. Nesse passo, seria 

desarrazoado imaginar que o INMETRO, órgão com estrutura insuficiente para todo o território, 

fosse o único a vigiar a saúde e o respeito aos padrões de todos os setores produtivos do Brasil". 

Assim, se aos PROCON's estaduais é autorizada a aplicação de multas administrativas nas fiscalizações 

em que os administrados são flagrados comercializando produtos com quantidade e peso diferentes 

do informado em seus rótulos, por certo que ao MAPA não poderia ser dado tratamento diferenciado, 

com menor competência, especificamente por se tratar de órgão ministerial com competência em todo 

o território nacional, atuando nas áreas de agricultura, pesca e abastecimento. Nessa senda, não 

compete exclusivamente ao INMETRO a competência/atribuição de fiscalização de cunho 

quantitativo no estabelecimento de sociedade empresária. REsp nº 1.832.357-SC, Informativo de 

Jurisprudência do STJ nº 742, disponível em: 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

 

 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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2 Direito Constitucional  

 

2.1 Competência do TCU. Acesso à informação. Abrangência. Despesa com pessoal. Execução 
de despesa. Sigilo fiscal.   Eventual negativa de acesso do TCU aos dados da execução da despesa 
com o pagamento de agentes públicos ativos, bem como benefícios previdenciários e assistenciais, de 
todos os níveis de governo não encontra fundamento nas regras de sigilo fiscal em razão de: (i) o STF 
já ter assentado ser legítimo à Administração publicar vencimentos e vantagens pecuniárias pagas a 
seus servidores (Tema de Repercussão Geral 483); (ii) ser assegurado aos órgãos competentes acesso 
irrestrito e gratuito a sistemas ou informações para o acompanhamento e fiscalização do orçamento 
(arts. 144 e 145 da Lei 14.194/2021); e (iii) nenhum processo, documento ou informação poder ser 
sonegado ao Tribunal em suas inspeções ou auditorias, sob qualquer pretexto (art. 42 da Lei 
8.443/1992). Acórdão nº 1015/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 401, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

2.2 Militares estaduais grevistas e anistia das infrações disciplinares. É formalmente 
inconstitucional norma federal que concede anistia a policiais e bombeiros militares estaduais por 
infrações disciplinares decorrentes da participação em movimentos reivindicatórios por melhorias de 
vencimentos e de condições de trabalho.  A anistia de competência da União há de recair sobre crimes. 
Em matéria de infrações disciplinares, cabe aos entes estaduais concedê-la a seus respectivos 
servidores, em face da autonomia que caracteriza a Federação brasileira (1). Quanto aos bombeiros e 
policiais militares, a competência estadual é realçada nos arts. 42 e 144, § 6º, da CF/1988 (2).  Ademais, 
embora ocorridas situações similares em mais de um estado, a irresignação dos grevistas permaneceu 
direcionada às condições específicas de cada corporação, de modo que, não afastado o interesse 
regional, compete ao chefe do Poder Executivo correspondente, por imposição do princípio da 
simetria, a iniciativa de lei para tratar do tema (3).  Com base nesse entendimento, o Plenário, por 
unanimidade, conheceu parcialmente da ação e, na parte conhecida, a julgou procedente para declarar 
a inconstitucionalidade da expressão “e as infrações disciplinares conexas”, constante na lei impugnada 
(4). Por maioria, a Corte atribuiu à decisão eficácia ex nunc a contar da data de publicação da ata de 
julgamento. ADI 4869/DF, Informativo do STF nº 1056/2022, disponível em: 
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_texto/Informativo1056.
docx 
 

2.3 CNJ e transferência do sigilo de dados fiscais e bancários. É constitucional a requisição, sem 
prévia autorização judicial, de dados bancários e fiscais considerados imprescindíveis pelo Corregedor 
Nacional de Justiça para apurar infração de sujeito determinado, desde que em processo regularmente 
instaurado mediante decisão fundamentada e baseada em indícios concretos da prática do ato. Embora 
constitucionalmente protegido, o sigilo de dados bancários e fiscais pode ser objeto de conformação 
legislativa devidamente justificada e ceder à consecução de fins públicos, com previsão de hipóteses 
de transferência no interior da Administração Pública (1). Nesse contexto, a previsão regimental do 
CNJ (2) encontra amparo na lógica da probidade patrimonial dos agentes públicos e a legitimidade da 
requisição por decisão singular do Corregedor, e não do Plenário, encontra justificativa na função 
constitucional por ele exercida, de fiscalização da integridade funcional do Poder Judiciário, em 
especial a idoneidade da magistratura nacional, que, por exercer a jurisdição — poder indispensável 
ao Estado democrático de direito —, lhe é exigida estrita observância dos princípios da Administração 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14194.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_texto/Informativo1056.docx
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_texto/Informativo1056.docx
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Pública e dos deveres funcionais respectivos. Contudo, é preciso assegurar a existência de garantias ao 
contribuinte, de modo que não há espaço para devassa ou varredura, buscas generalizadas e 
indiscriminadas na vida das pessoas, com o propósito de encontrar alguma irregularidade. Com base 
nesses entendimentos, o Plenário, por unanimidade, conheceu em parte da ação e, na parte conhecida, 
julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme a Constituição ao 
dispositivo impugnado. ADI 4709/DF, Informativo do STF nº 1056/2022, disponível em: 
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_texto/Informativo1056.
docx 
 

2.4 Tribunal de Contas Estadual: normas gerais sobre prescrição e decadência. É constitucional 
norma estadual decorrente de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa do Tribunal de Contas 
Estadual que veicule regras sobre prescrição e decadência a ele aplicáveis. A norma impugnada trata 
sobre ações de fiscalização de Corte de Contas estadual, tendo em perspectiva a passagem do tempo, 
não implicando vulneração de sua autonomia ou autogoverno, já que não altera sua organização ou 
funcionamento. Assim, inexiste vício de iniciativa ou abuso de poder de emenda parlamentar, pois 
presente a pertinência temática com o escopo do projeto originalmente enviado ao Poder Legislativo 
e verificado que a disciplina jurídica nele inserida não implica aumento de despesa. Ademais, o 
princípio da simetria não pode ser invocado de modo desarrazoado, em afronta à sistemática 
constitucional de repartição de competências e à própria configuração do sistema federativo. Não 
obstante a ausência de disciplina expressa no ordenamento jurídico sobre prescrição e a decadência 
no âmbito do TCU, a criação desses institutos pelos Tribunais de Contas nas diversas unidades 
federativas alinha-se com a interpretação mais consentânea com a CF/1988, notadamente o caráter 
excepcional das regras de imprescritibilidade. Com base nesses entendimentos, o Plenário, por 
maioria, julgou improcedente a ação. ADI 5384/MG, Informativo do STF nº 1056/2022, disponível 
em: 
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_texto/Informativo1056.
docx 
 

2.5 Carreira de Auditor da Receita Federal do Brasil. Exercício concomitante ao serviço de 
praticagem. Atuação expressamente vedada pela portaria RFB nº 444/2015. Ausência de 
prejuízo ao serviço público. Circunstância não prevista na norma. Cumulação ilícita. A 
atividade de praticagem é incompatível com as atribuições da Carreira de Auditoria da Receita Federal 
do Brasil. Trata-se de Mandado de Segurança no qual se questiona ato do Ministro da Economia que, 
em processo administrativo disciplinar, demitiu o impetrante do cargo de Auditor Fiscal da Receita 
Federal pelo exercício da atividade privada de Prático de Navio. A previsão feita no art. 1º da Portaria 
RFB n. 444/2015, de que as atividades de advocacia, contabilidade e praticagem são incompatíveis 
com as atribuições da Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil, está respaldada pela Lei n. 
11.890/2008, que impede os integrantes desse segmento do serviço público de exercerem outra 
atividade, pública ou privada, potencialmente conflitante com suas atribuições, em consonância com 
a Lei n. 12.813/2013 (arts. 4º, 5º e 10), que versa sobre o conflito de interesses no âmbito do Poder 
Executivo. Esse conjunto normativo dá concreção aos princípios constitucionais da moralidade e da 
eficiência no serviço público (art. 37, caput, da CF). Protege também os agentes públicos, que ficam 
sabendo objetivamente o que podem ou não fazer. Eventual compatibilidade de horários é 
circunstância não prevista na norma e, assim, não pode afastá-la. Ainda que se analise a 
compatibilidade entre o exercício do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal com o de Prático, 

https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_texto/Informativo1056.docx
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_texto/Informativo1056.docx
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_texto/Informativo1056.docx
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_texto/Informativo1056.docx
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melhor sorte não socorre ao impetrante. Nos termos do art. 12 da Lei n. 9.537/1997, o prático da 
Marinha Mercante presta assessoria ao comandante da embarcação. O serviço, por seu turno, é 
contratado e executado às expensas da pessoa jurídica transportadora, a quem também compete a 
remuneração. É nitidamente incompatível que o contratado por pessoa jurídica transportadora para a 
prestação do serviço de praticagem posteriormente desempenhe procedimentos de fiscalização no 
exercício do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, especialmente os relacionados ao controle 
aduaneiro, hipótese que se enquadra no disposto no art. 5º, III e VII da Lei n. 12.813/2013. MS 
26.863-DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 739, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 
 

2.6 Competência do TCU. Princípio da independência das instâncias. Decisão judicial. 
Homologação. Acordo. Ressarcimento ao erário. Ministério Público Federal. A existência de 
acordo de não persecução penal e cível, firmado com o Ministério Público Federal e homologado pelo 
Poder Judiciário, por meio do qual o responsável se compromete a reparar integralmente o dano ao 
erário, não afasta a jurisdição do TCU, diante do princípio da independência de instâncias. Eventual 
ressarcimento do débito no âmbito do acordo pode ser aferido na fase de cobrança executiva do título 
condenatório do Tribunal. Acórdão nº 2886/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 403, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

2.7 Conselho Nacional de Justiça e análise prévia de anteprojetos de lei de criação de cargos, 
funções e unidades judiciárias dos tribunais de justiça – ADI 5119/DF. É constitucional a 
Resolução 184/2013 do CNJ no que determina aos tribunais de justiça estaduais o encaminhamento, 
para eventual elaboração de nota técnica, de cópia dos anteprojetos de lei de criação de cargos, funções 
comissionadas e unidades judiciárias (1). A referida Resolução foi editada em consideração à Lei 
Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
quanto à geração de novas despesas públicas, visando à execução orçamentária de forma responsável 
e equilibrada, nos termos do art. 167 da CF/1988. Insere-se, portanto, na perspectiva de uma gestão 
do Poder Judiciário com responsabilidade, planejamento, avaliação, controle, limite e transparência, a 
fim de fomentar o uso racional dos recursos públicos mediante análise prévia de anteprojetos de lei. 
Nesse contexto, inexiste qualquer tratamento normativo anti-isonômico, pois a adoção da nota 
técnica, no que couber, quanto aos estados-membros e respectivos tribunais de justiça prestigia (i) o 
cumprimento da missão constitucional do CNJ para realizar o controle financeiro em relação a toda a 
magistratura nacional, bem como (ii) o respeito ao federalismo, à autonomia dos entes federativos 
quanto à programação financeiro-orçamentária (CF/1988, art. 24, I), e ao autogoverno dos tribunais 
de justiça quanto à gestão de recursos humanos (CF/1988, art. 96, I). Com base nesse entendimento, 
o Plenário, por maioria, julgou improcedente a ação. ADI 5119/DF, Informativo de Jurisprudência 
do STJ nº 1059/2022, disponível em: 
https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Conselho 
 
 

