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TRIBUNAL PLENO 

 

 
Revogação de medida cautelar e determinação de nova licitação para a contratação de serviço 

de transporte escolar.  
 

Trata-se de denúncia formulada por meio de demandas recebidas via Ouvidoria quanto às supostas 

irregularidades em pregão eletrônico realizado pela prefeitura para atender necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação, por meio de registro de preços para futura e eventual contratação de empresas 

para transporte escolar para o calendário escolar de 2022, com dotação orçamentária prevista no edital. 

O Relator apresentou seu voto concordando com a Secretaria especializada e com o Ministério Público 

de Contas, no sentido de conhecer a denúncia e revogar a medida cautelar, referendada pelo Pleno por 

meio de acórdão que suspendeu o ato que revogou o certame regido pelo edital de pregão eletrônico, 

até que se constate o perecimento da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, uma vez que os responsáveis ao exercerem o contraditório e a ampla defesa, 

juntaram documentos comprobatórios da lisura na condução da licitação, a qual restou fracassada por 

insuficiência de documentos das empresas vencedoras para que estas pudessem assinar os respectivos 

contratos. A proposta foi aprovada por unanimidade, nos seguintes termos: revogar a medida cautelar, 

considerar improcedente por ausência de comprovação das alegações apresentadas e determinar o 

arquivamento dos autos assim que ocorrer o trânsito em julgado. (Acórdão nº 04483/22. Processo nº 

03771/22, Rel. Cons. Subst. Irany Júnior, 1.07.22). 

 
 

Contratação direta de shows artísticos com indícios de fracionamento de despesas. 
 
Trata-se de notícia de fato convertida em denúncia, versando sobre irregularidades praticadas no 
âmbito da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia – SECULT para a contratação de shows 
artísticos. O Relator constatou que a referida secretaria se valeu do permissivo do art. 24, II, da lei nº 
8666/93 para realizar, num mesmo exercício, inúmeras contratações diretas de um mesmo objeto, qual 
seja, shows artísticos, cujos valores somados superaram em muito o limite anual para a dispensa de 
licitação em razão do valor. Observou que algumas contratações se deram ao amparo da regra do art. 
25, III da Lei nº 8666/93, que não as poderia fundamentar, posto que a utilização de intermediários, na 
presença de múltiplas empresas capazes de organizar eventos, acaba por comprovar a própria 
viabilidade da competição. Assevera que, por outro lado, como a muito assentado na doutrina e na 
jurisprudência do sistema de controle externo, o afastamento da licitação como supedâneo no 
dispositivo em comento exige a presença de empresário exclusivo, figura que não pode ser substituída 
pelo eventual detentor de transitória carta de exclusividade ou instrumentos congêneres. O Relator 
relembrou em seu voto que a ausência de documentação hábil a comprovar o correto processamento 
da despesa pública em todas as suas fases e a referida denúncia contem ausente àquela atinente à 
liquidação que enseja posterior pagamento, impossível no atual estágio do processo concluir sobre a 
licitude do desembolso dos valores relacionados, tendo presente os indícios da ocorrência de prejuízo 
aos cofres públicos. A proposta foi aprovada por unanimidade, determinando, em razão da possível 
ocorrência de dano ao erário, a conversão do processo em tomada de contas especial. (Acórdão nº 
02785/21. Processo nº 18438/18, Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 2.07.22) 
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Aquisição de materiais de construção para manutenção predial das unidades escolares.  
 
Trata-se de verificação de regularidade de contratos, cujo objeto é a contratação de empresas para 
aquisição de materiais de construção para manutenção predial das unidades escolares do município. O 
Relator acompanhou as razões de decidir manifestada pela Secretaria especializada e pelo parecer do 
Ministério Público de Contas, na qual restou consignado a necessidade de conversão dos autos em 
tomada de contas especial para que sejam apurados os valores da irregularidade ensejadora de dano ao 
erário, por superfaturamento nos contratos e ausência de comprovação da execução contratual. 
Ressaltou que, quanto à responsabilização dos sócios administradores das empresas contratadas, os 
mesmos poderão ser responsabilizados apenas após descaracterização da personalidade jurídica da 
empresa da qual são sócios, incidente este de competência exclusiva do Poder Judiciário, de modo que 
eventual débito por superfaturamento será imputado diretamente à empresa. O voto foi aprovado por 
unanimidade, determinando, em razão da possível ocorrência de dano ao erário, a conversão do 
processo em tomada de contas especial. (Acórdão nº 02785/21. Processo nº 18438/18, Rel. Cons. 
Francisco José Ramos, 2.07.22). 
 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

 

STF – ICMS: fixação de alíquotas sobre operações com energia elétrica e serviços de 

comunicação superiores às das operações em geral.  

