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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) 

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

http://www.tcmgo.tc.br/
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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/
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1060.pdf
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1060.pdf
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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 

 

 

Servidores responsáveis pelo Informativo 

Superintendente Gustavo Melo Parreira 

Me. Ilana Patrícia Nunes Seabra de Oliveira 

Márcia Paula Hilário Vaz  

 
 

 

Dúvidas e informações: https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/ (62) 3216-6147 

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


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

 

 

VERSÃO CONSOLIDADA - 2022 

 

 

 

Com o objetivo de criar mais uma fonte de pesquisa dentro do Informativo de Jurisprudência, o Consolidado Anual 

sintetiza em documento único todos os boletins lançados anualmente, sendo o consolidado do ano vigente atualizado a cada 

mês, ou seja, sempre que for lançado um novo Informativo. Para pesquisar determinado tema em cada Consolidado basta 

seguir os seguintes passos: 

 

1. abrir o Consolidado, clicando no arquivo do ano de sua preferência;  

2. clicar, ao mesmo tempo, nas teclas “Ctrl” + “F”;  

3. inserir palavra-chave (tema de pesquisa) no campo que aparecerá no alto da tela de seu computador;  

4. havendo o termo procurado no documento Consolidado, ele será imediatamente localizado no corpo do texto.  
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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 e não consiste em repositório oficial de jurisprudência deste Tribunal. 
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TÉCNICA-ADMINISTRATIVA 

 

Utilização do método proporcional como parâmetro para mensuração do aumento de despesa 

com pessoal, para fins de cumprimento do art. 8º da LC nº 173/20 

 

O TCMGO respondeu Consulta formulada por Presidente de autarquia municipal, questionando: “para o 

cumprimento do art. 8º da LC 173/20, qual parâmetro deve ser usado para que seja considerado aumento de despesa com 

pessoal? Deve considerar o montante da despesa com pessoal realizada no mês de abril de 2020 – o mês anterior à publicação 

da referida Lei Complementar ou o ente público deve considerar a média mensal de gastos com pessoal dos últimos doze meses 

anteriores à publicação desta Lei Complementar?”. O Relator, Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior, iniciou 

ressaltando que há divergência doutrinária e jurisprudencial acerca da avaliação da elevação da despesa com 

pessoal dos entes federados, com a existência de duas teses de matemática financeira: a nominal e a 

proporcional. Ressaltou que as limitações de despesas veiculadas pela LRF, notadamente as de pessoal, são 

construídas na forma de proporção da receita corrente líquida, não havendo motivos para que neste caso 

seja abandonado tal método. Pontuou que a tese proporcional consiste na ideia de que haveria aumento da 

despesa com pessoal quando o percentual de gastos dessa natureza apurado em determinado período-base 

seja menor que o computado em um período subsequente. Transcreveu excerto do Parecer Conjunto SEI 

nº 36/2020/ME – SEI 84322013, do Ministério da Economia, bem como da Nota Técnica nº 09/21, emitida 

pela Câmara dos Deputados – Análise das Disposições da EC nº 109/21 –, que sustentam a aplicação da 

tese proporcional para se examinar as variações da despesa total com pessoal. Convergiu com o 

posicionamento adotado pela Secretaria de Atos de Pessoal e corroborado pelo Parquet, para responder que: 

“Para o cumprimento do art. 8º da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, deve ser usado como parâmetro e critério 

de mensuração do aumento de despesa, em regra, a tese proporcional, ou seja, o percentual em relação à receita corrente líquida 

apurado, para as despesas com pessoal, ao final do primeiro quadrimestre do exercício de 2020 (período móvel dos últimos doze 

meses, contados a partir de maio/2019), em conformidade com as normas fiscais estabelecidas na Lei Complementar nº 101/00, 

sem prejuízo de posterior avaliação por este Tribunal de Contas de eventuais casos concretos, cuja aplicação do critério indicado 

não reflita de forma adequada o valor da referida despesa sob a vigência da Lei Complementar nº 173/20”. O parecer foi 

aprovado por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00012/21. Processo nº 05455/21, Rel. Cons. Subst. Irany 

de Carvalho Júnior, 1º/12/21). 

 

Impossibilidade de pagamento, pelo Município, de indenização aos familiares de agentes 

políticos falecidos em decorrência da COVID-19. Possibilidade de instituição de verba para 

ressarcimento de despesas de saúde 

 

Em Consulta formulada pelo Prefeito de Cocalzinho de Goiás foi questionado se: (a) existe possibilidade 

jurídica do Município custear despesas de internação de agentes políticos, tais como: prefeito, vice-prefeito 
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ou vereadores, ou mesmo contratar planos de saúde para os mesmos?; (b) o Município, pela via 

administrativa, pode ressarcir valores despendidos em internação de agente político, sobretudo se houver 

falecimento no curso do mandato?; (c) o custeio de tratamento médico-hospitalar de agente político ou 

ressarcimento de valores referentes à internação podem ser considerados atos de improbidade 

administrativa?; e (d) é legal o pagamento, pelo Município, de indenização aos familiares de agentes políticos 

falecidos em decorrência da COVID-19, nos termos da Lei Federal nº 14.128/21?. O Relator emitiu proposta 

de deliberação em convergência com as manifestações da Secretaria de Atos Pessoal e com o Ministério 

Público de Contas (MPC). Em resposta aos itens (a) e (b), afirmou ser possível a instituição de verba destinada 

aos agentes políticos municipais para ressarcimento de despesas de saúde, em seus diversos formatos, desde 

que sejam atendidos os mandamentos estabelecidos nos art. 37, XI, e §11, e no §4º do art. 39, ambos da 

CF/88, compreendidos no âmbito do órgão instituidor a competência e o ônus de fundamentar 

adequadamente a lei instituidora e observar a obrigatória natureza indenizatória da parcela em análise, sob 

pena de incorrer em ato ilegal, ilegítimo e antieconômico passível de responsabilização, nos termos da 

legislação vigente, a exemplo da Resolução nº 294/19 do CNJ, e demais normas citadas pelo MPC nos autos. 

No que tange ao item (d), entendeu não ser legal o pagamento pelo poder público, nos termos da Lei nº 

14.128/21, de indenização aos familiares de agentes políticos falecidos em decorrência da COVID-19. 

Explicou que a legislação supracitada possui abrangência federal, ou seja, dispõe sobre matéria de aplicação 

exclusiva à União, não extensiva aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal. Além disso, pontuou que a 

norma em questão restringe a compensação financeira aos profissionais e trabalhadores de saúde que 

tornaram-se permanentemente incapacitados para o trabalho ou vieram a óbito, durante o período de 

emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da disseminação do novo coronavírus 

(SARS-CoV-2), por terem trabalhado no atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19, ou 

realizado visitas domiciliares em determinado período de tempo (no caso de agentes comunitários de saúde 

ou de combate a endemias). Não conheceu o questionamento (c), uma vez que a dúvida suscitada não está 

adstrita à aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de competência do 

TCMGO, e sim ao Poder Judiciário, nos termos dos art. 199, caput, e art. 200, ambos do RITCMGO. Por 

fim, recomendou ao Consulente que acompanhe, por meio do Portal do STF, o deslinde da ação direta de 

inconstitucionalidade – ADI 5781 MC/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, que deferiu medida 

cautelar para o fim de suspender a eficácia do art. 119, XVII (auxílio ao aperfeiçoamento profissional) e XX 

(auxílio-saúde), da LC nº 34/94, acrescentados pelo art. 14 da LC nº 136/2014, do Estado de Minas Gerais, 

até o julgamento definitivo, para o fim de tomada de decisão quanto à instituição de auxílio-saúde. A Proposta 

de Voto foi aprovada por unanimidade (Acordão-Consulta nº 00013/21. Processo nº 06048/21, Rel. Cons. 