2.8 Iniciativa de leis sobre a organização do Ministério Público Estadual – ADI 400/ES. “A 
atribuição de iniciativa privativa ao Governador do Estado para leis que disponham sobre a 
organização do Ministério Público estadual contraria o modelo delineado pela Constituição Federal 
nos arts. 61, § 1º, II, d, e 128, § 5º.” É inconstitucional a atribuição de iniciativa privativa a governador 
de estado para leis que disponham sobre a organização do Ministério Público estadual. Nos estados, 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Conselho
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os Ministérios Públicos poderão estabelecer regras sobre sua organização, atribuições de seus 
membros e seu estatuto por meio de lei complementar de iniciativa do respectivo Procurador-Geral 
de Justiça (1). Assim, na esfera estadual, coexistem dois regimes de organização: (i) a Lei Orgânica 
Nacional (Lei 8.625/1993); e (ii) a Lei Orgânica do estado-membro, que delimita as regras acima 
referidas e que, como visto, se dá através de lei complementar de iniciativa do Procurador-Geral de 
Justiça (2). Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou procedente a ação para 
declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Ministério Público”, contida no art. 63, parágrafo 
único, V, da Constituição do Estado do Espírito Santo (3). ADI 400/ES, Informativo do STF nº 
1059/2022, disponível em: 
https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Iniciativa 
 

2.9 Competência do TCU. Convênio. Organização internacional. Imunidade de jurisdição. 
Tratado internacional. Irregularidade. A imunidade de jurisdição, garantida por acordo 
internacional incorporado à ordem jurídica brasileira, de organismo internacional que firma convênio 
ou instrumento congênere com a União afasta a competência do TCU para responsabilizar a entidade 
e seus prepostos por eventuais irregularidades praticadas no âmbito destes ajustes. Acórdão nº 
3115/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 405, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

3.      Direito Financeiro e Tributário 

 

3.1 Execução Fiscal. Dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou presunção de sua 
ocorrência. Súmula 435/STJ. Redirecionamento a sócio-gerente ou a administrador. 
Condição. Exercício da administração da pessoa jurídica executada, no momento de sua 
dissolução irregular. Inexistência de exercício da administração, quando da ocorrência do 
fato gerador do tributo inadimplido ou do seu vencimento. Irrelevância.  O redirecionamento 
da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na 
presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio, com poderes 
da administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha 
exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 
135, III, do CTN. No exercício da atividade econômica, em razão de injunções várias, ocorre o 
inadimplemento de obrigações assumidas por pessoas jurídicas. Não é diferente na esfera tributária. 
Embora se trate inegavelmente de uma ofensa a bem jurídico da Administração tributária, o desvalor 
jurídico do inadimplemento não autoriza, por si só, a responsabilização do sócio-gerente. Nesse 
sentido, aliás, o enunciado 430 da Súmula do STJ - em cuja redação se lê que "o inadimplemento da 
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente" 
-, bem como a tese firmada no REsp repetitivo 1.101.728/SP (Rel. Ministro Teori Zavascki, Primeira 
Seção, DJe de 23/03/2009), que explicita que "a simples falta de pagamento do tributo não configura, 
por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no 
art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à 
lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa" (Tema 97 do STJ). Tal conclusão é corolário da 
autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Se, nos termos do art. 49-A, caput, do Código Civil, incluído 

https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Iniciativa
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=97&cod_tema_final=97
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pela Lei n. 13.874/2019, "a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, 
instituidores ou administradores", decorre que o simples inadimplemento de tributos não pode gerar, 
por si só, consequências negativas no patrimônio dos sócios. Como esclarece o parágrafo único do 
aludido artigo, a razão de ser da autonomia patrimonial, "instrumento lícito de alocação e segregação 
de riscos", é "estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em 
benefício de todos". Naturalmente, a autonomia patrimonial não é um fim em si, um direito absoluto 
e inexpugnável. Por isso mesmo, a legislação, inclusive a civil, comercial, ambiental e tributária 
estabelece hipóteses de responsabilização dos sócios e administradores por obrigações da pessoa 
jurídica. No Código Tributário Nacional, entre outras hipóteses, destaca-se a do inciso III do seu art. 
135, segundo o qual "são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações 
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 
estatutos (...) os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado". A 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento no sentido de 
que "a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris 
tantum de dissolução irregular", o que torna possível a "responsabilização do sócio-gerente a quem 
caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder" (EREsp 
852.437/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 03/11/2008). A matéria, inclusive, é 
objeto do enunciado 435 da Súmula do STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que 
deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o 
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". O Plenário do STF, ao julgar, sob o regime 
de repercussão geral, o Recurso Extraordinário 562.276/PR (Rel. Ministra Ellen Gracie, Tribunal 
Pleno, DJe de 10/02/2011), correspondente ao tema 13 daquela Corte, deixou assentado que 
"essencial à compreensão do instituto da responsabilidade tributária é a noção de que a obrigação do 
terceiro, de responder por dívida originariamente do contribuinte, jamais decorre direta e 
automaticamente da pura e simples ocorrência do fato gerador do tributo (...) O pressuposto de fato 
ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade, no art. 135, III, do CTN, é a prática de atos, 
por quem esteja na gestão ou representação da sociedade com excesso de poder ou infração à lei, 
contrato social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o 
inadimplemento de obrigações tributárias". No Recurso Especial repetitivo 1.371.128/RS (Rel. 
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 17/09/2014), sob a rubrica do tema 630, a Primeira Seção 
do STJ assentou a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos casos 
de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, não apenas nas execuções fiscais de dívida ativa 
tributária, mas também nas de dívida ativa não tributária. O voto condutor do respectivo acórdão 
registrou que a Súmula 435/STJ "parte do pressuposto de que a dissolução irregular da empresa é 
causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente" e que "é obrigação 
dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à 
mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A 
regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma 
regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, 
todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos 
credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A 
desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei". A realidade dos fatos, porém, é sempre mais rica 
e dinâmica do que podem prever o legislador e o julgador. Assentada a possibilidade de 
responsabilização do sócio-gerente quando ocorrida a dissolução irregular da empresa, passou-se a 
discutir qual seria o sócio-gerente a responder pelos tributos: se o sócio-gerente à época da dissolução 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=13&cod_tema_final=13
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=630&cod_tema_final=630
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irregular da pessoa jurídica executada e ao tempo dos fatos geradores dos tributos inadimplidos; se o 
sócio-gerente à época da dissolução irregular, embora não gerisse a pessoa jurídica executada ao tempo 
dos fatos geradores dos tributos inadimplidos; ou se o sócio-gerente ao tempo dos fatos geradores, 
embora não gerisse a pessoa jurídica executada à época da dissolução irregular. Esta última hipótese é 
objeto do tema 962; as duas primeiras, do tema 981. Tratam eles de temas correlatos, que tiveram 
iniciado o julgamento conjunto, na presente sessão. No âmbito da Primeira Turma do STJ está 
consolidado entendimento no sentido de que, "embora seja necessário demonstrar quem ocupava o 
posto de gerente no momento da dissolução, é necessário, antes, que aquele responsável pela 
dissolução tenha sido também, simultaneamente, o detentor da gerência na oportunidade do 
vencimento do tributo". Isso porque "só se dirá responsável o sócio que, tendo poderes para tanto, 
não pagou o tributo (daí exigir-se seja demonstrada a detenção de gerência no momento do 
vencimento do débito) e que, ademais, conscientemente optou pela irregular dissolução da sociedade 
(por isso, também exigível a prova da permanência no momento da dissolução irregular)" (STJ, AgRg 
no REsp 1.034.238/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de 04/05/2009). No 
mesmo sentido, os seguintes precedentes: STJ, AgRg no AREsp 647.563/PE, Rel. Ministro Napoleão 
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 17/11/2020; AgInt no REsp 1.569.844/SP, Rel. Ministro 
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 04/10/2016; AREsp 838.948/SC, Rel. Ministro Gurgel 
De Faria, Primeira Turma, DJe de 19/10/2016; AgInt no REsp 1.602.080/SP, Rel. Ministra Regina 
Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 21/09/2016; AgInt no AgInt no AREsp 856.173/SC, Rel. 
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 22/09/2016. A Segunda Turma do STJ, por outro 
lado, embora, num primeiro momento, adotasse entendimento idêntico, no sentido de que "não é 
possível o redirecionamento da execução fiscal em relação a sócio que não integrava a sociedade à 
época dos fatos geradores e no momento da dissolução irregular da empresa executada" (STJ, AgRg 
no AREsp 556.735/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 06/10/2014), 
veio, posteriormente, a adotar ótica diversa. Com efeito, no julgamento, em 16/06/2015, do REsp 
1.520.257/SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes (DJe de 23/06/2015), a Segunda Turma, ao 
enfrentar hipótese análoga à ora em julgamento, passou a condicionar a responsabilização pessoal do 
sócio-gerente a um único requisito, qual seja, encontrar-se o referido sócio no exercício da 
administração da pessoa jurídica executada no momento de sua dissolução irregular ou da prática de 
ato que faça presumir a dissolução irregular. O fundamento para tanto consiste na conjugação do art. 
135, III, do CTN com o enunciado 435 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. De fato, na medida 
em que a hipótese que desencadeia a responsabilidade tributária é a infração à lei, evidenciada pela 
dissolução irregular da pessoa jurídica executada, revela-se indiferente o fato de o sócio-gerente 
responsável pela dissolução irregular não estar na administração da pessoa jurídica à época do fato 
gerador do tributo inadimplido. Concluiu a Segunda Turma, no aludido REsp 1.520.257/SP, alterando 
sua jurisprudência sobre o assunto, que "o pedido de redirecionamento da execução fiscal, quando 
fundado na dissolução irregular ou em ato que presuma sua ocorrência - encerramento das atividades 
empresariais no domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes (Súmula 435/STJ) -, 
pressupõe a permanência do sócio na administração da sociedade no momento dessa dissolução ou 
do ato presumidor de sua ocorrência, uma vez que, nos termos do art. 135, caput, III, CTN, combinado 
com a orientação constante da Súmula 435/STJ, o que desencadeia a responsabilidade tributária é a 
infração de lei evidenciada na existência ou presunção de ocorrência de referido fato. Consideram-se 
irrelevantes para a definição da responsabilidade por dissolução irregular (ou sua presunção) a data da 
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, bem como o momento em que vencido o prazo 
para pagamento do respectivo débito". Após a mudança jurisprudencial, o novo entendimento foi 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=962&cod_tema_final=962
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=981&cod_tema_final=981
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reafirmado noutras oportunidades: STJ, REsp 1.726.964/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, 
Segunda Turma, DJe de 21/11/2018; AgInt no AREsp 948.795/AM, Rel. Ministro Francisco Falcão, 
Segunda Turma, DJe de 21/08/2017; AgRg no REsp 1.541.209/PE, Rel. Ministra Assusete 
Magalhães, Segunda Turma, DJe de 11/05/2016; AgRg no REsp 1.545.342/GO, Rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/09/2015. Além das pertinentes considerações feitas 
pelo Ministro Og Fernandes, no sentido de que o fato ensejador da responsabilidade tributária é a 
dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou a presunção de sua ocorrência - o que configura 
infração à lei, para fins do art. 135, III, do CTN -, é preciso observar que a posição da Primeira Turma 
pode gerar uma estrutura de incentivos não alinhada com os valores subjacentes à ordem tributária, 
sobretudo o dever de pagar tributos. Com efeito, o entendimento pode criar situação em que, mesmo 
diante da ocorrência de um ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, inexistirá sanção, em hipótese 
em que, sendo diversos os sócios-gerentes ou administradores, ao tempo do fato gerador do tributo 
inadimplido e ao tempo da dissolução irregular da pessoa jurídica executada, a responsabilidade 
tributária não poderia ser imputada a qualquer deles. Ademais, o entendimento da Segunda Turma 
encontra respaldo nas razões de decidir do Recurso Especial repetitivo 1.201.993/SP (Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 12/12/2019), no qual se discutiu a prescrição para o 
redirecionamento da execução fiscal e no qual o Relator consignou que "o fundamento que justificou 
a orientação adotada é que a responsabilidade tributária de terceiros, para os fins do art. 135 do CTN, 
pode resultar tanto do ato de infração à lei do qual resulte diretamente a obrigação tributária, como 
do ato infracional praticado em momento posterior ao surgimento do crédito tributário que inviabilize, 
porém, a cobrança do devedor original. (...) ou seja, a responsabilidade dos sócios com poderes de 
gerente, pelos débitos empresariais, pode decorrer tanto da prática de atos ilícitos que resultem no 
nascimento da obrigação tributária como da prática de atos ilícitos ulteriores à ocorrência do fato 
gerador que impossibilitem a recuperação do crédito tributário contra o seu devedor original". Por 
fim, vale esclarecer que o que dito acima aplica-se, mutatis mutandis, aos terceiros não sócios, com 
poderes de gerência, na medida em que o art. 135, III, do CTN atribui responsabilidade tributária aos 
administradores das pessoas jurídicas de direito privado, por atos praticados com excesso de poderes 
ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos. REsp nº 1.645.333-SP, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 738, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

