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A Revista de Direito Municipal – RDM n. 30, de agosto de 2015, aborda diversos temas ligados 
à Administração Pública Municipal. Na parte de artigos, foi publicado o trabalho da Professora 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro sobre a “Responsabilização dos Advogados Públicos pela elaboração 
de Pareceres”. Hoje há uma enorme preocupação de advogados públicos em função de todos 
os riscos de eventual responsabilização pela emissão de pareceres jurídicos. Por isso, o referido 
estudo aborda temática extremamente atual e pertinente para os procuradores municipais.
 
Também destacamos nesta edição o artigo “Gestão de resíduos sólidos e deveres de implementação 
no âmbito municipal”, de autoria de Pery Saraiva Neto e Maiara Bonetti Fenili. O tema abordado 
também é muito importante para os municípios, pois a política pública para os resíduos sólidos é 
decisiva para a sustentabilidade ambiental.

No âmbito da jurisprudência, cumpre destacar, nesta edição, a existência de julgados bastantes 
interessantes e pertinentes para os entes públicos municipais. Destacamos, em cada Corte, os 
seguintes: a) O STF decidiu que o professor temporário possui direito ao terço de férias cuja base 
de cálculo deve considerar o período especial de 45 dias de professor efetivo; b) O STJ decidiu 
sobre a competência administrativa dos Procons. A possibilidade desses órgãos aplicarem sanções 
administrativas relacionadas à transgressão dos preceitos inseridos no CDC fi cou assegurada por 
aquela Corte de Justiça; e, c) O TJ/SC decidiu que a exoneração de servidores comissionados 
em função de terem negado apoio político à reeleição do Prefeito caracteriza improbidade 
administrativa. 

As Cortes de Contas também produziram no período investigado decisões bastantes impactantes 
para Administração Pública Municipal. O TCU, por exemplo, considerou a exigência de declaração 
do fabricante, carta de solidariedade ou credenciamento, como condição para habilitação de 
licitante, restritiva à competitividade. Já o TCE/SC enfrentou, em consulta, uma questão bastante 
interessante que é a competência para atualização monetária dos valores previstos na Lei n. 
8.666/1993. Para a Corte de Contas catarinense, tal temática somente pode ser legislada pela 
União, pois a competência é privativa daquele ente federativo. 

Nas perguntas e respostas, os consultores da Revista orientaram os gestores municipais acerca 
da contratação de empresas de eventos para realização de shows por inexigibilidade.

Esta edição, portanto, encontra-se bastante rica em informações relevantes para os gestores 
municipais. Por isso, contamos com a sua distinta leitura.

Cordialmente,

Equipe da Revista de Direito Municipal - RDM

Editorial
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RESPONSABILIZAÇÃO 
DOS ADVOGADOS 
PÚBLICOS PELA 
ELABORAÇÃO DE 
PARECERES
MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO
Procuradora do Estado de São Paulo aposentada, é professora titular de Direito Administrativo da Universidade 
de São Paulo - USP. Mestre e Doutora pela mesma Universidade. Autora de diversos livros e artigos científi cos.

São muitas as hipóteses 
em que a autoridade 
competente para praticar 

determinado ato administrativo 
depende da prévia manifestação 
de órgão jurídico. Na quase 
totalidade dos processos 
administrativos, a autoridade 
administrativa, para fundamentar 
a sua decisão, depende de 
pareceres jurídicos emitidos por 
advogados públicos, que exercem 
a atividade de consultoria com 
fundamento nos artigos 131 e 132 
da Constituição. É exatamente 
nessa área que vêm surgindo 
controvérsias, muitas delas 
levadas ao Judiciário, quando a 
decisão é considerada ilegal pelos 
órgãos de controle (Tribunal de 
Contas ou Ministério Público), 
porém com extensão dessa 
responsabilização ao advogado, 
público ou privado, que proferiu o 
parecer em que se fundamentou 
a decisão impugnada.