Subst. Irany de Carvalho Júnior, 1º/12/21). 
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Possibilidade de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos durante a vigência 

da LC nº 173/20 

 

Em Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Uruaçu, foi questionado acerca da 

possibilidade da concessão de adicional de insalubridade, previsto no inciso XXIII do art. 7º da CF/88, aos 

servidores que se enquadram nas normas legais, durante a vigência da LC nº 173/20. O Relator convergiu 

com a manifestação da Unidade Técnica e do MPC. Em resposta concluiu que: (a) a concessão do adicional 

de insalubridade a servidores públicos municipais não encontra óbice na LC nº 173/20, desde que pautada 

em legislação editada antes da deflagração do estado de calamidade ocasionado pela pandemia da COVID- 

19 e que a despesa seja realizada com observância dos critérios estabelecidos na LRF, mormente a 

comprovação da adequação orçamentária e financeira do gasto, a sua previsão na LOA e a compatibilidade 

com a LDO e com o PPA, além de estar acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro 

no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; e (b) o adicional de insalubridade, a 

despeito da sua nomenclatura, trata-se, em verdade, de gratificação, vantagem transitória paga a servidor 

público a título propter laborem, o que implica reconhecer que o seu pagamento está adstrito à permanência da 

situação insalubre que lhe ensejou, além de reclamar para a sua concessão a existência de laudo pericial 

específico, que contemple a situação de cada servidor e seu ambiente de trabalho. Explicou ser vedado o 

pagamento do adicional se durante o período de pandemia o servidor encontrar-se trabalhando de forma 

remota e ausente a insalubridade da função desempenhada. O parecer foi aprovado por unanimidade 

(Acórdão nº 00014/21. Processo nº 07240/21, Rel. Cons. Subst. Flávio Monteiro de Andrada Luna, 

1º/12/21). 

  

Impossibilidade de pagamento de abono ou rateio a profissionais da educação decorrente de 

superávit financeiro de recursos do FUNDEB, durante o período previsto na LC nº 173/20 

 

Trata-se de Consulta formulada pelo Prefeito de Morrinhos, contendo os seguintes questionamentos: “(a) 

existindo superávit financeiro de recursos do FUNDEB, que servem exclusivamente para o pagamento da remuneração dos 

profissionais da educação básica; bem como a existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de 

despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; mesmo sob a égide da Lei nº 173/2020, seria possível ratear o saldo 

remanescente existente, desde que autorizado por lei aprovada pela Câmara Municipal, concedendo um abono de caráter 

transitório àqueles profissionais? e (b) em caso negativo, o que fazer com o saldo financeiro acumulado da conta do FUNDEB?”. 

Em resposta, ao item (a), o Relator convergiu com a Secretaria de Contas Mensais de Gestão, ao dispor que 

a EC nº 108 e a Lei nº 14.113/20 não fizeram qualquer menção à possibilidade ou não de pagamento de 

abono, não havendo previsão legal para tal dispêndio. Aduziu ser possível o pagamento de “abono” ou 

“rateio” a profissionais da educação, em caráter transitório, financiado pelo saldo remanescente dos recursos 

da cota-parte de 70% do FUNDEB, condicionada à existência de lei municipal em sentido estrito (inciso X 

do art. 37 da CF/88), desde que aprovada antes da vigência da LC nº 173/20. Ponderou que o ato normativo 
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deverá estabelecer o valor, a forma de pagamento e demais parâmetros que levem em conta, principalmente, 

o mérito e produtividade, em homenagem aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência administrativa 

e responsabilidade na gestão fiscal. Contudo, considerou que, no período compreendido entre 28/5/20 a 

31/12/21, é proibida a criação de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios 

de qualquer natureza, incluída nessa proibição a eventual criação de “abono” ou rateio de saldo remanescente 

do FUNDEB, criado pela EC nº 108/20 e Lei nº 14.113/20. No que tange ao item (b), aduziu que a utilização 

do saldo financeiro de recursos do FUNDEB para pagamento da remuneração dos profissionais da educação 

básica em efetivo exercício deve seguir, em âmbito municipal, a necessidade e possibilidade individualmente 

apresentada pelo ente, dentro das hipóteses não proibidas pelo art. 8º da LC nº 173/20. Citou a possibilidade 

de adoção das sugestões exemplificativas contidas no “Caderno de Perguntas Frequentes sobre o Fundeb”, 

publicação oficial que, diante da impossibilidade de cumprir com o percentual mínimo de 70% com o 

pagamento de profissionais da educação, orienta que: (1) seja feita a análise quanto a possibilidade de se 

indenizar os profissionais da educação, que tenham saldo adquirido, com relação a licença prêmio, desde que 

a aquisição deste saldo tenha ocorrido em data anterior a vigência da LC nº 173/20. Neste caso, se houver 

esta previsão na legislação municipal e o saldo, frisa-se, for anterior a 28/5/20 (data de início da LC nº 

173/20), será possível realizar a concessão da indenização em epígrafe; (2) seja concedida férias não gozadas 

e adquiridas antes do período de vigência da LC em questão, desde que o deferimento tenha respeitado o 

princípio da discricionariedade da Administração Pública, a LDO e a LOA; (3) é cabível a nomeação para a 

reposição de cargos de chefia e assessoramento, bem como as reposições decorrentes de vacância, ainda que 

verificadas no período de vigência da LC nº 173/20; (4) para aqueles servidores que tenham preenchido os 

requisitos legais para aquisição de adicionais, requisitos estes de caráter objetivo, realizados com amparo legal 

e com data anterior à vigência da LC nº 173/20, também se abre a possibilidade de receberem os adicionais. 

O que a lei veda é que o período seja atingido dentro do prazo de vigência da lei (28/05/20 a 31/12/21); e 

(5) possibilidade de pagamento de horas extras trabalhadas e desde que justificadas conforme observância 

aos princípios da conveniência e oportunidade do órgão. Por fim, recomendou à Administração Pública 

Municipal que promova um melhor planejamento e controle da execução relativa à remuneração dos 

profissionais da educação básica, a fim de se evitar ou minimizar as sobras de recursos do FUNDEB ao final 

do exercício. Ainda, afirmou que o não atingimento da aplicação mínima de 70% dos recursos do FUNDEB 

em remuneração dos profissionais da educação básica pública em efetivo exercício, durante o período 

excepcional estabelecido na LC nº 173/20, não enseja automaticamente o julgamento pela irregularidade das 

contas de gestão ou a emissão de parecer prévio desfavorável nas contas de governo. Ressaltou que, ao 

apreciar o caso concreto, o TCMGO avaliará se há justa causa para o não alcance do gasto mínimo 

constitucionalmente fixado, por força de fatores que fogem ao seu controle ou que configurem a inadequação 

da despesa que se optou por não realizar ao interesse público primário. O parecer foi aprovado por 

unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00015/21. Processo nº 08521/21, Rel. Cons. Subst. Irany de Carvalho 

Júnior, 3/12/21). 
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TRIBUNAL PLENO 

 

Irregularidade na omissão do dever de prestar contas e sobrepreço na aquisição de ventilador 

pulmonar mecânico 

 

Em Representação encaminhada pela Secretaria de Licitações e Contratos foram relatadas supostas 

irregularidades na aquisição de um ventilador pulmonar mecânico pela Prefeitura de Maurilândia. O Relator, 

em convergência com a Unidade Técnica e o MPC, constatou no processo de dispensa de licitação: (a) 

publicidade deficiente, não tendo sido publicados documentos como o termo de referência simplificado, 

estimativa de preços e o parecer jurídico necessário à contratação; e (b) sobrepreço injustificado do objeto 

contratado. Em referência ao item (a), destacou que parte essencial do processo administrativo não estava 

devidamente publicados no Portal da Transparência do município, sendo impossível o acesso à 

documentação pela Unidade Técnica do TCMGO. Reafirmou a obrigatoriedade de os gestores 

disponibilizarem na internet todas as contratações e aquisições afetas ao combate à pandemia causada pela 

COVID-19, nos termos do Acórdão nº 02022/20 e INTCMGO nº 07/20. No que tange à irregularidade 

(b), a Secretaria de Licitações e Contratos não conseguiu acesso à pesquisa de preços, nem tampouco concluir 

qual a especificidade do ventilador pulmonar adquirido pelo órgão que precifica o aparelho em mais de 50% 

do valor médio adquirido na mesma época pelos demais municípios goianos. Além da omissão, constatou 

que o mesmo ventilador foi oferecido a um ente público, no mesmo período, por um valor 50% menor, sem 

haver qualquer justificativa apresentada nos autos para tal fato. Diante do exposto, converteu os autos em 

Tomada de Contas Especial, para que: (1) a Gestora do Fundo Municipal de Saúde junte aos autos o processo 

administrativo completo da Dispensa de Licitação e refute os argumentos acerca do sobrepreço, ou recolha 

o débito de R$ 46.000,00, conforme cálculo da inicial; e (2) que a empresa contratada apresente defesa e 

comprove que os preços ofertados são compatíveis com os praticados no mercado, sob pena de ser impedida 

de licitar com a Administração Pública, responder solidariamente com os gestores acerca do sobrepreço e 

responder criminalmente pela questão, após envio dos autos ao Ministério Público Estadual. O voto foi 

aprovado por unanimidade (Acórdão nº 06283/21. Processo nº 06755/20, Rel. Cons. Daniel Goulart, 

1º/12/21). 