3.2 Execução fiscal. Oferecimento de seguro-garantia. Prazo de validade determinado. 
Impossibilidade. Garantia inidônea. A apólice de seguro-garantia com prazo de vigência 
determinado é inidônea para fins de garantia da execução-fiscal. A controvérsia diz respeito à 
possibilidade de apresentação de seguro-garantia para assegurar execução fiscal. Em que pese o 
entendimento desta Corte pela possibilidade de oferecimento da citada garantia, observa-se que o 
Tribunal de origem entendeu pela sua inidoneidade na espécie, por apresentar prazo de validade 
determinado: "A Lei nº 6.830/90 (lei de execuções fiscais), em seu art. 9º, II, com as alterações trazidas 
pela Lei nº 13.043/14, prevê a possibilidade de oferecimento do seguro garantia para assegurar a 
execução fiscal: [...] Assim, a princípio, apresenta-se possível o oferecimento de caução, na modalidade 
seguro garantia, para suspender a exigibilidade do crédito exequendo, desde que se trate de caução 
idônea, ou seja, capaz de assegurar o pagamento do valor integral da dívida e com validade 
indeterminada ou até a extinção do processo". Assim, percebe-se que o acórdão de origem adotou 
entendimento em conformidade com a jurisprudência desta Corte de que a apólice de seguro-garantia 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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com prazo de vigência determinado é inidônea para fins de garantia da execução fiscal. AgInt no REsp 
nº 1.924.099-MG, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 738, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

3.3 Finanças Públicas. Orçamento. Crédito Adicional. É vedada a abertura de crédito suplementar 
ou especial, transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de 
programação para outra ou de um órgão para outro, sem indicação dos recursos correspondentes e 
sem prévia autorização legislativa, conforme art. 167, V e VI, da CRFB/1988. TC nº 15.715/2020, 
Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 44, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 

3.4 Execução Fiscal. Bloqueio de valores via sistema BACENJUD. Bloqueio anterior à concessão 
de parcelamento fiscal. Manutenção da constrição. Possibilidade excepcional de substituição 
da penhora on line por fiança bancária ou seguro garantia. Princípio da menor onerosidade. 
O bloqueio dos ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de 
parcelamento fiscal, seguirá a orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior a 
constrição; (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, 
ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora on line por fiança 
bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades  do caso concreto, mediante a comprovação 
irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. A 
jurisprudência consolidada desta Corte, a qual se pretende reafirmar, mantendo-a estável, íntegra e 
coerente, na forma do art. 926 do CPC/2015, admite a manutenção do bloqueio de valores via sistema 
BACENJUD realizado em momento anterior à concessão de parcelamento fiscal, seja em razão de 
expressa previsão, na legislação do parcelamento, de manutenção das garantias já prestadas, seja 
porque, ainda que não haja tal previsão na legislação do benefício, o parcelamento, a teor do art. 151, 
VI, do CTN, não extingue a obrigação, apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, 
mantendo a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra, cuja execução fiscal poderá 
ser retomada, com a execução da garantia, em caso de eventual exclusão do contribuinte do programa 
de parcelamento fiscal. Não prospera o argumento levado a efeito pelo Tribunal de origem, bem como 
pela Defensoria Pública da União em sua manifestação como amicus curiae, no sentido de diferenciar o 
dinheiro em depósito ou aplicação financeira, bloqueado via sistema BACENJUD, dos demais bens 
passíveis de penhora ou constrição, visto que não há diferenciação em relação ao bem dado em 
garantia na legislação que trata da manutenção das garantias do débito objeto do parcelamento fiscal, 
não cabendo ao intérprete fazê-lo, sob pena de atuar como legislador positivo em violação ao princípio 
da separação dos poderes. Se o bloqueio de valores do executado via sistema BACENJUD ocorre em 
momento posterior à concessão de parcelamento fiscal, não se justifica a manutenção da constrição, 
devendo ser levantado o bloqueio, visto que: (i) se o parcelamento for daqueles cuja adesão exige, 
como um dos requisitos, a apresentação de garantias do débito, tais requisitos serão analisados pelo 
Fisco no âmbito administrativo e na forma da legislação pertinente para fins de inclusão do 
contribuinte no programa; e (ii) a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal pelo parcelamento (já 
concedido) obsta sejam levadas a efeito medidas constritivas enquanto durar a suspensão da 
exigibilidade do crédito, no caso, na vigência do parcelamento fiscal. Tal orientação já foi consolidada 
pela Primeira Seção desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo, nos autos do REsp 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
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1.140.956/SP, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, DJe 3/12/2010. REsp  nº 1.696.270-MF, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 740, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

3.5 Norma estadual e emenda parlamentar impositiva em lei orçamentária – ADI 6308/RR. São 
inconstitucionais emendas parlamentares estaduais de caráter impositivo em lei orçamentária 
anteriores a vigência das ECs nºs 86/2015 e 100/2019. O constituinte do Estado de Roraima, ao 
inovar e tratar da execução de emendas parlamentares impositivas (individuais ou coletivas), não agiu 
dentro da competência suplementar permitida na seara da legislação concorrente (1), uma vez que 
dispôs em sentido contrário às normas gerais federais que efetivamente já existiam à época sobre o 
tema e que não contemplavam o instituto (2). Além disso, inexiste no ordenamento jurídico brasileiro 
a figura da constitucionalidade superveniente (3), de modo que não há se falar na consequente 
convalidação das normas. Não cabe à Constituição estadual instituir a figura das programações 
orçamentárias impositivas fora das hipóteses previstas no regramento nacional (4). A compreensão 
doutrinária e jurisprudencial anota que as normas da CF/1988 sobre processo legislativo em geral e 
processo legislativo das leis orçamentárias em especial são de reprodução obrigatória pelas 
Constituições estaduais, por força do princípio da simetria (5). No caso, apesar de a CF/1988 ter 
passado a prever expressamente sobre o tema, fixou limites diferentes dos adotados pelo Estado 
roraimense. Com base nesses entendimentos, o Plenário, por unanimidade, conheceu parcialmente da 
ação e, nessa parte, a julgou procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 113, §§ 3º, 3º-A, 
4º, 6º, 7º, 8º e 9º, da Constituição do Estado de Roraima, acrescidos pelas Emendas Constitucionais 
41/2014 e 61/2019, e, por arrastamento, do art. 24, §§ 1º, 2º, 4º, 5º e 6º, da Lei 1.327/2019 (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias) e do art. 8º da Lei 1.371/2020 (Lei Orçamentária Anual para o exercício de 
2020), ambas do Estado de Roraima, mantidos os efeitos da cautelar no período em que vigeu. ADI 
nº 6308/RR, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1057/2022, disponível em: 
https://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo1057.htm#Norma 

 

3.6 Pensão alimentícia e incidência do Imposto de Renda – ADI 5422/DF. É inconstitucional 
norma que prevê a incidência do imposto de renda sobre valores percebidos pelo alimentado a título 
de alimentos ou pensão alimentícia. A materialidade do imposto de renda (IR) está necessariamente 
ligada à existência de acréscimo patrimonial (1). Nesse contexto, os alimentos ou pensão alimentícia 
oriundos do direito de família representam, para os alimentados, apenas entrada de valores, pois se 
revelam como montantes retirados dos acréscimos patrimoniais auferidos pelo alimentante. Assim, o 
recebimento de renda ou provento de qualquer natureza pelo alimentante ─ de onde ele retira a parcela 
a ser paga ao credor dos alimentos ─ já configura, por si só, fato gerador do IR. Por isso, submeter 
também os valores recebidos pelo alimentado representa nova incidência do mesmo tributo sobre a 
mesma realidade, configurando bis in idem camuflado e sem justificação legítima, em evidente violação 
ao texto constitucional. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, conheceu em parte 
da ação e, nessa parte, a julgou procedente para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 3º, 
§ 1º, da Lei 7.713/1988, aos arts. 4º e 46 do Anexo do Decreto 9.580/2018, e aos arts. 3º, caput e § 1º; 
e 4º do Decreto-lei 1.301/1973, com o intuito de afastar a incidência do imposto de renda sobre 
valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de 
pensões alimentícias. ADI 5422/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1057/2022, disponível 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1057.htm#Norma
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em: 
https://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo1057.htm#Pens%C3%A3o 

 

3.7 Ministério Público de Contas Estadual e limites legais de gastos do Poder Executivo – ADI 
5563/RR. É inconstitucional, por ofensa ao princípio da separação de poderes, norma estadual que 
submete as despesas com pessoal do Ministério Público de Contas aos limites orçamentários fixados 
para o Poder Executivo. Cabe ao próprio Tribunal de Contas a iniciativa de leis que tratem de sua 
organização e estrutura internas, o que inclui a organização do Ministério Público junto ao Tribunal 
de Contas estadual, não sendo admissível que ato legislativo de iniciativa do Executivo disponha sobre 
a matéria (1). Ademais, o Parquet junto ao Tribunal de Contas integra, em termos estruturais, as Cortes 
de Contas, órgãos auxiliares do Poder Legislativo no mister de controle externo, motivo pelo qual 
suas despesas não devem se submeter aos limites orçamentários fixados para o Poder Executivo, 
sendo certo, ainda, que o limite prudencial de despesas com pessoal se aplica a cada um dos Poderes 
do ente federativo (2). Além disso, à luz do princípio da simetria, as normas relativas à organização do 
Tribunal de Contas da União devem ser observadas no desenho institucional dos demais tribunais de 
contas (3). Com base nesses entendimentos, o Plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação 
para declarar a inconstitucionalidade do art. 47-A, § 3º, da Constituição do Estado de Roraima (4). 
ADI 5536/RR, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1057/2022, disponível em: 
https://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo1057.htm#Pens%C3%A3o 

 

3.8 Finanças Públicas. Conselho de Fiscalização Profissional. Responsabilidade Fiscal. Vedação. 
Empréstimo. Entendimento. No âmbito dos conselhos de fiscalização profissional, é vedada a 
concessão de empréstimos de qualquer natureza a terceiros, mas admitida entre conselhos, desde que 
para o atendimento de situação ocasional e a juros, quando incidentes, compatíveis com os praticados 
em aplicações financeiras. (ALTERA ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO 1925/2019-
PLENÁRIO). Acórdão nº 1237/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 404, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