Tais manifestações, quando 
acolhidas pela autoridade 
competente para decidir, 
constituem a própria motivação 
ou fundamentação do ato. 
Tradicionalmente, sempre se 

entendeu que o parecer contém 
apenas uma opinião de quem o 
proferiu, não produzindo efeito 
jurídico quando considerado 
isoladamente. Seria impensável 
cogitar, por exemplo, de impetrar 
um mandado de segurança ou 
qualquer outro tipo de ação 
pleiteando a invalidação de um 
parecer. Sempre se considerou 
que ele não constitui um ato 
administrativo propriamente 
dito, exatamente por não 
produzir efeitos jurídicos; por 
outras palavras, o parecer, por 
si, não afeta direitos de terceiros. 
Exatamente por isso, não constitui 
um ato administrativo impugnável 
pelas vias administrativa ou 
judicial. Também sempre se 
entendeu que, por conter mera 
opinião, a autoridade competente 
para decidir não é obrigada a 
acolhê-lo. Ela pode decidir de 
forma diferente da sugerida 
no parecer, desde que o faça 
motivadamente. Pode, inclusive, 
solicitar a manifestação de outro 
órgão jurídico.

A situação começou a alterar-
se a partir de iniciativas do 
Tribunal de Contas da União que, 

ao responsabilizar autoridades 
administrativas pela prática 
de atos lesivos ao erário, 
passou a incluir no processo de 
apuração de responsabilidade 
os advogados públicos que 
proferiram o parecer jurídico em 
que se baseou a autoridade. O 
objetivo é o de fazê-los responder 
solidariamente com a autoridade 
que praticou o ato lesivo.

Uma norma que favoreceu 
esse tipo de entendimento foi a 
contida no artigo 38, parágrafo 
único, da Lei 8.666/93, em 
cujos termos “as minutas de 
editais de licitação, bem como 
as dos contratos, acordos, 
convênios ou ajustes devem 
ser previamente examinadas e 
aprovadas por assessoria jurídica 
da Administração”. A redação do 
dispositivo não foi muito feliz, ao 
atribuir competência ao órgão 
jurídico para “aprovar” as minutas 
de editais e contratos, dando a 
impressão de que a aprovação, 
no caso, teria a natureza jurídica 
de ato administrativo produtor 
de efeitos jurídicos, vinculante 
para a Administração, e não mera 
opinião jurídica.
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O dispositivo deu ensejo a que 
advogados públicos fossem 
chamados a responder perante 
os Tribunais de Contas por 
irregularidades ocorridas nos 
processos de licitações e nos 
contratos, em decorrência de vícios 
nos respectivos instrumentos 
“aprovados” pelo órgão jurídico. 
Também o Ministério Público, ao 
propor ações de improbidade 
administrativa, passou a 
estender a responsabilização aos 
advogados privados contratados 
como profi ssionais liberais para 
a elaboração de pareceres 
jurídicos, necessários à tomada 
de decisões.

A questão foi parar no Judiciário, 
inclusive no Supremo Tribunal 
Federal que, em pelo menos três 
acórdãos relevantes, expôs o seu 
entendimento, sem que se possa 
falar em jurisprudência pacifi cada, 
porque as suas decisões foram 
sendo parcialmente alteradas na 
apreciação dos casos concretos.

No Mandado de Segurança 
24.073, de 2002, publicado em 6 
de novembro de 2002, o relator, 
ministro Carlos Veloso, destacou 
em seu voto que os pareceres 
não são atos administrativos, 
mas “opinião emitida pelo 
operador do Direito, opinião 
técnico-jurídica”. Para ele, “o 
Direito não é uma ciência exata. 
São comuns as interpretações 
divergentes de certo texto de lei, 
o que acontece, invariavelmente, 
nos tribunais. Por isso, para que 
se torne lícita a responsabilização 
do advogado que emitiu parecer 
sobre determinada questão de 
direito é necessário demonstrar 
que laborou o profi ssional com 
culpa, em sentido largo, ou que 
cometeu erro grave, inescusável”.