 

Determinação constante em conclusão de trabalho de Auditoria Operacional não fere a autonomia 

administrativa municipal. Recurso não provido 

 

Trata-se de Recurso Ordinário interposto pelo Prefeito e pela Controladora Interna de Novo Gama, com 

vistas à reforma do Acórdão nº 04525/21, que expediu determinações e recomendações em Auditoria 

Operacional realizada no órgão central de controle interno (OCCI) do município. Naquela oportunidade, o 

TCMGO avaliou o cumprimento da missão institucional do órgão, amparado na CF/88, na Lei nº 4.320/64, 
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na LRF e nos demais dispositivos infraconstitucionais e atos normativos devidamente relacionados no 

Relatório de Auditoria. Os recorrentes alegaram, em suma, que: (a) parte das determinações constantes do 

acórdão já foram cumpridas, e a regulamentação das atividades da Controladoria Interna já se encontra 

efetivada, conforme Lei Municipal nº 1.847/21; (b) o disposto no subitem 1.6 da decisão, que estabelece que 

o gestor “patrocine o trabalho da CGM junto a Gestores e servidores municipais, como forma de melhorar a relação da 

Controladoria com os outros órgãos municipais” fere a autonomia administrativa do Município, caracterizando 

ingerência de poder. O Relator, em consonância com o relatório da Unidade Técnica e com a manifestação 

do Ministério Público de Contas, negou provimento ao recurso, e manteve incólume a decisão. Explicou que 

a auditoria operacional é o processo de coleta e análise sistemática de informações sobre características, 

processos e resultados de um programa, atividade ou organização, com base em critérios fundamentados, 

com o objetivo de aferir o desempenho da gestão governamental, subsidiar os mecanismos de 

responsabilização por desempenho e contribuir para aperfeiçoar a gestão pública. Constatou que todas as 

etapas da auditoria foram devidamente observadas na execução dos trabalhos, à exceção do monitoramento, 

cujo prazo para apresentação do Plano de Ação pelo gestor ainda está em aberto. Referente à alegação (a), 

afirmou que a aprovação superveniente de lei que em tese cumpre alguns requisitos da auditoria operacional 

é insuficiente para alterar a deliberação do TCMGO. Ponderou que a legislação apresentada demonstra o 

compromisso do gestor em adequar a estrutura organizacional do Poder Executivo, todavia, deve ser 

apresentado no Plano de Ação quais determinações e recomendações foram cumpridas com a edição da nova 

lei. Quanto à alegação (b), esclareceu que de forma alguma as determinações exaradas possuem características 

que poderiam afrontar a autonomia do órgão, apenas objetivam contribuir para a melhoria da gestão pública. 

Verificou que foram utilizados no acórdão recorrido, com toda cautela, termos como “patrocinar”, “esclarecer”, 

“ser possível”, sendo improcedente o argumento do recorrente. Apontou que o Plano de Ação é um 

documento a ser elaborado pela Administração, considerando suas particularidades, capacidade de recursos 

humanos e tecnológicos, tendo como intuito que as proposições de natureza colaborativa do TCMGO 

ofereçam ao seu destinatário oportunidades de melhoria. Afirmou que a não apresentação, conforme requer 

os recorrentes, prejudica sobremaneira a fase de monitoramento da auditoria, tornando inócuo todo o 

trabalho realizado pelos servidores do Tribunal e do Município, que tanto contribuíram para a execução da 

auditoria operacional. Ressaltou que a apresentação do plano de ação e a abertura da fase de monitoramento 

são etapas do ciclo de auditoria operacional, estabelecidas em atos normativos, em especial as RATCMGOs 

nº 074/19 e 113/19, não havendo que se falar em ausência de previsão legal para a determinação contida no 

item 4 do Acórdão nº 0452521. Diante do exposto, votou pelo conhecimento do recurso e negou o 

provimento. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 00197/22. Processo nº 01393/20, Rel. Cons. 

Valcenôr Braz, 26/1/22). 

 

Inconstitucionalidade na contratação mediante credenciamento e na prestação remunerada de 

serviços médicos pelo Vice-Prefeito em hospital público municipal 
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Trata-se de Representação formulada por Vereadora de Itapuranga, na qual relata irregularidades na 

prestação de serviços médicos pelo Vice-Prefeito no hospital municipal. O Relator acompanhou as 

manifestações convergentes da Secretaria de Atos de Pessoal e do MPC pela procedência da Representação. 

Citou o art. 38 da CF/88, que estabelece o regime de dedicação exclusiva aos ocupantes de mandato eletivo 

do Poder Executivo Municipal, deixando expressa a necessidade de afastamento do Prefeito de qualquer 

emprego, cargo ou função. Explicou ser distinta a questão relativa aos Vereadores, cuja cumulação de funções 

é permitida se existente a compatibilidade de horários. Explicou que, embora o art. 38, II, da CF/88 não faça 

menção direta ao Vice-Prefeito, a jurisprudência é consolidada no sentido de incluí-lo na vedação, nos termos 

do julgamento da ADI nº 199 do STF. Transcreveu o Prejulgado nº 1845 do TCESC, que decidiu no mesmo 

sentido. Ressaltou que o AC-CON nº 027/17, utilizado como argumento de defesa do representado, trata 

da possibilidade de credenciamento de membros do Poder Legislativo, que não se aplica nos autos. Afirmou 

que o TCMGO, no AC-CON nº 12/11, ressaltou que “não é possível a percepção simultânea da remuneração do cargo 

de Professor e do subsídio relativo ao mandato. Isso porque, o Vice-Prefeito, a exemplo dos demais servidores públicos, salvo 

hipóteses legalmente previstas, não pode acumular atividade remunerada, conforme preceitua o art. 38, II, da CF”, e que a 

contratação do agente político por meio de credenciamento fere os princípios da legalidade, moralidade e 

impessoalidade. Determinou ao atual Prefeito que promova, imediatamente, a suspensão do contrato 

firmado pelo Município com a pessoa jurídica pela qual o vice-Prefeito figura como sócio. Deixou de aplicar 

multa, diante da não presunção de má-fé dos responsáveis. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão 

nº 00210/22. Processo nº 04916/21, Rel. Cons. Em Substituição Irany de Carvalho Júnior, 26/1/22). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

STF - Isonomia e instituição de subtetos remuneratórios diferenciados para entes federativos 

distintos – ADI 3855/DF e ADI 3872/DF 

 

“A instituição de subtetos remuneratórios com previsão de limites distintos para as entidades políticas, bem 

como para os Poderes, no âmbito dos estados e do Distrito Federal não ofende o princípio da isonomia. A 

isonomia consagrada materialmente observa que são legítimos os mecanismos elaborados para tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Nessa perspectiva, a fixação de tetos diferenciados para 

União, estados, Distrito Federal e municípios [Constituição Federal (CF), art. 37, XI] busca encorajar os 

entes federativos a proceder de forma particular quanto à limitação da remuneração do “seu” serviço público, 

visando a obter soluções compatíveis com as respectivas realidades financeiras. O comando constitucional 

reconhece a existência de singularidades materiais e funcionais nos diversos estratos do poder público, de 

modo que legitima tetos de remuneração particularizados a cada situação peculiar. Em realidade, prestigia a 

autonomia dos entes federados e a separação de poderes na medida em que poderão solucionar – conforme 

a peculiaridade de cada um – os limites máximos de remuneração do seu pessoal. Com base nesse 
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entendimento, o Plenário, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado nas ações diretas de 

inconstitucionalidade”. (STF, Informativo de Jurisprudência nº 1039, ADI nº 3855/DF) 

 

 

 TCU - Direito Processual. Parte Processual. Órgão Público. Câmara Municipal. Legitimidade. 