3.9 Decreto-Lei nº 1.510/1976. Isenção. Imposto de Renda. Transmissão causa mortis de 
participação societária. O art. 4º, “b”, do Decreto-Lei nº 1.510/1976 concedeu isenção apenas para 
transmissão da participação acionária mortis causa, não ampliando a sua abrangência para momento 
posterior – ressalvada, exclusivamente, a hipótese em que a própria aquisição por herança se desse 
durante a vigência do Decreto-Lei nº 1.510/1976 e o sucessor permanecesse na respectiva posse pelo 
período de cinco anos, necessariamente anteriores à revogação do benefício pela Lei nº 7.713/1988 e 
depois promovesse a sua alienação onerosa.  A controvérsia delimita-se na discussão relativa à isenção 
de Imposto de Renda na operação de transferência, pelo sucessor causa mortis, de participação 
acionária. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a isenção tributária compreende apenas 
a transmissão por sucessão, de modo que a posterior alienação da participação acionária, pelo herdeiro, 
realizada em momento no qual a isenção havia sido previamente revogada (pela Lei n. 7.713/1988) 
encontra-se sujeita à incidência de Imposto de Renda. A alteração no art. 4º, "b", do Decreto-Lei n. 
1.510/1976, se deu pelo Decreto-Lei n. 1.579/1977. Registra-se que, desde 1977, a legislação tributária 

https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1057.htm#Pens%C3%A3o
https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1057.htm#Pens%C3%A3o
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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expressamente indicou que o benefício da isenção abrange tanto (i) as alienações "promovidas após 
decorrido o período de cinco anos da data da subscrição ou aquisição da participação" (art. 4º, "d") 
como (ii) as transmissões "mortis causa" (art. 4º, "b"). A discussão a respeito da existência de 
contraprestação, ou de onerosidade, não afeta a disciplina concedida à específica situação das 
transmissões "mortis causa" - isto é, este fato autônomo (transmissão mortis causa, em contraposição à 
alienação inter vivos) atrai a aplicação de norma específica do regime isentivo. Ainda nesse ponto 
(transmissão "mortis causa"), convém esclarecer que há dois momentos distintos a serem considerados: 
a) o da transmissão em razão do falecimento do titular das cotas sociais, em que pode haver ganho de 
capital (em benefício do sucessor); e b) a data da alienação com ganho de capital, promovida pelo 
sucessor. A esse respeito, o art. 4º, "b", do Decreto-Lei n. 1.510/1976, seja em sua redação original 
(alienação "mortis causa"), seja na redação que entrou em vigor um ano após (redação conferida pelo 
Decreto-Lei n. 1.579/1977 - transmissão "mortis causa"), expressamente concedeu isenção em favor do 
herdeiro naquele primeiro momento (naturalmente, ante a hipótese de que, nesse evento, houvesse 
ganho de capital). Diferentemente, a citada legislação, em momento algum, prescreveu que na segunda 
operação de transferência de titularidade da participação acionária seria mantido o benefício da 
isenção. Paralelamente a tal constatação, tem-se, que a Lei n. 7.713/1988 expressamente revogou o 
benefício da isenção. É imperioso ter em consideração que os efeitos tributários podem diferir do 
tratamento dado pela lei civil (art. 109 do CTN), excetuada a hipótese em que se pretender, para alterar 
a competência tributária, modificar institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados 
diretamente na Constituição Federal, na Constituição Estadual ou nas Leis Orgânicas do Distrito 
Federal ou dos Municípios. Dito isso, é irrelevante discutir, segundo a interpretação isolada e literal 
dos dispositivos do Código Civil, se os direitos transmitidos por sucessão causa mortis preservam o 
caráter original ou não, pois a questão diz respeito não à disciplina civil do fato jurídico, mas aos 
efeitos tributários, os quais, em respeito ao princípio da legalidade, devem necessariamente ser 
disciplinados por lei específica (lei tributária). E, nesse ponto, é inquestionável que a legislação 
tributária, enquanto vigente, concedeu o benefício da isenção, em relação à sucessão causa mortis, 
somente para o ganho de capital apurado na primeira alteração da titularidade (isto é, na transmissão 
do de cujus para o seu sucessor). Mesmo na vigência da citada norma, não havia previsão concedendo 
isenção para a segunda operação de transferência (a alienação onerosa, do herdeiro para terceiros, da 
participação acionária). Portanto, tratando-se de isenção tributária, o art. 111, II, do CTN impõe a 
técnica de interpretação literal, não sendo possível aplicar por analogia a disciplina atribuída pela 
legislação cível para dispor, contra legem, a respeito dos efeitos tributários. REsp nº 1.650.844-SP, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 741, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

3.10 Salário-Educação: Critério para distribuição de arrecadação – ADPF 188/DF.  “À luz da EC 
53/2006, é incompatível com a ordem constitucional vigente a adoção, para fins de repartição das 
quotas estaduais e municipais referentes ao salário-educação, do critério legal de unidade federada em 
que realizada a arrecadação desse tributo, devendo-se observar unicamente o parâmetro quantitativo 
de alunos matriculados no sistema de educação básica.” A partir da EC 53/2006, que incluiu o § 6º ao 
art. 212 da CF/1988 (1), as cotas do salário-educação destinadas aos estados e municípios têm o 
número de alunos matriculados nas redes públicas de ensino como único critério de distribuição da 
arrecadação. A regra prevista no § 1º do art. 15 da Lei 9.424/1996 (2), com a redação dada pela Lei 
10.832/2003, se tornou incompatível com a CF/1988 após o advento da referida emenda. Isso porque 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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a literalidade do texto constitucional evidencia exatamente que as cotas destinadas aos estados e 
municípios (2/3 do montante arrecadado) devem ser distribuídas nacionalmente de acordo com o 
número de alunos matriculados nas redes de ensino, já que não há qualquer referência à lei e tampouco 
à proporcionalidade quanto ao valor arrecadado em cada estado. Nesse contexto, critério de 
distribuição com base na proporcionalidade do local de arrecadação não atende ao objetivo da 
República de reduzir as desigualdades regionais, pois contribui para aumentar a discrepância entre os 
valores dispensados com o financiamento de cada aluno no Brasil. Por outro lado, a repartição 
igualitária da arrecadação da contribuição social em referência é uma forma de concretização do 
princípio federativo, com ênfase na cooperação fiscal entre os diversos centros de governo para a 
progressiva realização da igualdade das condições sociais de vida em todo o território nacional. Com 
base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou procedente a ação para dar interpretação 
conforme ao conjunto normativo compreendido pelo art. 15, § 1º, da Lei federal 9.424/1996, e pelo 
art. 2º da Lei federal 9.766/1998, ambas alteradas pela Lei 10.832/2003, de modo a determinar que as 
cotas estaduais e municipais cabíveis, a título de salário-educação, sejam integralmente distribuídas, 
observando-se tão somente a proporcionalidade do número de alunos matriculados de forma 
linear. Por fim, o Tribunal, por unanimidade, modulou os efeitos da decisão, para que produza efeitos 
somente a partir de 1º.1.2024. ADPF nº 188/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 
1059/2022, disponível em: 
https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Sal%C3%A1rio 

 

3.11 Crime tributário. Inépcia da denúncia. Requisitos do artigo 41 do CPP. Condição de diretor-
superintendente. Dolo de apropriação. Inúmeros inadimplementos. Ausência de tentativa de 
regularização. Presunção relativa. Para fins do disposto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990, a 
menção a inúmeros inadimplementos (inscritos em dívida ativa) gera a presunção relativa da ausência 
de tentativa de regularização. Discute-se acerca da inépcia de denúncia que não descreve 
especificamente o papel do agente, na qualidade de diretor-superintendente e diretor, descrito no 
contrato social da empresa. Contudo, não é inepta a exordial acusatória que atende aos requisitos do 
art. 41 do CPP, descrevendo a conduta, especificando os meses em que o denunciado deixou de 
recolher tributos e detalhando o cargo ocupado pelo agente na empresa, bem como o valor dos 
prejuízos causados aos cofres públicos. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no RHC 
n. 163.334/SC, que "a caracterização do crime depende da demonstração do dolo de apropriação, a 
ser apurado a partir de circunstâncias objetivas factuais, tais como o inadimplemento prolongado sem 
tentativa de regularização dos débitos, a venda de produtos abaixo do preço de custo, a criação de 
obstáculos à fiscalização, a utilização de "laranjas" no quadro societário, a falta de tentativa de 
regularização dos débitos, o encerramento irregular das suas atividades, a existência de débitos 
inscritos em dívida ativa em valor superior ao capital social integralizado etc" (RHC n. 163.334/SC, 
relator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, processo eletrônico DJe-271, 
divulgado em 12/11/2020, publicado em 13/11/2020). No caso, a denúncia destacou que o agente 
deixou de recolher 12 (doze) meses de ICMS cobrado dos consumidores e 5 (cinco) meses de ICMS 
relativo a operações tributáveis pelo regime de substituição tributária, elementos que, segundo o 
precedente citado, são utilizados para caracterizar o dolo de apropriação. Assevera-se, por oportuno, 
que, o mero inadimplemento prolongado não é suficiente para caracterizar o ilícito, sendo necessário, 
também, a ausência de tentativa de regularização do débito. De mais a mais, apesar de a denúncia não 
afirmar expressamente que não foi realizada tentativa de regularização dos débitos, não se verifica 

https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Sal%C3%A1rio
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ilegalidade ensejadora de concessão de habeas corpus, porquanto a menção a inúmeros inadimplementos 
(inscritos em dívida ativa) gera a presunção relativa de ausência de tentativa de regularização. Dessa 
forma, cabe à defesa alegar e demonstrar que foram efetuadas tais tentativas. AgRg no HC nº 728.271-
SC, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 742, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

4.      Direito Previdenciário 

 

4.1 Ação Rescisória. Prova nova. Inciso VII do art. 966 do CPC/2015. Trabalhador rural. Registro 
de empregado. Caracterização de início de prova material. Labor rural. Confirmação por 
testemunho coeso e idôneo. Pedido procedente.  Ficha de cadastro de trabalhadores emitida em 
nome de trabalhador rural em data anterior ao ajuizamento de demanda com pedido de aposentadoria 
rural configura documento novo apto a demonstrar o início de prova material. Trata-se de Ação 
Rescisória visando desconstituir, com fundamento no art. 966, V, VII e VIII do CPC/2015, decisão 
da Presidência desta Corte, mediante a qual foi dado provimento ao Recurso Especial do INSS para 
julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria rural, por reconhecer inservíveis, como 
início de prova material, os documentos em nome do cônjuge que passa a exercer atividade urbana. A 
autora ajuizou a demanda originária, instruindo-a, tão somente, com documentos em nome de seu 
cônjuge, pois desconhecia, em princípio, a existência de qualquer outra prova que demonstrasse o 
desempenho da atividade rurícola. Após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, alega a autora 
ter localizado ficha de cadastro de trabalhadores, emitida em seu nome e em data anterior ao 
ajuizamento da demanda original, a qual consigna a profissão de lavradora, constituindo-se no 
indispensável início de prova material, apto a garantir a concessão da aposentadoria por idade. Para 
configurar a hipótese de rescisão prevista no inciso VII do art. 966 do CPC/2015, o documento novo 
apto a aparelhar a Ação Rescisória é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era 
ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do 
pedido. A se considerar os pressupostos regulados pela legislação processual civil e diante do 
entendimento jurisprudencial em relevo, a situação relatada pela autora amolda-se à exigência 
normativa, porquanto a concepção de novidade de que se deve revestir o documento é manifesta, uma 
vez não ter sido objeto da instrução do pedido formulado na ação originária. A conclusão se fortalece 
frente ao entendimento firmado por esta Corte, segundo o qual em se tratando de rurícola, deve ser 
mitigado o rigor conceitual impingido ao "documento novo", pois não se pode desconsiderar as 
precárias condições de vida que envolvem o universo social desses trabalhadores. Esta Corte já 
reconheceu a aptidão de registro de empregado como início de prova material. (REsp 1588606/PR, 
Rel. Ministra Assusete Magalhães Segunda Turma, julgado em 05/05/2020, DJe 14/05/2020). 
Constatado, assim, início de prova material em nome da autora, corroborado por idônea prova 
testemunhal colhida no processo originário, restam preenchidos os requisitos para a concessão de 
aposentadoria rural, em consonância com o entendimento pacificado no julgamento do Tema 
554/STJ - segundo o qual, diante da dificuldade probatória atinente ao exercício de atividade rural 
pelos chamados trabalhadores "boias-frias", a apresentação de prova material relativa apenas à parte 
do lapso temporal pretendido, não implica violação ao enunciado da Súmula 149/STJ. AR 6.081-PR, 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=554&cod_tema_final=554
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=554&cod_tema_final=554
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Informativo de Jurisprudência do STJ nº 738, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

