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Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do Tribunal Pleno, 

contém resumos elaborados pela Superintendência de Secretaria, não consistindo em repositório oficial de jurisprudência 
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TRIBUNAL PLENO 

 

 
Consulta – Fixação por lei de remuneração dos Conselheiros Titulares.  

 

O Prefeito do Município de Uruana formulou consulta com a seguinte questão: 1) É possível fixação de 

remuneração dos conselheiros tutelares, por lei, no período vedado pela LC 173/20?  O voto revisor 

respondeu que é possível a fixação nos termos do acórdão consulta AC-COM nº 00015/15, na vigência 

da LC nº 173/20, desde que a despesa esteja prevista no orçamento respectivo, bem como autorizada 

de forma específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do inciso I e II do art. 169 da 

Constituição Federal, como também atender às exigências dos art. 16 e 17 da lei de Responsabilidade 

Fiscal relativas à geração de despesas. O Revisor acrescentou que os efeitos financeiros de lei municipal, 

em período vedado pela Lei Complementar nº 173/20, somente poderão ser aplicados a partir de 

1º/01/2022. O voto revisor foi aprovado por unanimidade. (Acórdão-Consulta nº 00007/22. Processo 

nº 02621/22, Rel. Cons. Rev. Irany de Carvalho Júnior, 21.6.22). 

 
 

Representação. Supostas irregularidades em prática de conluio entre empresas em processo 
licitatório para aquisição de materiais de construção. 

 
 
Trata-se de representação formulada pela Secretária Municipal de Administração de Goiânia por meio 
da qual relata suposta prática de conluio entre empresas participantes de pregão eletrônico, destinada à 
aquisição de materiais de construção. O Relator convergiu com o entendimento da Secretaria de 
Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e com o parecer do Ministério Público de Contas. O 
Relator asseverou que no tocante à instrução processual verificou-se a ausência de elementos suficientes 
que provem a prática de conluio pelas empresas indicadas, pois a existência de fraude e de conluio não 
se presume com base em indícios. Acrescentou que a participação de empresas com 
sócios/representantes em comum ou parentes não significa, de pronto, a ocorrência de fraude, até por 
respeito ao princípio da presunção de inocência, mas merece mais atenção por parte da comissão. 
Portanto, o relator deixou-se de manifestar quanto ao mérito em relação à existência de conluio 
considerando: 1) a ausência de elementos suficientes por parte do denunciante para a configuração da 
prática de conluio entre as empresas analisadas; 2) que a detenção de conluio ou favorecimento de 
empresas, exige a utilização de recursos que fogem à esfera de atuação do TCMGO, cabendo ao 
Ministério Público proceder à investigação que, importante sinalizar, já se encontra em andamento 
mediante processo específico no MPGO. Por fim, o voto do Relator alertou que a análise teve como 
foco apenas os fatos denunciados, não estando, portanto, os responsáveis eximidos de sanções 
provenientes das demais irregularidades que vierem a ser constatadas por meio de outros instrumentos 
de fiscalização do TCMGO. A proposta foi aprovada por unanimidade. (Acórdão nº 03732/22. 
Processo nº 04889/21, Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 01.06.22). 
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Denúncia. Contrato de locação de tendas lateral, piramidal e banheiros químicos para postos 
de vacinação contra a COVID-19.   

 
Trata-se de denúncia onde são noticiadas supostas irregularidades em contrato celebrado entre empresa 
e Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Dispensa de Licitação, tendo por objeto a locação de 
tendas lateral, piramidal e banheiros químicos pata atendimento dos postos de vacinação contra a 
COVID-19. O voto do relator convergiu totalmente com o entendimento exarado pela Secretaria de 
licitações e Contratos e pelo parecer do Ministério Público de Contas quanto à procedência parcial da 
denúncia com aplicação de multa, fundamento no art. 47-A, XXI, da Lei Estadual nº 15.958/2007. O 
Relator entendeu que restou comprovada a omissão na juntada dos preços cotados obstando, assim, a 
avaliação da escolha da melhor proposta e do melhor fornecedor. Acrescentou que o gestor omitiu a 
juntada do termo de Referência Simplificado, documento essencial para que se justifiquem os requisitos 
de contratação e da estimativa de preços, conforme disposto no art. 4º-E, parágrafo 1º, IV e VI, da Lei 
Federal nº 13.979/20. O voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 03872/22. Processo nº 
05246/21, Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 08.6.22). 
 
 

 
Denúncia. Inadequação da modalidade de serviço de registro de preço. Exigência de atestado 