Débito 

 

“As câmaras de vereadores não possuem legitimidade para ser parte em demandas de cunho patrimonial, a 

exemplo das que apuram débito referente ao recebimento indevido de recursos públicos. Referidos órgãos 

não possuem personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que somente podem 

demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os 

relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do respectivo órgão (Súmula STJ 525)”. (TCU, 

Boletim de Jurisprudência nº 383, Acórdão nº 18817/2021) 

 

TCU - Responsabilidade. Débito. Imprescritibilidade. STF. Repercussão geral. Execução judicial 

 

“O entendimento proferido pelo STF no RE 636.886 (Tema 899 da Repercussão Geral), a respeito da 

prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário com base em decisão de tribunal de contas, alcança 

tão somente a fase judicial de execução do título extrajudicial, não atingindo os processos de controle externo 

em trâmite no TCU. As ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de dano 

ao erário são imprescritíveis (Súmula TCU 282)”. (TCU, Boletim de Jurisprudência nº 383, Acórdão nº 

18604/2021)  
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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 e não consiste em repositório oficial de jurisprudência deste Tribunal. 
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TÉCNICA-ADMINISTRATIVA 

 

Nova Lei de Licitações: Apuração do limite de dispensa entre unidades gestoras do mesmo ente e 

forma de publicação dos procedimentos licitatórios 

 

Em Consulta formulada pelo Prefeito de Nerópolis foi questionado: (a) se o somatório dos gastos com 

objetos de mesma natureza, sendo aqueles considerados do mesmo ramo de atividade, que forem 

despendidos no mesmo exercício financeiro, por unidades gestoras distintas e ultrapassarem os limites legais 

para a modalidade de contratação eleita ou contratação direta, caracteriza-se como fracionamento de despesa, 

nos termos da Lei nº 14.133/21; e (b) qual a orientação para formalização dos processos de contratações 

direta (dispensa e inexigibilidade) considerando a possibilidade de publicação no sítio eletrônico oficial do 

ente municipal, nos termos do art. 175 da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC), e a impossibilidade 

de publicação no Portal Nacional de Contratações Pública (PNCP), com fundamento nos art. 72, 174, 175 e 

176, caput, e seu parágrafo único. E, se o entendimento for pela impossibilidade de formalização de processos 

de contratações direta, momentaneamente, até a implementação do PNCP, seria essa a mesma orientação 

para os municípios com menos de 20.000 habitantes, considerando o que dispõe o parágrafo único do art. 

176 da NLLC? O Relator emitiu proposta de deliberação em convergência com as manifestações da 

Secretaria de Licitações e Contratos e do Ministério Público de Contas. Em resposta ao item (a), afirmou que 

deve ser considerado para fins de apuração do limite contido no art. 75, I e II, da NLLC, o somatório do 

que for despendido no exercício financeiro por cada unidade gestora com objetos de mesma natureza, 

entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. Ponderou que o ente 

administrativo deve-se atentar à relevância da elaboração de um Plano Anual de Contratações para que o 

planejamento se dê de forma integrada, objetivando eficiência, economicidade, racionalização administrativa, 

adequação de demandas, compatibilização orçamentária, centralização, padronização. No que tange ao item 

(b), entendeu que mesmo antes do lançamento pelo Governo Federal do PNCP, poder-se-ia utilizar a NLCC, 

realizando as publicações nos sítios eletrônicos com base nos mandamentos da Lei de Acesso à Informação 

e as excepcionalidades previstas do art. 176 da NLCC. Pontuou que a Lei nº 14.133/21 confere aos entes 

federativos a possibilidade de instituírem sítio eletrônico oficial para as publicações, de forma complementar, 

conforme art. 175, eis que a divulgação no PNCP é obrigatória, como estabelece o art. 174, I, enquanto não 

adotarem o PNCP. Ressaltou que os Municípios com até 20.000 habitantes devem fazer as publicações de 

acordo com o disposto no parágrafo único do art. 176 da NLCC. A Proposta de Voto foi aprovada por 

unanimidade. (Acordão-Consulta nº 00002/22. Processo nº 06445/21, Rel. Cons. Subst. Maurício Oliveira 

Azevedo, 9/2/22). 
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Questões acerca do exercício de função de confiança por servidor ocupante de dois cargos 

efetivos de professor 

 

Em Consulta formulada pelo Prefeito de Ipameri questionou-se: “servidor  ocupante  de  cargo  efetivo  de  Professor  

estadual  e  que acumula  licitamente  outro  cargo  de  Professor  no  município,  com compatibilidade  de  horários,  dentro  da  

permissividade  prevista  no inc.  XVI,  al.  "a",  art.  37  da  Constituição  Federal,  pode  exercer  uma função de Confiança 

(FGM 5) de servidor efetivo??”. O Relator convergiu com o posicionamento adotado pela Secretaria de Atos de 

Pessoal, corroborado pelo MPC, e entendeu que é possível servidor ocupante de dois cargos efetivos de 

professor exercer função de confiança em um deles, desde que esta guarde pertinência com as atribuições 

originárias das funções de magistério definidas no §2º do art. 67 da Lei nº 9.394/96, sob pena de 

desvirtuamento da permissividade prevista no inciso XVI, alínea “a”, do art. 37 da CF/88, observada a 

compatibilidade de horários, e contanto que não labore em regime de dedicação exclusiva, assim definido na 

lei. Ainda, alertou à Administração que realize um melhor planejamento em relação à concessão de funções 

de confianças aos Professores, para que não pairem quaisquer dúvidas e não incorra em desvios de funções, 

advertindo-se que, caso a função de confiança não guarde pertinência com as atribuições do magistério, não 

poderá ser acumulada com outro cargo público e esse tempo não poderá ser utilizado para fins de 

aposentadoria especial de professor, a que se refere o art. 40, §5º da CF/88. A Proposta de Voto foi aprovada 

por unanimidade. (Acordão-Consulta nº 00003/22. Processo nº 09301/21, Rel. Cons. Subst. Irany de 

Carvalho Júnior, 15/2/22) 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

A inclusão de cláusula editalícia que estabelece a comprovação de capacitação técnico-

profissional e técnico-operacional em relação a objeto de menor valor é irregular e gera restrição à 

competitividade do certame 

 

Foi realizada Auditoria de Conformidade no Poder Executivo de Valparaíso de Goiás, com o objetivo de 

examinar a contratação de empresa especializada para a execução de obras de terraplanagem, pavimentação 

e artes especiais. O escopo dos trabalhos foi verificar (a) no edital se as cláusulas relativas à qualificação 

técnica seriam potencialmente restritivas ao caráter competitivo do certame; b) se o projeto básico, que 

acompanhou o edital, está adequado em seus elementos técnicos e possibilitou avaliar o custo da obra; (c) se 

o valor contratado apresenta sobrepreço. O Relator apontou que, em razão da reconhecida pandemia 

mundial, não foi promovida vistoria in loco, sendo priorizado a análise formal dos autos por outros meios 

possíveis de instrução processual, especialmente a requisição documental e videoconferências. Após a análise 

dos pontos de controle do contrato em epígrafe, constatou dois achados de auditoria, quais sejam: (1) 

Cláusula de qualificação técnica potencialmente restritiva à competitividade do certame; (2) Projeto básico 
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deficiente. No que tange ao item (1), verificou a existência de clausula restritivas no certame em relação à 

exigência da comprovação de execução de serviços de “Fornecimento e assentamento de tubos de 600mm e 800mm”, 

“Regularização e compactação de sub leito”, “Tratamento superficial duplo (TSD)”, “Meio fio com sarjeta” e “Geogrelha”, 

a fim de atestar as capacidades técnico-profissional e técnico-operacional das licitantes. Pontuou que tais 

requisitos desrespeitam o preceito do inciso I do § 1º do art. 30 da Lei nº 8.666/93 uma vez que a 

comprovação de capacitação técnico-profissional e técnico-operacional deve ser limitada às parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 

máximos, e no caso concreto, os serviços solicitados de "Regularização e compactação de subleito" e "Geogrelha" 

não possuem valores significativos, correspondendo a somente 2,15% e 1,47% do montante total. Quanto 

ao item (2), ressaltou que os responsáveis sequer apresentaram defesa ou considerações, concluindo pela 

deficiência no projeto básico, que resultou em um extenso termo aditivo com acréscimos e supressões de 

vários serviços, em decorrência de falha no planejamento do certame.  Diante do exposto, o TCMGO 

entendeu por: (I) declarar as irregularidades acima descritas; (II) aplicar multas: ao Presidente da Comissão 

de Licitação, por elaborar e publicar edital contendo cláusulas restritivas; ao parecerista jurídico, que 

apresentou parecer genérico e meramente formal atestando a legalidade do certame; e ao Superintendente de 