4.2 Contribuições sociais. Base de cálculo. Valores retidos a título de imposto de renda e de 
contribuição previdenciária a cargo do empregado. Exclusão. Impossibilidade. Os valores 
descontados a título de contribuição previdenciária e de imposto de renda retido na fonte compõem 
a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros e 
ao RAT. A Primeira Seção desta Corte, com base no quadro normativo que rege o tributo em questão, 
pacificou a orientação de que não incide contribuição previdenciária patronal sobre verbas de caráter 
indenizatório; por outro lado, "se a verba possuir natureza remuneratória, destinando-se a retribuir o 
trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de cálculo" da referida exação (REsp 
1.358.281/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 23/04/2014, DJe 05/12/2014). Na 
mesma linha de raciocínio, a Segunda Turma desta Corte, apreciando questão idêntica a da presente 
controvérsia no julgamento do REsp 1.902.565/PR, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, 
concluiu que os valores descontados a título de contribuição previdenciária e de imposto de renda 
retido na fonte integram a remuneração do empregado e, por conseguinte, compõem a base de cálculo 
da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros e ao RAT. Por fim, 
acrescenta-se que a retenção do tributo pela fonte pagadora, tal como ocorre no imposto de renda 
retido na fonte e na contribuição previdenciária a cargo do empregado, representa autêntico 
instrumento de praticidade, expediente garantidor do cumprimento da obrigação tributária. AgInt nº 
1.951.995-RS, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 739, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

4.3 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 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, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 44, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2022/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-
44.-maio-1.pdf 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2022/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-44.-maio-1.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2022/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-44.-maio-1.pdf
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4.4 Regime Geral de Previdência Social. Aposentadoria concedida judicialmente. Concessão 
administrativa de aposentadoria no curso da ação. Direito de opção. Benefício mais 
vantajoso. Possibilidade de execução das parcelas de benefício concedido judicialmente. O 
segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso 
de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o 
segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente 
no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na 
via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa. O tema ora em 
discussão consiste em estabelecer a "possibilidade de, em fase de cumprimento de sentença, o 
segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria 
concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS 
enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa última por 
ser mais vantajosa, sob o enfoque do artigo 18, § 2º, da Lei n. 8.213/1991". A matéria não é pacífica 
no STJ: a Primeira Turma entende de forma consolidada ser possível o recebimento das duas 
aposentadorias, enquanto a Segunda Turma, majoritariamente, considera inviável a percepção de 
ambas, mas atribui ao segurado a opção de escolher uma delas. Nesse ínterim, realinha-se o 
posicionamento em deferência aos precedentes da Primeira Turma, os quais refletem a orientação 
predominante desta Corte Superior. O segurado que tenha acionado o Poder Judiciário em busca do 
reconhecimento do seu direito à concessão de benefício previdenciário faz jus a executar os valores 
decorrentes da respectiva condenação, ainda que, no curso da ação, o INSS tenha lhe concedido 
benefício mais vantajoso. Nesse sentido, o segurado poderia receber somente a aposentadoria mais 
antiga, mas se deve reconhecer que ele não pode ser penalizado ante a peculiaridade do caso concreto, 
notadamente por ter sido obrigado a esperar, por culpa do INSS, o resultado do pleito da 
aposentadoria na esfera judicial, incorretamente indeferida pela autarquia. Assim, a boa-fé do segurado 
e o erro administrativo na análise concessória permitem-lhe a opção por um dos benefícios, o que não 
seria possível em situação corriqueira de pedido de nova aposentadoria. Se o segurado optar pelo 
benefício mais antigo, é aquele que deverá ser implantado, e se optar pelo benefício administrativo, 
mais recente, somente este ele irá receber, não havendo falar em obter parcelas pretéritas do benefício 
judicial. Com efeito, remanesce o interesse em receber as parcelas relativas ao período compreendido 
entre o termo inicial fixado em juízo e a data em que o INSS procedeu à efetiva implantação do 
benefício deferido administrativamente, o que não configura hipótese de desaposentação. Resp nº 
1.767.789-PR, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 740, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

4.5 Pessoal da Reserva Remunerada. Fixação dos Proventos. Valor Inferior. Ato sujeito a registro. 
Cientificação ao Interessado. Ato administrativo. Ato judicial. Diante da insistência do órgão de 
origem na manutenção da fixação dos proventos em valores em percentual menos vantajoso para o 
servidor, deve este Tribunal, no intuito de evitar o desarrazoado prejuízo que adviria da recusa do 
benefício, registrar o ato de aposentadoria como expedido, e determinar ao jurisdicionado que 
cientifique o interessado sobre a possibilidade de pleitear seu direito pela via administrativa ou judicial. 
Acórdão nº 78127/22, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3/2022, disponível em: 
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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4.6 Aposentadoria. Vício processual. Convalidação. Os atos originados do Poder Público, sejam estes 
normativos ou de execução, derivam presumidamente conforme o interesse público (legitimidade) e 
o direito (legalidade e juridicidade). De fato, tais atributos têm comprovado sua preservação no mundo 
jurídico, ainda quando tais atos se mostrem contaminados de vícios, tendo em vista as expectativas 
que podem desse ponto se originar. Nesse contexto, deve-se adotar a convalidação nas hipóteses em 
que atos vinculados criaram benefícios aos particulares, por constituir meio menos gravoso do que a 
invalidação e atingir idêntico fim, que é a recuperação da legalidade ferida. Acórdão nº 75.672/2022, 
Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3/2022, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-
publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

4.7 Entidade fechada de previdência privada. Equiparação à instituições financeiras. 
Impossibilidade. Contratos de mútuo. Cobrança de juros remuneratórios. Limite legal. 
Capitalização. Periodicidade anual. Nos contratos de mútuo celebrados pelas entidades fechadas 
de previdência complementar com seus beneficiários, é ilegítima a cobrança de juros remuneratórios 
acima do limite legal, autorizada a capitalização de juros somente na periodicidade anual, desde que 
pactuada, após e entrada em vigor do Código Civil de 2002. Cinge-se a controvérsia principal à 
averiguação da possibilidade de entidade fechada de previdência privada atuar como instituição 
financeira e, consequentemente, nas relações creditícias mantidas com seus beneficiários, cobrar juros 
capitalizados, em qualquer periodicidade. As entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) 
são organizações mantidas para a administração dos fundos de pensão, sendo necessariamente 
organizadas sob a forma de fundação (privada) ou sociedade civil, sem fins lucrativos (LC 109/2001, 
art. 31, § 1º, e LC 108/2001, art. 9º, parágrafo único), ao passo que, para as entidades abertas, foi 
prevista sua organização sob a forma de sociedades anônimas, regidas pela Lei n. 6.404/1076. Isso 
porque, enquanto as entidades abertas visam precipuamente ao lucro, os fundos de pensão não 
podem, por expressa previsão legal, perseguir tal objetivo. Assim, sua principal atividade é 
gerenciar/administrar a previdência privada dos funcionários de determinada empresa ou profissionais 
associados a alguma entidade de classe. Ao contrário das entidades abertas - que se aproximam mais 
das instituições financeiras em seus fins, nada obstante, pelo desenho constitucional estabelecido (art. 
202), também se submetam ao mesmo regime jurídico dos fundos de pensão -, as entidades fechadas 
de previdência complementar não têm natureza comercial, e a elas não se aplica o Código de Defesa 
do Consumidor, consoante já sedimentado por esta Corte Superior nos termos do enunciado sumular 
n. 563/STJ. Assim, o Código de Defesa do Consumidor não incide à relação jurídica mantida entre a 
entidade fechada de previdência privada e seus participantes/beneficiários/assistidos, porquanto o 
patrimônio da entidade e respectivos rendimentos revertem-se integralmente na concessão e 
manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o associativismo e o mutualismo, o que afasta 
o intuito lucrativo, ou seja, referidas entidades têm por finalidade a atividade protetivo-previdenciária, 
e não de fomento ao crédito. Desse modo, o fundo de pensão não se enquadra no conceito legal de 
fornecedor, pois apenas administra os planos (consoante o art. 34, inciso I, da LC n. 109/2001), 
havendo, conforme dispõe o artigo 35 da referida norma, gestão compartilhada entre representantes 
dos participantes e assistidos e dos patrocinadores nos conselhos deliberativo (órgão máximo da 
estrutura organizacional) e fiscal (órgão de controle interno), ou seja, o participante tem postura ativa 
na gestão do fundo de pensão. Dessa forma, em razão da mesma lógica dedutiva e jurídica, amparada 
nas características inerentes à entidade fechada de previdência complementar, notadamente o 

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 

tcmgo.tc.br/site 

Página 83 de 95 

associativismo, o mutualismo, a solidariedade entre os seus participantes, não se pode conceber que 
eventuais empréstimos de dinheiro realizados pela instituição (mera gestora/administradora), com os 
beneficiários do plano possa ser admitido/concebido nos moldes daqueles realizados pelas instituições 
financeiras. Afinal, os valores alocados ao fundo comum obtido, na verdade, pertencem aos 
participantes e beneficiários do plano, existindo explícito mecanismo de solidariedade, de modo que 
todo excedente do fundo de pensão é aproveitado em favor de seus próprios integrantes. Faz-se breve 
digressão para salientar que, com a edição da Lei n. 8.177/1991, houve grande discussão no mercado 
de previdência complementar, pois ao tempo pretendeu o legislador enquadrar e equiparar as duas 
modalidades de entidades de previdência às instituições financeiras, conforme enunciado no artigo 29. 
Contra tal dispositivo, foi manejada Ação Direta de Inconstitucionalidade, junto ao Supremo Tribunal 
Federal (ADI 504-9/DF, de relatoria do eminente Ministro Paulo Brosssard), tendo o STF, na data 
de 18/12/1991, suspendido liminarmente a aplicação do referido artigo, por entendê-lo 
inconstitucional, porém, o julgamento do mérito restou prejudicado por força da entrada em vigor da 
LC 109/2001 a qual, obedecendo ao comando do artigo 202 da Constituição Federal, com a redação 
introduzida pela Emenda Constitucional n. 20/98, tornou-se a nova Lei da Previdência Privada. 
Conquanto tenha havido um movimento para integrar as entidades de previdência privada ao sistema 
financeiro nacional, em nossos dias, além de estarem mantidas na Ordem Social Constitucional, apenas 
as entidades abertas de previdência complementar são equiparadas às instituições financeiras, estando 
autorizadas, por esse motivo a realizar as mais diversas operações, visto que não submetidas à Lei de 
Usura (Decreto n. 22.626/33) e às determinações legais posteriores a ela inerentes. Contrariamente, 
não estando as entidades fechadas de previdência equiparadas a instituições financeiras, e não sendo 
considerada fornecedora, está submetida, nas operações creditícias que realiza à lei usurária, a qual 
estabelece, de forma expressa no artigo 1º estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores 
ao dobro da taxa legal e no artigo 4º ser proibido contar juros dos juros. Por sua vez, o Código Civil 
de 2002 estabeleceu que os juros remuneratórios, quando não convencionados entre as partes, deverão 
ser fixados nos termos da taxa que estiver em vigor para o pagamento de impostos da Fazenda 
Nacional, permitindo, contudo, a capitalização anual. Inegavelmente, em regra, não há proibição legal 
para empréstimo de dinheiro entre pessoas físicas ou pessoas jurídicas que não componham o sistema 
financeiro nacional. Há vedação, entretanto, para a cobrança juros, comissões ou descontos 
percentuais sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei, cuja inobservância pode 
configurar crime nos termos da Lei de Usura. No caso do mútuo firmado entre particulares ou pessoa 
jurídica não integrante do sistema financeiro nacional, tal como a hipótese ora em foco, o limite da 
taxa de juros remuneratórios segundo entendimento consolidado é de 1% (Código Civil, arts. 591, 
406; e Código Tributário Nacional, art. 161, §1º), sendo viável a capitalização anual, desde que 
expressamente pactuada. Esse é o ponto nodal de todo o sistema diferenciado das entidades de 
previdência complementar, sendo que, com base nessas distinções, a jurisprudência do STJ, há muito 
vem edificando compreensão no sentido de que, por serem as entidades fechadas de previdência 
complementar instituições sem fins lucrativos, não equiparáveis a instituições financeiras desde a LC 
n. 109/2001 e destinadas à proteção previdenciária de seus participantes, nos contratos de mútuo 
celebrados com seus participantes, estão inviabilizados de cobrar juros remuneratórios acima do limite 
legal e, somente após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, capitalização de juros na 
periodicidade anual dos seus mutuários. Por óbvio, tendo em vista que as entidades de previdência 
fechada não integram o sistema financeiro nacional, inviável dizer pudessem cobrar capitalização de 
juros de seus participantes nos contratos de crédito que entabulava com base nos artigos 5º da MP n. 
1963-17/2000 e posterior MP n. 2.170-36 de 2001, pois tais dispositivos, por expressa disposição 
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apenas se aplica às "operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro 
Nacional". Assim, não há apenas a proibição legal à obtenção de lucro pelas entidades fechadas (art. 
31, § 1º da LC 109/2001 e art. 9º, parágrafo único da LC 108/2001), mas, também, expressa vedação, 
estabelecida na própria lei, para a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa legal e capitalização 
em periodicidade diversa da anual (art. 1º do Decreto n. 22.626/33, arts. 406 e 591 do CC/2002 e art. 
161, § 1º do CTN), já que não são equiparadas ou equiparáveis a instituições financeiras. REsp nº 
1.854.818-DF, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 741, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