  

É inconstitucional norma distrital ou estadual que, mesmo adotando a técnica da seletividade, prevê 

alíquota de ICMS sobre energia elétrica e serviços de comunicação — os quais consistem sempre em 

itens essenciais — mais elevada do que a incidente sobre as operações em geral. Na linha da 

jurisprudência desta Corte, a Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotarem a 

seletividade no ICMS. Entretanto, se houver essa adoção, caberá ao legislador realizar uma ponderação 

criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros 

elementos, como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço, e a 

justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto. Assim, o ente federado que 

efetivamente adotar a seletividade para disciplinar o referido imposto deverá conferir efetividade a esse 

preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar a sua eficácia negativa (1). Com base nesse 

entendimento, o Plenário, por unanimidade, julgou procedentes as ações para declarar a 

inconstitucionalidade (i) das alíneas a e c do inciso II do art. 19 da Lei 10.297/1996 do Estado de Santa 

Catarina; e (ii) do item 13 da alínea a do inciso II do art. 18 da Lei 1.254/1996 do Distrito Federal, bem 

como da alínea b e da expressão “para serviço de comunicação” constante da alínea f do mesmo inciso. 

Ademais, em ambas as ações, modulou os efeitos da decisão, a fim de estipular que produza efeitos a 

partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até 5.2.2021 (2). ADI 7117/SC, 

Relator Min. Dias Toffoli. 24/06/22, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1060, disponível em: 
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https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_106

0.pdf 

 

 

TCU – Para fins de habilitação técnico-operacional em certames visando à contratação de 

obras e serviços de engenharia, devem ser exigidos atestados emitidos em nome da licitação, 

podendo ser solicitadas as certidões de acervo técnico (CAT) ou anotações/registros de 

responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização profissional 

competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados, como forma de 

conferir autenticidade e veracidade às informações constantes nos documentos  emitidos em 

nome das licitantes.   

 

No processo autuado pelo TCU para examinar a prestação de contas do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial – Administração Regional no Estado de Rondônia (SenacAR/RO) referente 

ao exercício de 2012, os então presidente e vice-presidente da entidade foram chamados em audiência, 

entre outras supostas irregularidades identificadas na Concorrência 16/2012 – visava a selecionar 

escritório de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos de diversas unidades do Senac-

AR/RO, mediante registro de preços –, pela “restrição indevida à habilitação de licitantes”. Mais 

especificamente, teriam sido formuladas exigências no edital do certame, referentes à comprovação de 

qualificação técnica das licitantes, as quais, analisadas em conjunto, se mostraram restritivas à 

competitividade: “a) dois atestados de capacidade técnica em nome da empresa, emitidos por empresa 

pública ou privada, comprovando serviços similares ao objeto e especificações técnicas descritas no 

Anexo I; b) registro da empresa e do responsável técnico indicado para o objeto da licitação no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU) do Estado;”. Os indícios de restrição à competitividade teriam sido confirmados ante a 

constatação de que, das dezenove empresas que retiraram o edital, apenas uma apresentou proposta, 

sagrando-se vencedora, exatamente a empresa que participara da cotação de preços para estimar o valor 

de referência. Em suas razões de justificativa, os responsáveis argumentaram, em síntese, não haver 

violação à Lei 8.666/1993, uma vez que “o processo de licitação do Senac se pauta por regulamento 

próprio; e todas as exigências em questão visavam a assegurar a excelência do serviço prestado pela 

empresa vencedora”. Em sua instrução, a unidade técnica entendeu que a exigência de dois atestados de 

capacidade técnica encontrava-se indevidamente “sobreposta com a exigência de apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) de execução de projetos e serviços de características semelhantes ao 

objeto da licitação, emitida pelo Crea/RO”. Em seu voto, o relator divergiu da unidade técnica, sob o 

argumento de que a possibilidade dessa exigência cumulativa já fora examinada nos votos condutores 

dos Acórdãos 1674/2018-Plenário e 2326/2019-Plenário e, de acordo com tais julgados, “os dois 

documentos são complementares, e não excludentes”. Para melhor compreensão do tema, o relator 

julgou oportuno transcrever excerto do último dos precedentes citados: “21. (...) não haveria 

incompatibilidade alguma com o normativo do Confea [Resolução 1.025/2009] se o edital exigisse a 