Projetos, que emitiu parecer técnico sobre a análise documentária das empresas participantes do processo 

licitatório, inabilitando uma empresa, com base em qualificação técnica restritiva ao caráter competitivo da 

licitação; (III) explicitar não ter sido constatado sobrepreço/superfaturamento no Contrato; (IV) recomendar 

que, nos próximos procedimentos licitatórios, a Administração deixe de exigir certidão de regularidade – 

também denominado “quitação” – na entidade de fiscalização profissional competente, tendo em vista a 

ausência de previsão legal (inciso I do art. 30 da Lei nº 8.666/93), sendo suficiente a mera exigência de 

comprovação de registro, sob pena de onerar desnecessariamente o licitante em um momento que não lhe é 

assegurada a adjudicação do objeto contratual; e limite-se às parcelas de maior relevância e valor significativo 

do objeto da licitação para comprovação da capacitação técnico-profissional e operacional, consoante ao 

inciso I do §1º do art. 30 da Lei nº 8.666/93 e Súmula nº 263 do TCU. O voto foi aprovado por unanimidade 

(Acórdão nº 00520/22. Processo nº 07434/20, Rel. Cons. Fabricio Macedo Motta, 2/2/22) 

 

Irregularidades diversas em contratação de cooperativa para a prestação de serviço de transporte 

escolar 

 

Em Denúncia recebida pela Ouvidoria do TCMGO foram relatadas irregularidades em Pregão Presencial 

realizado pelo Município de Cristalina, objetivando a contratação de serviços contínuos de transporte escolar. 

O Relator acolheu as manifestações da Secretaria de Licitações e Contratos e do Ministério Público de 

Contas, e julgou procedente os seguintes pontos: (a) existência de veículos apresentados com capacidade 

inferior ao previsto no edital; (b) ausência de tacógrafo e apólice de seguro nos veículos; (c) falta da 

apresentação de documentos; e (d) ilícita intermediação de mão de obra. Em referência à irregularidade (a), 

pontuou que após a leitura do contrato e aferição da documentação apresentada, constatou a desobediência 
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a preceitos do edital relacionados à apresentação de veículos com a capacidade inferior ao exigido no certame, 

o que desrespeitou o previsto nos arts. 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/93. No que se refere ao item (b), 

destacou inexistir nos autos a documentação de aferição e licença de tacógrafo (item 3.2, f. do Termo de 

Referência) e apólice de seguros (item 3.2, que do Termo de Referência), em total desobediência ao previsto 

nos arts. 3º e 41, e ao inciso XI do art. 55, todos da Lei nº 8.666/93. Quanto ao item (c), apontou que oito 

condutores não apresentaram a pontuação da CNH, em desrespeito ao previsto no Termo de Referência. 

Por fim, no tocante ao item (d), evidenciou-se a inexistência nos autos de qualquer documento que comprove 

a adesão dos motoristas à cooperativa, além disso, a SLC identificou que no Ato da Assembleia Ordinária, 

constam apenas como cooperados os dirigentes da Cooperativa. Diante do expostou, concluiu se tratar de 

intermediação de mão de obra subordinada, “assumindo a forma cooperativa apenas para burlar obrigações tributárias 

e trabalhistas”. Ressaltou que a Cooperativa foi contratada como pessoa jurídica, porém quem prestava os 

serviços eram terceiros, posto que os documentos dos veículos apresentados pela empresa para assinatura 

do contrato estavam no nome de outras empresas não participantes do certame, descaracterizando a 

definição de cooperativa - associação de pessoas que, com o objetivo de melhorar suas condições 

econômicas, se unem com a finalidade de realizar operações ou prestar serviços. Explicou que a cooperativa 

foi utilizada apenas com o objetivo de burlar a legislação, podendo ensejar riscos de prejuízo ao erário, 

decorrentes da possibilidade de responsabilização direta ou indireta do Município por obrigações tributárias 

e trabalhistas inadimplidas. Nesse sentido, apontou a ilícita intermediação de mão de obra, vedada pelo art. 

5º da Lei nº 12.690/12. Recomendou à Administração Municipal que em outras oportunidades seja efetuado 

um melhor planejamento, a fim de que seja indicado no Termo de Referência a real necessidade do Município 

acerca do número de alunos, rotas, tipo de estrada, possibilitando desta maneira que outras empresas possam 

participar, obedecendo ao previsto na legislação. Aplicou multa à pregoeira e ao gestor do Poder Executivo. 

O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 00695/22. Processo nº 18947/18, Rel. Cons. Francisco 

José Ramos, 9/2/22). 

 

Ilegalidade em exigência editalícia de registro em Conselho Regional de Química para 

contratação de empresa de limpeza, conservação e controle de pragas em ente público   

 

O TCMGO referendou Medida Cautelar que suspendeu licitação realizada pela Câmara Municipal de 

Goiânia, visando à contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza, conservação e controle de 

pragas. Em denúncia recebida pela Ouvidoria do Tribunal de Contas, sustentou-se a existência de 

irregularidade em licitação que restringia a participação de potenciais licitantes, frustrando os princípios da 

isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa. O Relator, Cons. Francisco José Ramos, encampou o 

posicionamento da Unidade Técnica e do MPC, no sentido da ilegalidade de cláusula editalícia que exige o 

registro no Conselho Regional de Química (CRQ) em licitações cujo objeto não disponha de serviços 

diretamente relacionados com as atribuições privativas de profissionais de química, que envolvam a atividade 

básica de produção e fabricação de produtos químicos. Reconheceu a existência da plausibilidade jurídica do 
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pedido, sob o fundamento de que o inciso XXI do art. 37 da CF/88 somente admite exigências de 

qualificação técnica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, o que não é o caso em questão. 

Aduziu que o edital fere o inciso I do §1º do art. 30 da Lei nº 8.666/93, uma vez que a comprovação de 

capacitação técnica profissional somente poderá ser exigida para as parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação, as quais deveriam ser definidas no instrumento convocatório. Após 

analisar o edital, constatou que o maior valor da contratação de pessoal necessária para o cumprimento do 

objeto licitado, recai sobre os serventes de limpeza (26 funcionários), que não necessitam de 

acompanhamento de profissional registrado no CRQ – já que os produtos utilizados para a manutenção 

predial não necessitam de autorizações especiais para compra. Considerou que a atividade contratada que 

estaria mais exposta a produtos químicos seria a de controle de pragas e vetores (realizada por 4 funcionários), 

cuja parcela na contratação não constitui percentual relevante e de valor significativo no objeto da licitação, 

além de ser realizada apenas duas vezes ao ano. Pontuou que a obrigatoriedade de inscrição de empresas em 

determinado conselho é definida segundo a atividade central que é composta pelos serviços de suas atividades 

fins, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.839/80, e sua exigência deve ser relevante e proporcional ao fim que 

se busca atingir com a realização do procedimento licitatório. Citou entendimentos jurisprudenciais 

uníssonos do Tribunal Regional Federal da 1ª, 3ª e 5ª regiões.  Concluiu que uma empresa que explora 

atividade de prestação de serviços de limpeza, conservação e correlatos, seguramente desenvolve atividades 

que, se encaradas isoladamente, a submeteriam a um número infindável de órgãos profissionais, o que 

comprometeria o exercício da atividade. Quanto ao perigo da demora, considerou igualmente presente, 

diante da proximidade da data de abertura do pregão eletrônico. O voto foi aprovado por unanimidade 

(Acórdão nº 00893/22. Processo nº 01414/22, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 16/2/22). 