4.8 Regime de Dedicação Exclusiva. Vedação. Aposentadoria. Tempo de Serviço. Limite 
Mínimo. É ilegal o ato de aposentadoria de professor que contemple mudança de regime de trabalho 
para o de dedicação exclusiva há menos de cinco anos da aposentação, por frustrar a preservação do 
equilíbrio financeiro e atuarial e o caráter contributivo do regime previdenciário. Acórdão nº 
2479/2022, Boletim de Pessoal do TCU nº 101, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

4.9 Tempo de serviço. Advocacia. Magistrado. OAB. Contribuição previdenciária. Certidão. 
Marco temporal. É legal, para fins de aposentadoria de magistrado, a contagem do tempo exercido 
como advogado, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias, desde que 
comprovado por meio de certidão da OAB, apenas para os interessados que ingressaram na carreira 
antes do advento da EC 20/1998, de 16/12/1998. Acórdão nº 2037/2022, Boletim de Pessoal do 
TCU nº 101, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

4.10 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 
nº 2390/2022, Boletim de Pessoal do TCU nº 101, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

4.11 Representação. Dispêndio. Multa. Mora. Administração Pública Municipal. Má gestão. 
Multa. Recolhimento intempestivo. Contribuições previdenciárias. Regime próprio de 
previdência. Descumprimento. Obrigação legal. Prescrição. Pretensão punitiva. O TCE/SC 
considerou parcialmente procedentes os fatos noticiados acerca de possíveis irregularidades cometidas 
na administração municipal de Timbó Grande, na gestão do ex-prefeito, e considerou irregulares as 
despesas com juros de mora por atraso no recolhimento das contribuições devidas ao INSS e o atraso 
no recolhimento das contribuições patronais devidas ao Fundo de Previdência dos Servidores do 
Município.  Trata-se de Representação formulada pelo Prefeito Municipal de Timbó Grande, acerca 
de supostas irregularidades cometidas na gestão do ex-prefeito, concernentes a restos a pagar sem 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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disponibilidade financeira, dívida não processada com o Fundo Previdenciário dos Servidores de 
Timbó Grande, encargos de juros de mora por atraso no recolhimento das contribuições devidas ao 
INSS e número excessivo de aditivos contratuais no final da gestão. Sobre a primeira irregularidade, 
o débito por encargos de juros de mora e por atraso no recolhimento das contribuições devidas ao 
INSS, o Relator explicou que houve mudança de entendimento em relação à imputação de débito 
sobre o recolhimento de tributos em atraso. Em precedentes desta Corte do período de 2005 a 2011 
e, inclusive no Prejulgado n. 6046, o entendimento que prevalecia era o de que o acréscimo de juros e 
multa quando do pagamento de obrigações tributárias vencidas constituía aplicação indevida de 
recursos públicos, passíveis de imputação de débito. "Posteriormente, este Tribunal, ao tratar sobre 
recolhimento de tributos em atraso, passou a julgar os processos reconhecendo a irregularidade sem 
caracterizar a imputação de débito, mas somente a aplicação de multa", complementou.  Sobre a 
segunda irregularidade, a dívida não processada com o Fundo Previdenciário dos Servidores de Timbó 
Grande, o Relator entendeu que "a irregularidade referente ao recolhimento intempestivo das 
contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência do Município remonta ao exercício 
de 2012 e a primeira citação válida do Responsável ocorreu em 2021. Logo, a pretensão punitiva desta 
Corte encontra-se fulminada".  Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator: 
"REPRESENTAÇÃO. DISPÊNDIO COM MULTA E JUROS DE MORA PELA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. MÁ GESTÃO. MULTA. O entendimento 
prevalecente desta Corte de Contas é no sentido de que o pagamento de multa e juros pela Unidade 
constitui irregularidade, não havendo dano ao erário nas hipóteses em que o numerário permanecer 
nos cofres da Administração, havendo apenas transferência de recursos entre entes. 
RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO 
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO. DESCUMPRIMENTO DE 
OBRIGAÇÃO LEGAL. MULTA. A Lei Municipal n. 716/2008 fixa a data de recolhimento das 
contribuições previdenciárias no 5º dia útil após a data de pagamento das remunerações. O 
descumprimento ao normativo legal sujeita o responsável à imposição de sanção pecuniária por esta 
Corte de Contas. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INCIDÊNCIA DA LEI 
COMPLEMENTAR N. 793/2022. A partir da entrada em vigor da Lei Complementar (estadual) n. 
793/2022, a pretensão punitiva do Tribunal de Contas prescreve em 5 (cinco) anos a contar do datado 
fato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado". @REP-
15/00086190, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 96/2022, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 

4.12 Consulta. Militares. Inatividade remunerada. Concessão. Critérios. Cálculo. Tempo. 
Comprovação. Direito adquirido. O TCE/SC reformou o Prejulgado 2296, de acordo com o 
seguinte entendimento: "O cumprimento do requisito de tempo de serviço/contribuição total, 
necessário até o dia 31/12/2021, marco temporal fixado no Decreto Estadual n. 419/2019, satisfaz a 
exigência prevista no artigo 24-F do Decreto-Lei Federal n. 667/1969, ainda que a respectiva 
comprovação/averbação seja efetivada em momento posterior, assegurando o direito adquirido na 
concessão de inatividade remunerada aos militares do Estado de Santa Catarina, observados os 
critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos". Trata-se de 
Consulta formulada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina (PMSC), 
na qual apresenta questionamento acerca da interpretação de dispositivos do Decreto-Lei Federal n. 
667/1969, que “reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos 

https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500086190
https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500086190
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2296
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Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências”, incluídos pela Lei Federal n. 
13.954/2019.  Inicialmente, a Relatora menciona a questão trazida pelo consulente: "A expressão 
“direito adquirido” presente no artigo 24-F do Decreto-Lei nº 667/69 exige a averbação do tempo de 
serviço até o dia 31/12/2021, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual nº 419/2019, para a 
concessão de inatividade remunerada aos militares ou o cumprimento do tempo de serviço necessário 
até a referida data satisfaria o requisito a que se refere o artigo 24-F, eximindo-o, portanto, da 
submissão às regras de transição presentes no mesmo diploma legal?" Para a Relatora: "Com relação 
ao art. 24-F do Decreto-Lei n. 667/1969, objeto da dúvida tratada nesta Consulta, a expressão 
'adquirido' exige que os requisitos para a inatividade estejam materialmente atendidos até a data de 
referência, ainda que eventual formalidade ou comprovação só possa se perfectibilizar em momento 
posterior" (Prejulgado 2296). @CON-22/00162914, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 
96/2022, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 

4.13 Ausência do repasse tempestivo ao INSS das contribuições previdenciárias. Tratam os autos 
de Representação formulada por vereador, em face de alegada inadimplência por parte da Câmara 
Municipal, referente às contribuições previdenciárias patronais das competências de novembro, 
dezembro e 13º salário, do exercício de 2018, que teriam sido quitadas pela Prefeitura, acarretando 
possível dano ao erário, relativo aos encargos financeiros (multa e juros). Em preliminar, o relator, 
conselheiro substituto Hamilton Coelho, propôs a rejeição das arguições de ilegitimidades passivas. 
Superadas, por unanimidade, as preliminares, o relator, no mérito,salientou que o valor das 
contribuições previdenciárias referentes aos meses de novembro, dezembro e 13º do exercício de 2018 
realmente não foi recolhido tempestivamente ao INSS pela Câmara Municipal, tendo a Prefeitura 
Municipal efetuado a sua quitação em 2019, conforme Guias da Previdência Social – GPS acostadas 
aos autos. O relator asseverou que este Tribunal, nos autos da Consulta n. 879998, manifestou-se 
acerca da independência e autonomia dos Poderes Executivo e Legislativo municipais, bem como da 
responsabilidade das Câmaras Municipais pelos débitos oriundos de inadimplemento no INSS, 
atuando os Municípios, na condição de pessoa jurídica de direito público interno, tão somente como 
negociador no INSS. Ressaltou, ademais, que, na Consulta n. 887880, o Tribunal Pleno reconheceu a 
responsabilização da Câmara Municipal quanto ao recolhimento e repasse ao INSS da contribuição 
previdenciária prevista no art. 195, I, “a” da Constituição da República referente ao pessoal integrante 
dos seus quadros funcionais (contribuição patronal). Destarte, a relatoria ressaltou que o fato de a 
Prefeitura Municipal ter arcado com o pagamento de contribuições previdenciárias em atraso, 
decorrente de inadimplência do Poder Legislativo, não afasta a responsabilidade dos representados, 
na condição de ordenadores de despesas, esclarecendo que o Presidente da Câmara Municipal, em 
decorrência da competência legal a ele atribuída de cumprir as obrigações financeiras legais – dentre 
elas o recolhimento das contribuições previdenciárias, nos prazos fixados, responde pelos atos 
irregulares praticados, ensejadores de dano ao erário, admitindo-se prova em contrário, a cargo do 
gestor, consoante precedente exarado por este Tribunal nos Embargos de Declaração n. 1058793 
Dessa maneira, o relator ressaltou que os referidos gestores não comprovaram eventual 
impossibilidade de a Câmara Municipal realizar o recolhimento mensal tempestivo das contribuições 
previdenciárias em tela, tendo averiguado que, in casu, o Município efetuou os repasses à Câmara 
Municipal dentro dos limites legais (art. 29-A da Constituição da República), demonstrando a 
existência de recursos para arcar com as despesas obrigatórias e previsíveis do Legislativo Municipal. 
Ao final, o relator propôs que a representação fosse julgada procedente, com aplicação de multa de 

https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2296
https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2200162914
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
https://mapjuris.tce.mg.gov.br/TextualDadosProcesso/DetalhesExcerto/879998
https://mapjuris.tce.mg.gov.br/TextualDadosProcesso/DetalhesExcerto/887880
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1058793
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R$1.000,00 ao então Presidente da Câmara Municipal na gestão 2019/2020, em face da ausência de 
repasse tempestivo ao INSS das contribuições previdenciárias relativas ao mês de dezembro e ao 13º 
salário do exercício de 2018 (com vencimento em 20/01/19), e de R$500,00 ao Chefe do Legislativo 
Municipal na gestão 2017/2018, pelo não pagamento das parcelas previdenciárias referentes ao mês 
de novembro de 2018 (vencidas em 20/12/2018), sem prejuízo da determinação de que os 
responsáveis, na medida de suas responsabilidades, promovam o ressarcimento ao Poder Executivo 
dos valores das multas e dos juros de mora pagos em decorrência da inadimplência do Poder 
Legislativo perante o INSS, no montante total de R$12.523,75. A proposta de voto do relator foi 
acolhida, à unanimidade. Processo 1077042, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 251, 
disponível 
em:  https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