apresentação do atestado de capacidade técnica em nome da pessoa jurídica, mas que, para fins 

http://www.tcmgo.tc.br/
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exclusivos de verificação da autenticidade desses atestados, fossem também encaminhadas as certidões 

de acervo técnico (CAT) ou anotações de responsabilidade técnica (ART) emitidas em nome dos seus 

responsáveis técnicos, pessoas físicas. Isso porque a CAT contém número de controle que permite a 

sua consulta acerca da autenticidade e da validade do documento por meio da rede mundial de 

computadores (art. 56 da Resolução Confea 1.025/2009). 22. Avalio que tal exigência estaria em plena 

consonância com as disposições legais e regulamentares aplicáveis, inclusive porque para fins de 

emissão da CAT o próprio profissional (pessoa física) pode utilizar o atestado fornecido pelo 

contratante da obra, o qual geralmente é emitido em nome da pessoa jurídica, in casu a construtora 

contratada. (...) 23. Dessa forma, o atestado de capacidade técnica emitido pelo contratante identifica 

não apenas a construtora responsável pela obra, mas também os seus respectivos responsáveis técnicos, 

podendo um único documento servir tanto para a habilitação técnico-profissional quanto para a 

técnico-operacional. 24. Por sua vez, as informações sobre os serviços executados e seus elementos 

quantitativos e qualitativos não constam isoladamente da CAT, devendo ser consultados nos atestados 

a ela vinculados. As certidões de acervo técnico emitidas pelos Conselhos Regionais de Engenharia e 

Agronomia contêm apenas informações genéricas sobre as atividades técnicas executadas pelos 

profissionais, bem como dados sobre o contrato, número da ART, nome do profissional, número de 

registro do profissional, descrição da obra, período de execução e nome do contratante, dentre outros 

elementos. Em particular, o número do atestado pode constar da CAT, porém, apenas no atestado é 

que o detalhamento das atividades desenvolvidas e respectivas quantidades dos serviços executados 

pelo profissional é informado. 25. Assim, concluo afirmando que o escorreito exame da qualificação 

técnico-profissional e técnico-operacional não podem prescindir de ambos os documentos: as certidões 

de acervo técnico e os atestados de capacidade técnica a ela vinculados. 26. Para fins de qualificação 

técnico-profissional, a CAT emitida em nome do responsável técnico (pessoa física) é complementada 

pelas informações sobre os serviços e quantidades executadas que constam somente dos atestados 

técnicos, elaborados pelo órgão contratante em nome da construtora, pessoa jurídica. 27. Já a 

habilitação técnico-operacional é feita por meio dos atestados técnicos emitidos pelo contratante em 

nome da pessoa jurídica, mas o exame das certidões de acervo técnico emitidas em nome dos 

engenheiros responsáveis pelos serviços proporciona uma forma célere e segura de conferir a 

autenticidade e veracidade das informações existentes nos atestados”. Dito isso, o relator então 

concluiu que: a) o atestado de capacidade técnica contém informações sobre as características da obra 

ou serviço realizado; e b) a Certidão de Acervo Técnico (CAT) cumpre a função de demonstrar a 

veracidade do atestado de capacidade no tocante à composição da equipe da contratada, “não havendo 

mácula na exigência simultânea dos dois documentos”. Esse entendimento foi acompanhado pelos 

demais ministros. Acórdão 3298/2022 Segunda Câmara, Informativo de Licitações e Contratos do 

TCU nº 440, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-

informativos/informativo-delicitacoes-e-contratos.htm 
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TCU – Aposentadoria. Renúncia. Desaposentação. Licença Prêmio por Assiduidade. 

Averbação de Tempo de Serviço. Quintos. Adicional 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 Pessoal do TCU nº 102, 

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

pessoal.htm 

 

 

TCERJ – Recurso. Multa. Dano ao Erário. Execução Fiscal. Competência Municipal. 

Competência Estadual.  

 

 A definição quanto ao ente federativo competente para ajuizar a respectiva execução fiscal da multa 

prevista nos arts. 62 e 63 da LOTCERJ aplicada pelo Tribunal de Contas, caso o responsável não 

promova o pagamento no prazo cominado, dependerá do criterioso exame do caso concreto e constar 

de pronunciamento expresso nos autos. Nas hipóteses em que ficar caracterizado o débito, a execução 

caberá ao Município, ao passo que, não havendo dano, a competência recairá sobre o Estado do Rio de 

Janeiro. (Nota: Este processo está relacionado com o processo principal nº 110.269- 0/2012). Acórdão 

nº 104327/2022, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3, disponível em: 

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 
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