 

Restringe a competitividade cláusula de exigência de manutenção de preposto no município em 

licitações para contratação de empresa para gestão de manutenção de frotas 

 

O Plenário julgou parcialmente procedente Denúncia autuada pela Ouvidoria do TCMGO cujo objeto era 

as supostas irregularidades no Edital do Pregão Presencial nº 057/21, realizado pelo município de Chapadão 

do Céu, que objetivava a “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento 

de despesas de manutenção automotiva em geral de cartão magnético e sistema eletrônico, para atender as necessidades de todas 

as secretarias municipais”. O Relator, em convergência com a Secretaria de Licitações e Contratos com o MPC, 

considerou que a cláusula editalícia que exigia a inclusão de um preposto para atendimento in loco restringia 

o caráter competitivo da licitação, frustrando os princípios da isonomia, da legalidade, da competitividade e 

da razoabilidade e da seleção da proposta mais vantajosa, insculpidos no inciso XXI do art. 37 da CF/88 e 

no inciso I do §1º e caput do art. 3º da Lei nº 8.666/93, o que, inevitavelmente, conduz à anulação do edital 

licitatório. Destacou que  a exigência de um especialista em gestão de manutenção de frotas atuando no 

município de forma presencial se mostra desnecessária e acaba por onerar ainda mais a contratação, uma vez 

que os serviços são prestados em plataforma web, e os custos recairiam sobre os valores das propostas 
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apresentadas pelas empresas na licitação. Entendeu que tal exigência gera restrição da competitividade, pois 

empresas sediadas em outros Estados e Municípios restariam em desvantagem quanto à disposição deste 

especialista para atuação local. Explicou que, se a Administração pretende contratar serviços tecnológicos 

que desburocratizem a máquina pública, não há lógica na realização de exigências que invertam o objetivo 

inicial da contratação (solução escolhida), como acontece quando se almeja contratar empresa digital para 

gerenciar serviços na sua frota, mas mesmo assim não dispensa a presença física de um profissional. 

Transcreveu entendimento recorrente no âmbito do Tribunal de Contas da União, entendendo que as 

exigências de manutenção de filiais locais ou estrutura administrativa, na contratação de tal objeto, configura-

se como restritiva. Ressaltou que as empresas podem disponibilizar uma central de atendimento 24 horas, 

sistema web (online) e preposto com atendimento remoto. Em que pese a comprovação da irregularidade, 

deixou de aplicar qualquer penalidade, em decorrência da anulação do certame, (inclusive, realizada pelo 

próprio jurisdicionado no exercício da autotutela administrativa), e da ausência de efetivo prejuízo. 

Determinou aos gestores responsáveis do município, que nos futuros editais, se abstenham de incluir a 

necessidade de um preposto local, pois existindo um sistema online automaticamente alimentado e 

atualizado, não há aparente prejuízo na qualidade e eficiência da prestação a ser realizada pela rede 

gerenciadora, mantendo o controle de qualidade dos serviços prestados. O voto foi aprovado por 

unanimidade (Acórdão nº 01082/22. Processo nº 08802/21, Rel. Cons. Subst. Flávio Monteiro de Andrada 

Luna, 22/2/22). 

 

Impossibilidade de atribuição de atividades de Administração Tributária a servidores 

comissionados 

 

Trata-se de Representação, formulada pela Associação os Auditores Fiscais de Tributos de Anápolis 

(AAFTA), narrando irregularidades na substituição imotivada dos chefes das Gerências da Diretoria da 

Receita da Fazenda Municipal, então servidores efetivos da carreira de Auditor Fiscal, por servidores 

comissionados. O Relator acompanhou as manifestações da Unidade Técnica e do Parquet, e julgou-a 

procedente. Confirmou a existência do fato denunciado, diante da afronta direta ao disposto no inciso XXII 

do art. 37 da CF/88, que atribui as atividades das Administrações Tributárias a servidores efetivos da carreira 

específica criada para tal mister – no caso de Anápolis, a carreira de Auditor Fiscal de Tributos Municipais 

(AFTM), criada pela LC nº 212/09. Rebateu os argumentos da defesa, afirmando que as atribuições da 

Gerência de Fiscalização da Receita Municipal, dispostas no art. 452 do Código Tributário Municipal, são 

atividades fins de auditores fiscais, sendo realizado juízo de admissibilidade das impugnações, defesas e 

reclamações contra os lançamentos. Afirmou ser ilegal a realização, pelos gerentes comissionados, do 

“exercício do planejamento, programação, orientação, execução, controle e avaliação da ação fiscal do município, adequação e 

aperfeiçoamento da legislação tributária”, por serem funções reservadas a servidores de carreira, nos termos da 

supracitada norma constitucional. Ressaltou que a administração fazendária deve ficar a cargo de servidores 

efetivos, de carreira específica. No que tange à nomeação para as gerências da Diretoria da Receita, ressaltou 
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a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 456/20, que não veda expressamente o exercício 

de atribuições típicas do poder de polícia do Estado, como o poder de fiscalização ou de direção da ação 

fiscal, a pessoal desvinculado da carreira de AFTM. Destacou que o cargo em comissão pressupõe cunho de 

precariedade e temporariedade, o que seria incabível em um trabalho de natureza efetiva e permanente, como 

é o de fiscalização. Imputou multa ao gestor do Poder Executivo pela irregularidade, bem como pelo 

descumprimento em encaminhar tempestivamente, sem causa justificada, a documentação solicitada pelo 

TCMGO para a instrução dos autos. Ainda, determinou ao Prefeito que comprove, no prazo de 90 dias: (a) 

a efetiva substituição dos gerentes da Diretoria da Receita Municipal por servidores efetivos da carreira de 

AFTM; (b) as medidas tomadas para a alteração da LC nº 456/20, de modo a incluir no seu texto, a norma 

estabelecendo que os cargos de chefia das Gerências da Diretoria da Receita Municipal sejam destinados a 

servidores efetivos da carreira específica de auditor fiscal de tributos municipais. O voto foi aprovado por 

unanimidade (Acórdão nº 01058/22. Processo nº 00303/20, Rel. Cons. Daniel Augusto Goulart, 23/2/22).  

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

STF - Remuneração. Impossibilidade de concessão de aumento pelo Poder Judiciário com 

fundamento no princípio da isonomia – ARE 1341061/SC 

 

“Contraria o disposto na Súmula Vinculante 37 a extensão, pelo Poder Judiciário e com fundamento no 

princípio da isonomia, do percentual máximo previsto para o Adicional de Compensação por 

Disponibilidade Militar, previsto na Lei nº 13.954/2019, a todos os integrantes das Forças Armadas. Não se 

admite a concessão do Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar no percentual máximo 

estabelecido pela Lei nº 13.954/2019 a todos os integrantes das Forças Armadas, com fundamento no 

princípio da isonomia. Isso porque “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (Súmula Vinculante 37). Ademais, a 

opção pela adoção de valores variáveis a depender do cargo ocupado representa escolha essencialmente 

política, baseada nas características próprias da carreira, tarefas desempenhadas, grau de responsabilidade, 

entre outros, cuja análise compete apenas aos Poderes Executivo (que detém a iniciativa de lei) e Legislativo. 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da 

questão constitucional suscitada (Tema 1175 RG). Vencido o ministro Ricardo Lewandowski. No mérito, 

por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria para conhecer o agravo e desprover 

o recurso extraordinário.” (STF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1043/2022, ARE 1341061/SC)  

 

 

 STJ - Danos causados ao erário municipal. Tribunal de Contas do Estado. Multa. Execução. 

Município. Legitimidade. RE 1.003.433/RJ. Tema 642. Adequação de entendimento  
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“O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por 

Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal, em razão de dados causados ao erário municipal. 

Inicialmente, a Segunda Turma do STJ entendeu que o acórdão de origem estava em consonância com a 

jurisprudência desta Corte Superior, afirmando "(...)que as multas aplicadas pelos Tribunais de Contas 

estaduais deverão ser revertidas ao ente público ao qual a Corte está vinculada, mesmo se aplicadas contra 

gestor municipal. " Contudo, o STF julgou o Tema 642, no qual se fixou a seguinte tese: "o Município 

prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas 

estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal." (RE 1.003.433, Rel. 

Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2021, DJe 

11/10/2021). Na hipótese, impõe-se a adequação do julgado, para ajustar ao novo entendimento de caráter 

obrigatório. Assim, o Município prejudicado, e não o Estado, é o legitimado para a execução de crédito 

decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos 

causados ao erário municipal.” (STJ, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 725, AgInt no AREsp nº 

926.189-MG)  

 

TCU- Licitação. Qualificação técnica. Atestado de capacidade técnica. Contrato social. Objeto da 

licitação. Compatibilidade  

 

“Não são considerados válidos para fins de habilitação atestados de prestação de serviços incompatíveis com 

as atividades econômicas previstas no contrato social do licitante. Os atestados devem não apenas 

demonstrar uma situação de fato, mas, necessariamente, uma situação fática que tenha ocorrido em 

conformidade com a lei e com o contrato social.” (TCU, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 385, Acórdão 

nº 2939/2021)  
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Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do Tribunal Pleno, 

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

deste Tribunal. 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

Impossibilidade do pagamento de abono natalino sem lei anterior ao início da vigência da LC 

nº 173/20 

 

Em Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Goianésia questionou-se a 

possibilidade de concessão de abono natalino aos servidores do Poder Legislativo, tendo em vista as 

vedações impostas pela LC n.º 173/20. O Relator convergiu com o posicionamento adotado pela 

Secretaria Especializada, corroborado pelo MPC, e entendeu ser incabível o pagamento de abono 

natalino sem que haja lei anterior ao início da vigência da LC nº 173/20, pois entre as datas 28/5/20 a 

31/12/21, por força do inciso VI do art. 8º da referida LC, estava vedada a criação de auxílios, 

vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, incluída nessa 

proibição a eventual criação de “abono natalino”, já que a norma vedou a criação ou majoração, 

excepcionando apenas as concessões pautadas em sentença judicial transitada em julgado ou em 

legislação autorização ao estado de calamidade pública deflagrada pela COVID-19. A criação e 

pagamento de abono a servidores municipais, quando possível, estará condicionada à aprovação de lei 

municipal em sentido estrito, nos termos do inciso X do art. 37 da CF/88, a qual deve estabelecer o 

valor, a forma de pagamento e demais parâmetros que levem em conta, principalmente, o mérito e 

produtividade, em homenagem aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência administrativa e 

responsabilidade na gestão fiscal, conforme disposto no §1º, art. 39 da CF/88. Dadas exigências, 

conforme estabelecido na Resolução Consulta n.º 003/07 do TCMGO, é vedada a concessão de abono 

a servidores públicos da Câmara com sobras do duodécimo ao final do exercício, sem pressupostos 

juridicamente válidos, em condições certas e específicas. A Proposta de Voto foi aprovada por 

unanimidade (Acordão-Consulta nº 00004/22. Processo nº 09576/21, Rel. Cons. Subst. Flávio 

Monteiro de A. Luna, 8/3/22).  

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Irregularidade acerca da aquisição de testes sorológicos para diagnóstico da COVID-19 

 

Em Representação formulada pelo Ministério Público de Contas, foram apontadas supostas 

irregularidades na aquisição de testes sorológicos IGG/IGM para detecção do coronavírus (COVID-

19). O Relator convergiu com as manifestações da Secretaria de Licitações e Contratos, Secretaria de 

Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e com o Ministério Público de Contas e julgou o 

pedido parcialmente procedente, diante da constatação das seguintes irregularidades: (a) omissão na 

publicação dos procedimentos licitatórios; e (b) falta de planejamento na compra dos testes que teve 

por resultado a aquisição do mesmo item (testes sorológicos IGG/IGM para detecção do coronavírus), 
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da mesma empresa, mediante solicitação realizada na mesma data, por valores unitários distintos. No 

que tange à irregularidade (a), destacou que não foram encontradas as publicações das dispensas de 

licitação no site municipal, desrespeitando assim o § 2° do art. 4° da Lei nº 13.979/20, que determina 

que as contratações relativas ao combate ao COVID-19 estejam publicadas em sítio oficial específico. 

No tocante ao item (b), foi constatada a realização de dois procedimentos de dispensa de licitação, 

iniciados na mesma data, e que resultaram em diferentes preços contratados para o mesmo produto, o 

que caracteriza falta de planejamento da gestão como um todo, em especial da SMS - responsável direta 

por coordenar e realizar a compra dos testes. As condutas desorganizadas prejudicaram a eficiência no 

uso dos recursos públicos, haja vista que fez com que a Gestão comprasse os testes por preços 

diferentes junto ao mesmo fornecedor. Aplicou multa aos responsáveis. O Voto foi aprovado por 

unanimidade (Acórdão nº 01388/22. Processo nº 06476/20, Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 

9/3/22).  

 

Irregularidade em esquema fraudulento de licitações, superfaturamento de contratos e 

“rachadinha” 

 

Em Denúncia autuada pela Ouvidoria do TCMGO foi relatado suposto esquema fraudulento de 

licitações, superfaturamento de contratos e “rachadinha”, organizado pela presidente da Câmara 

Municipal de Alto Horizonte no exercício de 2021. O Relator acolheu a manifestação da Secretaria de 

Licitações e Contratos corroborado pelo MPC, e destacou a existência das seguintes irregularidades: (a) 

comprovação de superfaturamento em contratos de locações de carros; (b) não comprovação de 

serviços relacionados à locação de câmeras de segurança; (c) não comprovação dos serviços de 

digitalização. Em relação ao item (a) foi observado que houve superfaturamento em contratos de 

locações, tendo em virtude da contratação e pagamentos de locações com valores bem superiores aos 

preços de mercado, posto que a Administração Pública optou por  comparar  os  valores  de  veículos  

locados  novos  com  os preços  pagos  pelos  veículos  usados. No que se refere ao item (b), destacou 

que já existiam câmeras de monitoramento no prédio da Câmara Municipal, além disso, não consta nos 

autos qualquer prova documental ou técnica acerca da garantia ou comprovação de que os atuais 

equipamentos de segurança estariam superados ou fora de operação. A Especializada concluiu que 

alegações sem provas não são suficientes para demonstrar a necessidade de um novo procedimento de 

licitatório, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da economicidade, bem como de acordo 

com a necessária motivação do ato administrativo. Por fim, em relação ao item (c), a Secretaria de 

Licitações e Contratos atestou não ter havido provas nítidas ou evidentes de que foram executados os 

serviços de digitalização em arquivos, leis e demais atos do Poder Legislativo, pois os documentos 

acostados aos autos são frágeis e não permitem uma compreensão exata do quantitativo de serviços 

executados, quais atos e documentos foram digitalizados, resultando em provável não prestação ou 

execução dos serviços por parte da empresa contratada. Diante da constatação de provável prejuízo ao 

erário, em virtude da contratação e pagamentos de locações de veículos com valores bem superiores 

aos preços de mercado; da ausência de documentos e comprovações da execução dos serviços de 

locação de câmeras e de prestação serviços na digitalização de processos, determinou a conversão dos 
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autos em Tomada de Contas Especial. Foi aplicado multa aos responsáveis. O voto foi aprovado por 

unanimidade (Acórdão nº 01543/22. Processo nº 03015/21, Rel. Cons. Subst. Maurício Oliveira 

Azevedo, 16/3/22). 

 

Irregularidade no pagamento de benefício decorrente do Programa de Assistência Social à 

Pessoa Carente correlacionado na contratação de empresa individual constituída 

 

Trata-se de Representação, formulada por Vereador de Avelinópolis, na qual relata as seguintes 

irregularidades: (a) fracionamento de despesas relativas aos gastos com fornecimento de alimentos em 

geral, ornamentação dos órgãos públicos e promoção de eventos, para os exercícios de 2013 a 2015; (b) 

dispensa de licitação celebrada de forma ilegal para contratação de prestadora de serviços na confecção 

e fornecimento de salgados, alimentos e promoção de eventos; (c) concessão ilegal de auxílio do 

Programa de Apoio Social – PROAS. O Relator acolheu as análises das Secretarias de Licitações e 

Contratos, de Atos de Pessoal e de Contas Mensais de Gestão, corroboradas pelo MPC, e julgou 

parcialmente procedente a demanda. Em relação ao item (a), entendeu que, em afronta ao disposto na 

Lei nº 8.666/93, não foram apresentados documentos ou justificativas suficientes para sanear as 

irregularidades indicadas e conhecida nos autos. Quanto ao item (b), compreendeu que, em afronta ao 

disposto na Lei nº 8.666/93, é cabível aos gestores realizar a modalidade licitatória correspondente ao 

somatório dos valores estimados para todos os órgãos, mesmo que fossem realizadas mais de uma 

licitação no exercício caso necessário. No que tange ao item (c), foi observado que a pessoa que recebeu 

o auxílio começou desenvolver atividade concomitante de empresária individual o que não poderia 

acontecer para o recebimento do benefício do PROAS, desrespeitando assim os requisitos 

estabelecidos no art. 2º, alínea “d”, e art. 3º, da Lei Municipal nº 754/09. Foi aplicado multa aos 

responsáveis. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 01527/22. Processo nº 05210/16, 

Rel. Cons. Em Substituição Flavio Monteiro de Andrada Luna, 16/3/22).   