Outra decisão do STF foi proferida 
no Mandado de Segurança 24.584-
1/DF, julgado pelo Tribunal Pleno 
em 9 de agosto de 2007. Nessa 
hipótese, o Tribunal de Contas da 
União queria responsabilizar os 
procuradores federais do INSS 
por terem “aprovado” minuta 
de convênio celebrado entre o 
INSS e o Centro Educacional de 
Tecnologia em Administração 
(Cetead). O Supremo 
Tribunal Federal, alterando o 
entendimento anterior, decidiu 
que, em determinadas situações, 
é possível responsabilizar 
o advogado que proferiu o 
parecer, fazendo expressa 
referência ao parecer proferido 
com fundamento no artigo 
38, parágrafo único, da Lei 
8.666/93; este teria a natureza 
de ato administrativo, podendo 
acarretar a responsabilidade de 
quem deu a aprovação. O ministro 
Joaquim Barbosa fez, com base 
em doutrina estrangeira (de René 
Chapus), a distinção entre três 
tipos de parecer, o facultativo, 
o obrigatório e o vinculante: “(i) 
quando a consulta é facultativa, 
a autoridade não se vincula ao 
parecer proferido, sendo que seu 
poder de decisão não se vincula 
ao parecer proferido, sendo que 
seu poder de decisão não se 
altera pela manifestação do órgão 
consultivo; (ii) quando a consulta 
é obrigatória, a autoridade não 
se vincula a emitir o ato tal como 
submetido à consultoria, com 
parecer favorável ou contrário, 
e se pretender praticar o ato de 
forma diversa da apresentada à 
consultoria, deverá submetê-lo 
a novo parecer; (iii) quando a lei 
estabelece a obrigação de decidir 
à luz de parecer vinculante, 
essa manifestação de teor 
jurídico deixa de ser meramente 

opinativa e o administrador não 
poderá decidir senão nos termos 
da conclusão do parecer ou, 
então, não decidir”. O Mandado 
de Segurança foi denegado, 
por maioria de votos, fi cando 
decidido, no entanto, que os 
procuradores federais poderiam 
ser chamados ao Tribunal 
de Contas para apresentar 
explicações a respeito de seus 
pareceres e notas técnicas.

No Mandado de Segurança 
24.631-6/DF, foi apreciada 
hipótese em que a manifestação 
do procurador consistiria na 
aprovação de acordo extrajudicial; 
portanto, tratar-se-ia de parecer 
vinculante. Entendeu o relator, 
ministro Joaquim Barbosa, 
que, em situações como essa, 
de parecer vinculante, haveria 
compartilhamento do poder 
administrativo de decisão, 
razão pela qual, em princípio, 
o parecerista poderia vir a ter 
que responder conjuntamente 
com o administrador, pois seria 
também administrador nesse 
caso (conforme Informativo 475, 
do STF). No entanto, a segurança 
foi denegada, por entender o 
relator que, no caso, o parecer 
era facultativo, hipótese em que 
a responsabilização do advogado 
somente pode ocorrer se atuou 
com dolo ou erro inescusável.

É importante ressaltar que os 
pareceres jurídicos exigem 
trabalho de interpretação de 
leis, muitas delas passíveis de 
divergências quanto ao seu 
sentido, exigindo a aplicação de 
variados métodos de exegese. 
Por isso mesmo, é perfeitamente 
possível que a interpretação 
adotada pelo advogado público 
(que, na função consultiva, 
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participa do controle interno 
de legalidade da Administração 
Pública) não seja coincidente com 
a interpretação adotada pelos 
órgãos de controle externo. Seria 
inteiramente irrazoável pretender 
punir o advogado só pelo fato de 
sua opinião não coincidir com a 
do órgão controlador, até mesmo 
levando em consideração que nem 
sempre os técnicos e membros 
dos tribunais de contas têm 
formação jurídica que os habilite a 
exercer atividade de consultoria, 
assessoria e direção jurídicas, 
que é privativa da advocacia, nos 
termos do artigo 1º, inciso II, 
do Estatuto da OAB. Mesmo em 
se tratando de controle exercido 
por membros do Ministério 
Público, nada existe em suas 
atribuições institucionais que 
lhes permita censurar ou corrigir 
opinião emitida licitamente 
por qualquer advogado, seja 
público ou privado. Por isso 
mesmo, sua responsabilização 
depende da demonstração de 
que o advogado, ao proferir sua 
opinião, agiu de má-fé, com culpa 
grave ou erro grosseiro. De outro 
modo, faltará aos advogados o 
mínimo de segurança jurídica 
para o exercício de suas funções, 
consideradas essenciais à 
justiça pelos artigo 131 e 133 
da Constituição Federal, com a 
garantia da inviolabilidade por 
seus atos e manifestações no 
exercício da profi ssão.