4.14 Pessoal. Aposentadoria. Renúncia. Desaposentação. Licença prêmio por assiduidade. 
Averbação do tempo de serviço. Quintos. Adicional por tempo de serviço. Marco temporal. 
Consulta. Não há amparo legal para o pagamento de resíduo de licença prêmio já adquirida e 
reconhecida na primeira aposentadoria, tornada sem efeito por ato de renúncia, e após nova inativação, 
ante a impossibilidade de se conferir efeitos retroativos ao ato de renúncia. Até o julgamento dos RE 
381.367, 827.833 e 661.256, pelo STF, a averbação de tempo de serviço em outro órgão do serviço 
público federal, em decorrência de renúncia à aposentadoria, era possível, não podendo, entretanto, 
produzir direitos de caráter personalíssimo, remuneratório ou não (como quintos, adicional por tempo 
de serviço, licença prêmio por assiduidade etc.), fundados em normas já revogadas à época do novo 
pedido de aposentadoria. Acórdão nº 1342/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 405, 
disponível em:  https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.15 Pessoal. Aposentadoria. Renúncia. Desaposentação. Exceção. Averbação de tempo de 
serviço. Marco temporal. Consulta. A partir do Acórdão 193/2022-Plenário, em face do 
entendimento firmado pelo STF nos RE 381.367, 827.833 e 661.256, não é possível renúncia a 
aposentadoria vinculada a regime próprio de previdência com objetivo de contagem de tempo de 
contribuição já utilizado, em outro benefício, seja vinculado a regime próprio, seja vinculado ao regime 
geral, por não haver previsão legal do direito à desaposentação para os servidores públicos; ressalvada 
a possibilidade de renúncia formal à aposentadoria estatutária nos casos em que o servidor não houver 
usufruído efetivamente a condição de aposentado no cargo anterior (recebimento de proventos sem 
a contraprestação laboral), sejam os cargos acumuláveis ou não, nos termos da Constituição Federal. 
Acórdão nº 1342/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 405, disponível em:  
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.16 Pessoal. Licença prêmio por assiduidade. Tempo residual. Aposentadoria. Consulta.  A 
imunidade de jurisdição, garantida por acordo internacional incorporado à ordem jurídica brasileira, 
de organismo internacional que firma convênio ou instrumento congênere com a União afasta a 
competência do TCU para responsabilizar a entidade e seus prepostos por eventuais irregularidades 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1077042
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO:193%20ANOACORDAO:2022%20COLEGIADO:%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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praticadas no âmbito destes ajustes. Acórdão nº 3115/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
405, disponível em:  https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.17 Servidor Público Federal Inativo. Art. 87, §2º, da Lei nº 8.112/1990. Licença-prêmio não 
gozada em contada em dobro para aposentadoria. Conversão em pecúnia. Prévio 
requerimento administrativo. Prescindibilidade. Comprovação da necessidade do serviço. 
Dispensável. Tema 1086. Presente à redação original do art. 87, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, bem 
como a dicção do artigo 7º da Lei nº 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de 
enriquecimento ilícito da Administração e independente de prévio requerimento administrativo, faz 
jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem 
contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de 
que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço. A controvérsia, tal como delimitada 
na proposta afetada por esta Primeira Seção, consiste em: a) definir se o servidor público federal 
possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem 
contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão 
em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou 
contagem da licença-prêmio decorreram do interesse da Administração Pública. A pacífica 
jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria 
pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à 
possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela 
que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos 
adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins 
de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Nesse sentido, consigna-se 
que "foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-
exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal 
retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" (AgRg no Ag 735.966/TO, 
Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305). Tal compreensão, na 
verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 
repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a 
conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em 
indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento 
do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem 
causa da Administração". Oportunamente, mostra-se importante sublinhar que a tese repetitiva cuida, 
única e exclusivamente, de controvérsia envolvendo direito postulado por servidor público federal 
inativo, concernente à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, não abrangendo, 
portanto, igual pretensão eventualmente formulada por servidores ativos. Além disso, a controvérsia 
também engloba o debate sobre saber se a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada estaria 
condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição do aludido direito decorreu 
do interesse da Administração Pública. Nesse passo, o reiterado entendimento do STJ considera 
"desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade 
do serviço já que o não-afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma 
presunção a seu favor" (REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 
de 21/5/2007, p. 554). Entende-se, outrossim, dispensável a comprovação de que a licença-prêmio 
não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=635&cod_tema_final=635
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daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Conforme assentado 
em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não 
reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na 
espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em 
atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado 
ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença. Diante desse contexto, entende-se 
pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício 
do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de 
promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, porque, numa ou noutra situação, 
não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem. 
Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são 
próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor 
acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade. De resto, 
cumpre também pontuar a inexistência de previsão legal estipuladora de prazo para o exercício do 
direito em questão ou, ainda, acenando com a eventual perda do gozo da licença-prêmio, tudo a 
recomendar, portanto, que se reconheça a legalidade da conversão em pecúnia daquele benefício, 
sendo certo que tal entendimento, conforme já realçado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 
721.001/RJ), está fundado na responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da 
CF/1988, bem assim no princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração. REsp nº 
1.854.662-CE, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 742, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

5. Direito Processual  

 

5.1 Direito Processual. Recurso. Admissibilidade. Declaração de Inidoneidade. Tomada de 

Contas Especial. Débito. Ausência. Recurso de Reconsideração. Pedido de Reexame. É 

cabível pedido de reexame, e não recurso de reconsideração, contra decisão do TCU que, em processo 

de contas, a despeito de afastar o débito em relação a pessoa jurídica estranha à Administração Pública, 

aplicou-lhe sanção de declaração de inidoneidade (art. 46 da Lei 8.443/1992), uma vez que a imputação 

da penalidade, nesse caso, não envolveu a função de julgamento de contas, mas a de apreciação de 

atos e contratos. Acórdão nº 995/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 401, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.2 Direito Processual. Citação. Validade. Citação por Edital. Requisito. É nula a citação realizada 

por edital sem que tenham sido previamente esgotadas as possibilidades de localização do responsável, 

impondo-se a anulação do acórdão que o condenou e o retorno dos autos ao relator a quo, em respeito 

aos princípios da garantia à ampla defesa e ao contraditório. Acórdão nº2541/2022, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 401, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-

informativos/ 

 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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5.3 Direito Processual. Oitiva. Ministério Público junto ao TCU. Mérito. Questão preliminar.  

Quando o Ministério Público junto ao TCU suscita apenas questão preliminar em seu parecer (art. 62, 

§ 2º, do Regimento Interno do TCU), não se pode exigir dele que se manifeste quanto ao mérito 

processual, por ser órgão funcionalmente independente, nos termos constitucionais e legais. Caso a 

preliminar apresentada não seja acolhida, não é obrigatório o retorno dos autos ao órgão ministerial 

para manifestação de mérito. Acórdão nº 2191/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 401, 

disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.4 Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal – PUIL. Cabimento. Direito 

Processual. Impossibilidade. Não cabe Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal 

– PUIL – em questões de direito processual. Esta Corte Superior tem a diretriz de que, de acordo com 

o disposto no art. 14, § 4º, da Lei n. 10.259/2001, caberá pedido de uniformização de interpretação 

de lei federal, dirigido a esta Corte, quando a orientação acolhida pela Turma Nacional , em questões 

de direito material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. 

Hipótese em que o pedido de uniformização de jurisprudência não foi conhecido pela TNU por 

fundamento de natureza processual. Incidência das Súmulas 10, 35, 42, todas da TNU (AgInt no PUIL 

1.744/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 24.11.2020). À falta de análise de tema 

de direito material, consoante determina a Lei n. 10.259/2001, o pedido de uniformização dirigido a 

esta Corte Superior não deve ser conhecido. AgInt nº PUIL nº 1.192 – DF, Informativo de 

Jurisprudência do STJ nº 738, disponível em: 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

5.5 Ação Civil Pública. Inversão do ônus de sucumbência sem a afirmação da ocorrência de má-

fé. Impossibilidade. Violação literal do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 e art. 87 do Código de 

Defesa do Consumidor. Nos termos dos arts. 18 da Lei nº 7.347/1985 e 87 do CDC, não há 

condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé.  

O art. 17 da Lei da Ação Civil Pública - LACP dispõe que "em caso de litigância de má-fé, a associação 

autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em 

honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e 

danos". No mesmo sentido, o art. 18 da LACP determina que "[n]as ações de que trata esta lei, não 

haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem 

condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e 

despesas processuais". Por seu turno, o art. 87 do CDC dispõe: "Nas ações coletivas de que trata este 

código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras 

despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de 

advogados, custas e despesas processuais. Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a 

associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente 

condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade 

por perdas e danos". No ponto, cumpre observar que "[a] jurisprudência dominante nesta Corte 

orienta-se no sentido de que, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/1985, não há condenação em 

honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé. Referido 

https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais 

legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio 

da simetria". Na hipótese, esta Corte, na decisão rescindenda, determinou a inversão do ônus de 

sucumbência sem qualquer manifestação quanto à ocorrência de má-fé por parte da associação autora, 

violando, assim, literalmente, o disposto nos arts. 18 da LACP e 87 do CDC. AR 4.684-SP, 

Informativo de Jurisprudência do STJ nº 738, disponível em: 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

5.6 Desapropriação. Extensão. Área contígua. Impossibilidade. Atualização monetária. 

Parâmetro. Último laudo judicial. Juros compensatórios. Incidência sobre o imóvel 

efetivamente expropriado. Cabimento. Há violação aos limites das matérias que podem ser 

discutidas em ação de desapropriação direta quando se admite o debate – e até mesmo indenização – 

de área diferente da verdadeiramente expropriada, ainda que vizinha. Registra-se, inicialmente, que a 

parte recorrente defendia que uma grande parcela da indenização fixada no juízo a quo, a título de 

"lucros cessantes", correspondia na realidade à área localizada para além das dos limites fixados na 

inicial. Entendeu o órgão julgador de origem que a indenização deveria incluir a área de seringal 

diretamente afetada pela desapropriação, porque devidamente comprovado nos autos os lucros 

cessantes a ela correspondentes. Ao se admitir a discussão - e até mesmo indenização - de área 

diferente da que é objeto de desapropriação, ainda que vizinha, houve violação à norma do art. 20 do 

Decreto n. 3.365/1941, a qual reserva às ações próprias as discussões que vão além do imóvel 

expropriado. No caso, mostrava-se ainda mais necessário submeter à sede autônoma a discussão sobre 

a área contígua à expropriada, pois o valor da indenização foi muito superior ao do próprio imóvel 

objeto da desapropriação (cerca de três vezes), e apresentava complexa discussão própria sobre o 

cálculo que deveria ser adotado para determinação dos lucros cessantes de exploração de seringueiras. 

Registre-se que não tratou a decisão recorrida de indenizar a depreciação de área remanescente (art. 