dotado de tecnologia específica  
 

Trata-se de denúncia com pedido de medida cautelar encaminhada por empresa, por intermédio da qual 
são noticiadas possíveis irregularidades no procedimento licitatório do pregão eletrônico menor preço, 
objetivando a contratação de empresa especializada em serviço de fiscalização eletrônica incluindo 
locação de equipamentos e sistemas voltados à segurança global das vias sob circunscrição, em 
atendimento à Secretaria de Mobilidade – SMM. O voto do relator convergiu totalmente com o 
entendimento exarado pela Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e parcial 
concordância com o parecer do Ministério Público de Contas. O voto do Relator considerou a 
denúncia: 1) procedente, tendo em vista a comprovação da existência da irregularidade referente a 
inadequação na escolha do procedimento de serviço de registro de preço, visto que o objeto do edital 
não trata apenas da aquisição de equipamentos ou serviços simples, mas também contempla serviços 
mais complexos de engenharia; 2) improcedente no fato que a exigência de atestado específico da 
tecnologia do equipamento do tipo não intrusiva é incompatível com o objeto licitado, bem como de 
que a exigência que os equipamentos sejam homologados pela portaria INMETRO nº 544/2014 
restringe o caráter competitivo; 3) sem resolução do mérito, pois o fato denunciado referente a 
exigência de característica e especificidade relativa a capacidade de capturar veículos trafegando de 1 
KM/h e 320 Km/h, no mínimo. Por fim, revogou a medida cautelar, referendada pelo acórdão, 
determinando à imediata suspensão dos atos do Pregão Eletrônico em questionamento, tendo em vista 
a conclusão meritória aliada a determinação aos gestores para que sejam demonstradas as devidas 
alterações. O voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 03883/22. Processo nº 02810/22, Rel. 
Cons. Francisco José Ramos, 08.6.22). 
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OUTROS ÓRGÃOS 

 

 

STF – Ministério Público de Contas Estadual e limites legais de gastos do Poder Executivo. 

 

É inconstitucional, por ofensa ao princípio da separação dos 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. 

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. 

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 . 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. (ADI 5563/RR, relator 

Min. Edson Fachin, 03/06/22), Informativo de Jurisprudência do STF nº 1058, disponível em: 

https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_105

8.pdf 

 

 

STF – Quitação de dívida por meio alternativo de cobranças 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. 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. 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 

http://www.tcmgo.tc.br/
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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, relator Min. Dias Tofolli, 03/06/22). Informativo de 

Jurisprudência do STF nº 1058, disponível em: 

https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_105

8.pdf 

 

 

STJ – Responsabilidade por dano ambiental. Município. Legitimidade passiva.  Omissão 

fiscalizatória. Canil particular clandestino. Maus-tratos de animais. Contaminação do solo. 

Ciência por mais de uma década. Inação. Dimensão ecológica da dignidade humana. 

Competência comum. Federativo cooperativo ambiental.  

  

Ação civil pública foi ajuizada, em 2018, contra particular, a municipalidade e empresa pública estadual 

(Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano Estadual - CDHU) em razão de maus-tratos 

identificados desde 2012 em abrigo clandestino de animais. A particular instalou o abrigo em área 

pública abandonada. Na vistoria, que ocorreu 6 (seis) anos após a ocupação, havia 107 (cento e sete) 

cães com diversos problemas, inclusive presença de roedores e raiva. Firmado termo de ajustamento de 

conduta, a área foi desocupada. Porém, verificou-se a mudança do canil clandestino para outro imóvel, 

igualmente da CDHU, igualmente com problemas e sem licença. Nessa feita, identificou-se 

contaminação ambiental do solo e instalação desautorizada de poço. Visou a ação: I) impedir que a 

particular introduzisse novos animais no canil clandestino, bem como permitir a remoção dos 

existentes; II) a CDHU proceder à recuperação ambiental de seus imóveis e os fiscalizar contra novas 

invasões; e III) o município acolher os animais em local adequado, com acompanhamento veterinário e 

encaminhamento para doação ou destinação a entidades de proteção. Os pedidos foram acolhidos na 

sentença e mantidos no acórdão recorrido, que apenas ampliou o prazo de implementação das medidas 

administrativas e ambientais de 60 (sessenta) para 180 (cento e oitenta) dias. No que tange à 

ilegitimidade passiva do município, o acórdão, a despeito de menção à norma local e à Constituição da 

República, funda-se na responsabilidade administrativa comum pela fiscalização das violações 

ambientais. Nesse sentido, o Tribunal local alinha-se à jurisprudência desta Corte: "[...] 4. O 

ordenamento jurídico brasileiro conferiu a todos os entes federativos o dever-poder de polícia 

ambiental, que inclui tanto a competência de fiscalização, como a competência de licenciamento, faces 

correlatas, embora inconfundíveis, da mesma moeda, as quais respondem a regime jurídico 

diferenciado. Para aquela, nos termos da Lei Complementar 140/2011, vigora o princípio do 

compartilhamento de atribuição (= corresponsabilidade solidária). Para esta, em sentido diverso, 

prevalece o princípio da concentração mitigada de atribuição, mitigada na acepção de não denotar 

centralização por exclusão absoluta, já que, com frequência, responde mais a intento pragmático de 
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comodidade e eficiência do que à falta de poder/interesse/legitimidade de outras esferas federativas. 

Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 1.922.574/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 16/12/2021)". Portanto, não há que se falar em ilegitimidade 

passiva da municipalidade que, ciente dos fatos por 13 (treze) anos, deixou de tomar medidas efetivas 

para sua solução, penalizando os animais submetidos ao "abrigo", o que não pode mesmo ser tolerado, 

inclusive diante da dimensão ecológica da dignidade humana, já reconhecida por este colegiado (REsp 

n. 1.797.175/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, REPDJe de 

13/5/2019, DJe de 28/3/2019). (EDcl no AGInt no RMS 66940/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, 

Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 21/06/2022).  

 

TCU – 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/ 

 

 

TCMSP – 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 

 

 

TCEMG – Edição Especial – 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 
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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 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 
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