O fato é que, se o parecer está 
devidamente fundamentado, se 
defende tese aceitável, se está 
alicerçado em lição de doutrina ou 
de jurisprudência (que constituem 
fontes do direito), não há como 
responsabilizar o advogado pela 
opinião manifestada em parecer 
jurídico nem a autoridade que, 

com base nele, proferiu a decisão.

Não me parece que o caráter 
vinculante ou facultativo do 
parecer, na classifi cação do 
ministro Joaquim Barbosa, 
seja relevante para fi ns de 
responsabilização do advogado 
público. O que é relevante é a 
verifi cação do elemento subjetivo 
com que atuou. Se agiu de má-
fé, se praticou erro grosseiro, 
se atuou com dolo, cabe a sua 
responsabilização.

O novo Código de Processo 
Civil, cujo Título VI estabelece 
normas sobre advocacia pública, 
determina, no artigo 184, que 
“o membro da Advocacia Pública 
será civil e regressivamente 
responsável quando agir com 
dolo ou fraude no exercício de 
suas funções”.

Temos realçado, em diferentes 
oportunidades, que a advocacia 
pública, quando na função 
consultiva, participa ativamente 
do controle interno que a 
Administração Pública exerce 
sobre seus próprios atos. Isto 
porque, no exercício desse 
controle, as autoridades 
socorrem-se da advocacia 
pública. Esta não age por 
iniciativa própria. Ela não exerce 
função de auditoria, de fi scal da 
autoridade administrativa. Ela se 
limita a responder a consultas 
que lhe são formuladas pelas 
autoridades, quer sobre atos 
que ainda vão praticar (e, nesse 
caso, o controle é prévio), quer 
sobre atos já praticados, sobre 
os quais surjam dúvidas quanto 
à legalidade (e, nesse caso, o 
controle, é posterior).

A regra é que as autoridades 
administrativas, mesmo quando 
revelem inconformismo com a 
submissão à lei e ao Direito – 

que muitas vezes constituem 
entraves aos seus objetivos – 
consultem a advocacia pública, 
ainda que a lei não exija sempre 
essa consulta. Mesmo quando 
quer praticar um ato ilícito, a 
autoridade quer fazê-lo com 
base em parecer jurídico; para 
esse fi m, ela pede e pressiona 
o órgão jurídico para obter 
um parecer que lhe convenha 
(daí a importância da inserção 
da advocacia pública fora da 
hierarquia administrativa, para 
fi ns de exercício de suas funções 
institucionais; daí também a 
importância da estabilidade dos 
membros da advocacia pública). 
A autoridade quer, na realidade, 
dar aparência de legalidade a um 
ato ilegal e, para esse fi m, quer 
refugiar-se atrás de um parecer 
jurídico, até para ressalvar a sua 
responsabilidade. O advogado 
público que cede a esse tipo de 
pressão amesquinha a instituição 
e corre o risco de responder 
administrativamente por seu ato. 
Estará agindo de má-fé e poderá 
ser responsabilizado.