27 do Decreto n. 3.365/1941), mas de produzir efeitos semelhantes ao de verdadeira desapropriação 

indireta, ampliação objetiva não admitida no caso, porque ultrapassa os limites da lide. Com isso, deve 

ser decotado da condenação/indenização o pagamento referente à área de seringal, e, 

consequentemente, as demais discussões sobre a incidência dos lucros cessantes e/ou juros 

compensatórios relativas àquela parte do imóvel restam prejudicadas. Em relação à correção 

monetária, nos termos do art. 26, §2º, do Decreto n. 3.365/1941, o valor (parâmetro) que deverá ser 

atualizado no momento do pagamento da indenização é o da última avaliação do imóvel, a qual foi a 

que embasou a fixação do quantum devido, e não o da avaliação preliminar. É que o laudo mais recente, 

ao reavaliar o bem, já leva em conta o valor venal do imóvel no momento do estudo, não sendo lídimo 

que a correção monetária retroaja a período anterior. Por fim, os juros compensatórios devam incidir 

sobre a terra nua (imóvel efetivamente expropriado), pela perda da posse. Primeiro, porque há 

previsão expressa nesse sentido (art. 15-A do Decreto n. 3.365/1941). Segundo, porque uma vez 

suprimida a indenização pela área do seringal (adjacente), não cabe mais qualquer discussão sobre a 

incidência ou não dos juros compensatórios em relação à área efetivamente expropriada, pois jamais 

conflitaria com "lucro cessante", o qual foi reservado, no caso, à área excluída. REsp 1.577.047-MG, 

Informativo de Jurisprudência do STJ nº 738, disponível em: 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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5.7 Processual. Acesso à informação. Legislação. Publicidade dos atos administrativos. Restrição 

de acesso a processo. O princípio da publicidade, contido no art. 5º, inciso XXXIII da CRFB/1988, 

regulamentado pela Lei de Acesso à Informação, Lei Federal n.º 12.527/2011, pressupõe que todos 

têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, de interesse 

coletivo ou geral, salvo aquelas que, motivadamente, tenham seu sigilo amparado nas hipóteses 

previstas pela referida lei. TC nº 17.433/2019, Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 44, disponível 

em: https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 

5.8 Direito Processual. Julgamento. Colegiado. Competência. Representação. Tomada de Contas 

Especial. Alta Administração. A competência privativa do Plenário para decidir sobre a realização 

de fiscalizações em órgãos de cúpula dos Poderes da República (art. 15, inciso I, alínea j, do Regimento 

Interno do TCU), não retira das Câmaras a competência de deliberar sobre processos de representação 

ou tomada de contas especial versando sobre atos de gestão praticados naqueles órgãos 

jurisdicionados (art. 17, incisos I e IV, do Regimento Interno do TCU). Acórdão nº 1104/2022, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 402, disponível em; 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.9 Direito Processual. Citação. Validade. Pessoa Jurídica. Extinção. A constatação de que a pessoa 

jurídica se encontrava extinta no momento de sua citação impõe a declaração de nulidade do seu 

chamamento aos autos e de todos os atos processuais decorrentes. Acórdão nº 2751/2022, Boletim 

de Jurisprudência do TCU nº 402, disponível em; https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-

e-informativos/ 

 

5.10 Direito Processual. Comunicação Processual. Validade. Presidiário. Domicílio necessário. É 

nula a comunicação processual entregue no endereço residencial ou profissional do responsável que 

se encontra em estabelecimento prisional, uma vez que o domicílio necessário do preso é o lugar em 

que cumpre a sentença, nos termos do art. 76, parágrafo único, do Código Civil, aplicado por analogia 

ao processo de controle externo. Acórdão nº 2372/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 402, 

disponível em; https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.11 Direito Processual. Prova (Direito). Ônus da prova. Produção de prova. Diligência. Perícia. 

Inspeção.  Não cabe ao TCU determinar, a pedido do responsável, a realização de diligência, perícia 

ou inspeção para a obtenção de provas, uma vez que constitui obrigação da parte apresentar os 

elementos que entender necessários para a sua defesa. Acórdão nº 2454/2022, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 402, disponível em; https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-

informativos/ 

 

https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcu.gov.br/data/files/29/E5/AE/F5/9CB3C710D79E7EB7F18818A8/BTCU_1_de_2_1_2020_Especial_RITCU.pdf
https://portal.tcu.gov.br/data/files/29/E5/AE/F5/9CB3C710D79E7EB7F18818A8/BTCU_1_de_2_1_2020_Especial_RITCU.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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5.12 Direito. Processual. Julgamento. Suspensão. Pedido de vista. Voto. Antecipação. Ministro 

substituto. No caso de retomada de votação após pedido de vista, o voto proferido por ministro-

substituto convocado na sessão que iniciou o julgamento do processo permanece válido e apto a 

compor o quórum da deliberação, mesmo que não se encontre mais em substituição, ficando o 

ministro então substituído impedido de participar da votação (arts. 112, § 16, e 118, § 3º, do Regimento 

Interno do TCU). Acórdão nº 1140/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 403, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.13 Direito. Processual. Acórdão. Anulação. Citação. Vício Insanável. Configura vício insanável a 

condenação de responsável por fato diverso daquele que fora o objeto da sua citação, uma vez que 

representa prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, passível de anulação de ofício em qualquer fase 

do processo. Acórdão nº 2834/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 403, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.14 Tomada de Contas. Controle Externo. Fato Gerador. Decurso do Prazo. Princípio do 

Contraditório. Princípio da Ampla Defesa. Princípio do Devido Processo Legal. Interesse 

Público. Ministério Público. Transcorridos mais de 10 anos do fato gerador, não se revela razoável 

prosseguir com o exame, em razão de manifesto comprometimento do desenvolvimento válido e 

regular do processo por prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, indispensáveis para 

a concretização do devido processo legal. Entretanto, o fato extintivo temporal não tem o condão de 

inviabilizar o efetivo exercício do controle externo, à luz da teoria dos poderes implícitos, permitindo 

assim a cooperação interinstitucional com o fito de garantir o interesse público inerente à gestão dos 

recursos públicos, devendo ser certificado o Ministério Público Estadual quanto aos aspectos 

verificados no transcorrer do processo, a fim de que, caso entenda pertinentes, adote as medidas que 

entender cabíveis à hipótese. Acórdão nº 68036/2022, Boletim de Jurisprudência TCERJ nº 3/2022, 

disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

5.15 Reconhecimento da Dívida. Prescrição. Ressarcimento. Pretensão Punitiva. Crime Doloso. 

Improbidade administrativa. Ministério Público. Legitimidade. A atuação da Corte de Contas 

está sujeita à observância de um prazo prescricional, tanto para a pretensão de ressarcimento ao erário, 

como para a pretensão punitiva. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de 

que as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de 

Improbidade Administrativa são imprescritíveis, conforme expresso no RE nº 636.886, Tema nº 897 

de Repercussão Geral. Neste sentido, por possuir o Ministério Público Comum a legitimidade para 

propositura de ações de improbidade administrativa, é necessário que o Tribunal de Contas, nestes 

casos, dê ciência ao Parquet Estadual, para que adote as medidas que entender pertinentes em sua 

esfera de competência. Acórdão nº 68116/2022, Boletim de Jurisprudência TCERJ nº 3/2022, 

disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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5.16 Auditoria. Embargos de Declaração. Razões. Decisão Judicial. Motivação per relationem. 

Não configura omissão suscetível de ser suprida via Embargos de Declaração a decisão que, utilizando 

a técnica de motivação per relationem, segundo a qual as razões de decidir se encontram em 

documento ou instrumento diverso, apenas se fazendo referência ou remissão a eles na decisão, 

incorpora a fundamentação técnica do corpo instrutivo, em que constava toda a individualização das 

irregularidades e dos valores devidos. Acórdão nº 58665/2022, Boletim de Jurisprudência TCERJ nº 

3/2022, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

5.17 Representação. Ato administrativo. Convalidação. Formalismo. Princípio da celeridade 

processual. As situações em que as formalidades não obstam o alcance do resultado final buscado 

pelo agente público admitem a convalidação dos atos praticados, que, por conseguinte, não poderão 

ser anulados. Trata-se de verdadeiro contraponto ao formalismo excessivo, em que a burocracia 

desnecessária e o rigor exagerado no cumprimento da lei evitam ou dificultam o alcance da melhor 

solução administrativa. Acórdão nº 82339/2022, Boletim de Jurisprudência TCERJ nº 3/2022, 

disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

5.18 Representação. Grau de Jurisdição. Independência. Princípio da Segurança Jurídica. 

Coerência. Decisão Judicial. Embora não haja dúvida quanto à independência das instâncias 

administrativas e judiciais, esta Corte de Contas consagra atuação deferente à apreciação do Poder 

Judiciário como última ratio, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Sendo assim, o 

pronunciamento judicial deve ser observado por esta Corte de Contas, no sentido de evitar que haja 

possível incoerência entre decisões sobre o mesmo objeto em instâncias diversas. Acórdão nº 

75687/2022, Boletim de Jurisprudência TCERJ nº 3/2022, disponível em: 

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

5.19 Direito Processual. Embargos de Declaração. Efeito modificativo. Documento novo. 

Embargos Infringentes. É possível, em caráter excepcional, relevando a ausência de omissão, 

contradição ou obscuridade, acolher embargos declaratórios e atribuir-lhes efeitos infringentes em 

razão de documentos novos acostados ao processo, aptos à reforma do mérito da decisão embargada, 

em observância aos princípios da verdade material, do formalismo moderado e da economia 

processual. Acórdão nº 3047/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 404, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.20 Direito Processual. Acesso à informação. Sigilo. Processo administrativo. Levantamento. 

Ação do Controle Externo. É legal a classificação como sigiloso, nos termos do art. 23, inciso VIII, 

da Lei 12.527/2011, de processo administrativo de produção de conhecimento, que tem natureza de 

levantamento e se destina a identificar objetos e instrumentos de fiscalização, bem como avaliar a 

viabilidade da atuação do TCU e formular estratégias de fiscalização, cuja divulgação pode frustrar as 
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ações de controle, comprometendo as atividades de inteligência do Tribunal. Acórdão nº 1335/2022, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 405, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

5.21 Responsabilidade. Multa. Prescrição. Termo inicial. Contagem. A data de conhecimento da 

irregularidade deve ser considerada como o termo inicial para a contagem do prazo de prescrição da 

pretensão punitiva do TCU, pois não se pode invocar a inércia do detentor do direito de ação quando 

este ignorava a existência do ato irregular. Acórdão nº 1339/2022, Boletim de Jurisprudência do TCU 

nº 405, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

5.22 Pedido de desistência de execução. Embargos do Devedor. Condicionamento à concordância 

do executado. Descabimento. Prévia renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Art. 3º 

da Lei nº 9.469/1997. Inaplicabilidade. O art. 3º da Lei nº 9.469/2997, que condiciona a 

concordância do Advogado-Geral da União e dirigentes máximos das empresas públicas federais com 

pedido de desistência de ação à expressa renúncia ao direito em que se funda a ação, não se aplica na 

execução de título judicial. Cuida-se de recurso especial contra acórdão que compreendeu que - para 

se acolher o requerimento de desistência da execução de título judicial formulado contra Universidade 

Federal por exequente - deveria esta renunciar ao próprio direito sobre o qual se funda a ação, a teor 

do normativo constante do art. 3º da Lei n. 9.469/1997. Inicialmente, consigna-se que o princípio da 

disponibilidade da execução encontra-se disposto no caput do art. 775 do CPC, sendo certo que a 

hipótese contida no inciso II de seu parágrafo único - no que postula a concordância do 

executado/embargante -, não se refere à desistência do processo de execução, mas à extinção da 

impugnação ou dos embargos atrelados à respectiva execução, quando versarem sobre questões não 

processuais. Nesse contexto, os arts. 775 do CPC e 3º da Lei n. 9.469/1997 não autorizam a adoção 

de entendimento que exija a concordância do executado à desistência solicitada pelo exequente. 

Ademais, considerando-se que na execução não se discute o direito material da parte exequente, pois 

já reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, mostra-se incompatível com tal realidade 

exigir que, para desistir da ação de execução, deva o exequente renunciar também ao direito material 

anteriormente validado em seu favor. Por outro vértice, o art. 3º da Lei n. 9.469/1997, ao fazer 

remissão às autoridades elencadas no caput do art. 1º do mesmo diploma legal, a saber, o Advogado-

Geral da União (diretamente ou por delegação) e os dirigentes máximos das empresas públicas federais 

(em conjunto com o dirigente estatutário da área afeta ao assunto), cuida especificamente da 

possibilidade de tais entidades concordarem com pedidos de desistência da ação de conhecimento, 

não se aplicando tal regra aos processos de execução, os quais, como já acima afirmado, vinculam-se 

ao princípio da livre disposição. REsp nº 1.769.643 – PE, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 

742, disponível em: 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 
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