 

Violação à LC 173/20 na constatação de burla ao princípio do concurso público e existência de 

fixação de valor/porcentual da gratificação por atos infralegais  

 

Trata-se de Representação, com pedido de Medida Cautelar, encaminhada pelo Ministério Público do Estado de 

Goiás (MPGO), relatando supostas irregularidades referentes à existência de vícios na estrutura administrativa e 

remuneratória do Poder Executivo de Jesúpolis e a previsão de gratificação a servidores comissionados com 

fixação por ato infralegal. O Relator, em convergência com a SAP e o MPC, julgou o feito procedente e 

entendeu que houve burla ao princípio do concurso público, visto que as atribuições e a remuneração definidas 

para o cargo de assessor criado pela Lei nº 446/21, evidenciaram o desvirtuamento da criação de cargos 

comissionados em substituição a cargos efetivos, com clara violação aos incisos II e V do art. 37 da CF/88, com 

funções meramente burocrática, rotineiras técnica ou operacionais. Apontou ter havido igualmente a violação à 

LC nº 173/20, dado que restou comprovado que a readequação do quantitativo de cargos comissionados e das 

suas remunerações provocou aumentos de despesas, caracterizando ato de gestão ilegal, ilegítimo e 

antieconômico. Determinou que o responsável: (a) prescinda de nomear servidores para os cargos em comissão 

de assessor, com base na Lei nº 446/21; (b) exonere seus eventuais ocupantes, em razão da inconstitucionalidade 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/03015/2021
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/03015/2021
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https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/05210/2016
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/05210/2016
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
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da criação do referido cargo com violação a burla ao princípio do concurso público, preconizado nos incisos II e 

V do art. 37 da CF/88; (c) abstenha-se de conceder qualquer gratificação a servidores comissionados, com base 

no art. 21 da Lei 187/05; e que providencie a efetiva revogação do referido dispositivo legal. Aplicou multa ao 

responsável. O voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 01893/22. Processo nº 08119/21, Rel. Cons. 

Fabrício Macedo Motta, 30/03/22).  

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

STF - COVID-19: Realocação de recursos vinculados ao FUNDEB para ações de combate à 

pandemia do coronavírus – ADI 6490/PI 

 

“É vedada a utilização, ainda que em caráter excepcional, de recursos vinculados ao FUNDEB para ações de 

combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Os precedentes da Corte (1) são firmes quanto à 

impossibilidade do uso dos recursos do FUNDEB para gastos não relacionados à educação, pois possuem 

destinação vinculada a finalidades específicas, todas voltadas exclusivamente à área educacional. Portanto, ainda 

que se reconheça a gravidade da pandemia da COVID-19 e os seus impactos na economia e nas finanças 

públicas, nada justifica o emprego de verba constitucionalmente vinculada à manutenção e desenvolvimento do 

ensino básico para fins diversos da que ela se destina. Com base nesse entendimento, o Plenário, por 

unanimidade, conheceu da ação direta e, no mérito, julgou improcedente o pedido.” (STF, Informativo de 

Jurisprudência do STF nº 1044/2022, ADI 6490/PI).  

 

STJ - ITBI. Base de Cálculo. IPTU. Vinculação. Inexistência. Valor venal declarado pelo 

contribuinte. Presunção de veracidade. Revisão pelo fisco. Processo administrativo. 

Possibilidade. Adoção de prévio valor de referência. Inviabilidade 

 

“A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições anormais de mercado, não 

estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de 

tributação; o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente 

com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração do 

processo administrativo determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado 

de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço. O ITBI 

comporta apenas duas modalidades de lançamento originário: por declaração, se a norma local exigir 

prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito 

tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar 

o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante. Os 

lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem 

interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo 

conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do 

bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da 

realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco 

não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/08119/2021
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/08119/2021
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1%20044.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1%20044.pdf
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composição do valor do imóvel transmitido. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da 

transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem 

imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de 

pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do 

procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao 

contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o 

quantum informado (art. 148 do CTN). A prévia adoção de um valor de referência pela Administração 

configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento 

instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto 

à fidedignidade da declaração do sujeito passivo”. (STJ, informativo de Jurisprudência STJ nº 730 REsp 

1.937.821-SP).  

 

TCU - Responsabilidade. Delegação de Competência. Prestação de contas. Impossibilidade 

 

“O dever de prestar de contas é pessoal, cabendo ao responsável a obrigação de certificar-se de seu 

cumprimento, mesmo na hipótese de ter delegado a tarefa a outrem. Eventual delegação de tarefas 

acessórias ao dever de prestar contas não abrange a responsabilidade pela prestação de contas, que, por 

princípio, é indelegável”. (TCU, informativo de Jurisprudência TCU nº 389, Acórdão nº 475/2022).   
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Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do Tribunal Pleno, 

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

deste Tribunal. 
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TRIBUNAL PLENO 

 

Irregularidade em cláusulas restritivas à competitividade do certame quanto à qualificação 

técnica 

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

 

 

Irregularidade em decorrência de descumprimento de ordem cronológica das obrigações 

exigíveis com violação à Lei de Acesso à Informação 

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

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

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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sistema via web própria da contratada, com utilização de cartão magnético que permitia o fornecimento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cardoso de Queiroz, 6/4/22). 

 

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

diferenciador aos servidores ocupantes de cargos comissionados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 13/4/22). 
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Prestação dos serviços pactuados quanto à comprovação de cumprimento de carga horária 

relativas à execução dos serviços médicos do credenciado 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Queiroz, 20/4/22). 

 

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

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

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

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

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

aposentadoria. RE 13.22195/SP. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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contratado; e esta será eficaz e produzirá seus regulares efeitos na hipótese em que houver expressa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Atestação. 

 

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

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

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

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

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

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

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

deste Tribunal. 
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TRIBUNAL PLENO 

 

Irregularidade em cláusulas restritivas à competitividade do certame quanto à qualificação 

técnica 

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

 

 

Irregularidade em decorrência de descumprimento de ordem cronológica das obrigações 

exigíveis com violação à Lei de Acesso à Informação 

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

Gameleira referente à prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento, implantação e operação de 
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sistema via web própria da contratada, com utilização de cartão magnético que permitia o fornecimento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cardoso de Queiroz, 6/4/22). 

 

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

diferenciador aos servidores ocupantes de cargos comissionados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 13/4/22). 
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Prestação dos serviços pactuados quanto à comprovação de cumprimento de carga horária 

relativas à execução dos serviços médicos do credenciado 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Queiroz, 20/4/22). 

 

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

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

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

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

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

aposentadoria. RE 13.22195/SP. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Atestação. 

 

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

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

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

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

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

 
Servidores responsáveis pelo Informativo 

Gustavo Melo Parreira 

Érika Barcelos Côrtes 

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

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

deste Tribunal. 
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TRIBUNAL PLENO 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11/5/22). 

 
Irregularidade na ausência de instituição do Regime de Previdência Complementar 

 
Cuida-se de representação, encaminhada pelo Ministério Público de Contas que, por meio de pesquisa 
no sítio eletrônico do município, identificou a situação irregular do referido ente federado que não 
havia instituído o Regime de Previdência Complementar (RPC), até a data do levantamento realizado 
pelo órgão denunciante. O Relator, adotando a fundamentação per relationem, concordou integralmente 
com o parecer do Ministério Público de Contas, julgando o feito procedente, porém, considerando a 
data de instituição a partir da publicação da LC nº 191, de 16 de dezembro de 2021, em que foi 
instituído o Regime de Previdência Complementar no âmbito do município, como limite máximo para 
a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência e, para, a autorização de adesão 
aos planos de benefícios de previdência complementar. Logo, devendo o feito ser arquivado por perda 
superveniente de objeto. O Ministério Público entendeu pelo arquivamento, pois uma vez interposta a 
representação e  realizado o juízo de admissibilidade, o prazo constitucional para a implementação do 

http://www.tcmgo.tc.br/
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RPC já havia se esgotado, baseado nos parágrafos 14 e 16 do art. 40 da Constituição Federal e na 
adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social no parágrafo 20 do 
art. 40 da CF, sob a orientação de que o prazo máximo de 2 (dois) dias deverá correr a partir da data de 
entrada em vigor desta Emenda Constitucional. O voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 
03140/22. Processo nº 10064/21, Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 11/5/22). 
 

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

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

http://www.tcmgo.tc.br/
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Denúncia com medida cautelar acerca da violação aos parâmetros legais para decretação da 
inexequibilidade das propostas financeiras e desvirtuamento do método de avaliação previsto 

em edital 
 

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

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

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

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

confiança. 
 

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

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

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

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

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

 

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

licitar. Responsabilização. Multa. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

Princípio da Boa-Fé. Proventos.  

  

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

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

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

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