O papel do advogado público que 
exerce função de consultoria não 
é o de representante de parte. 
O consultor, da mesma forma 
que o juiz, tem de interpretar 
a lei para apontar a solução 
correta; ele tem de ser imparcial, 
porque protege a legalidade e a 
moralidade do ato administrativo; 
ele atua na defesa do interesse 
público primário, de que é titular 
a coletividade, e não na defesa 
do interesse público secundário, 
de que é titular a autoridade 
administrativa. O importante, 
para afastar a responsabilização, 
é a adequada fundamentação 
do parecer jurídico, que deverá 
sempre basear-se, não só no 
direito positivo, mas também 
nas lições da doutrina e na 
jurisprudência.
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GESTÃO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 
E DEVERES DE 
IMPLEMENTAÇÃO NO 
ÂMBITO MUNICIPAL
PERY SARAIVA NETO
Advogado e consultor jurídico. Doutorando em Direito/PUCRS. Mestre em Direito/UFSC. Especialista 
em Direito Ambiental pela FUNJAB/UFSC. Professor (graduação e pós-graduação). Professor Convidado 
UFRGS, FGV/Rio, ESMESC, ESA/OAB, UNIDAVI, UNIVALI e UNOESC. Palestrante em diversos eventos 
jurídicos. Diretor Eleito (2015) do Instituto O Direito por Um Planeta Verde/IDPV. Membro do Grupo de 
Pesquisa Direito Ambiental e Ecologia Política na Sociedade de Risco (GPDA/UFSC). Diretor Vice-Presidente 
Cultural (Acadêmico) da Associação Internacional de Direito do Seguro (AIDA/BRASIL). Presidente do 
Grupo Nacional de Trabalho em Seguro Ambiental da AIDA/BRASIL. Secretário-Geral da Comissão de 
Direito Securitário da OAB/SC. Foi Membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB/SC (2008/2010). Autor 
e colaborador de artigos e livros, tais como: A prova na jurisdição ambiental (Livraria do Advogado/2010), 
Aspectos Jurídicos dos Contratos de Seguro (Livraria do Advogado/2013), Aspectos Jurídicos dos Contratos 
de Seguro - Ano II (Livraria do Advogado/2014) e Aspectos Jurídicos dos Contratos de Seguro - Ano III 
(Livraria do Advogado/2015).

MAIARA BONETTI FENILI
Advogada. Bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Sociais de Santa Catarina – CESUSC. Pós-
graduanda em Direito e Processo do Trabalho pela Faculdade de Ciências Sociais de Santa Catarina – 
CESUSC. Pós-graduanda em Direito do Seguro pela Faculdade de Ciências Sociais de Santa Catarina 
– CESUSC. Membro da Comissão de Direito Securitário da OAB/SC.

1. INTRODUÇÃO

O modelo constitucional 
brasileiro, clara e 
expressamente, atribui 

a toda a coletividade o dever 
de defender e proteger o meio 
ambiente. Isso signifi ca, no 
mínimo, que o cidadão não pode 
mais adotar uma postura de 
meramente exigir atuações do 
Estado no tocante à qualidade 
ambiental, tampouco satisfazer-
se com simples declarações 
formais de reconhecimento desse 
direito.

O direito ao meio ambiente 
sadio e equilibrado, pela sua 
relevância, não se contenta 

com o mero reconhecimento. 
Clama por efetiva proteção e 
implementação, e isto, de acordo 
com a formatação constitucional 
brasileira, deve ser realizado 
pelo Poder Público, mas também, 
e especialmente, por toda a 
coletividade.

Assim, é de se questionar: como 
exigir, ou mesmo esperar, que 
a coletividade assuma e realize 
tal compromisso, em um País 
repleto de problemas sociais 
de toda a ordem? Em outros 
termos, em um País abarrotado 
de mazelas, em que os indivíduos 
tomam grande parte do seu 
tempo e esforços buscando 
prover a própria sobrevivência de 

forma minimamente digna, como 
esperar ou exigir a realização 
desse dever? Soma-se a tais 
questões a própria ignorância 
quanto à existência de tal dever, 
ou ainda o desconhecimento do 
quadro de crise ambiental e, por 
conseguinte, da importância em 
se proteger o meio ambiente.

Com relação a esse quadro 
limitador e, a priori, desalentador: 
“não erra quem disser que todos 
os problemas brasileiros se 
resumem a um só: a defi ciência 
na educação. Povo educado sabe 
se autogovernar e sabe escolher 
seus governantes. Povo educado 
reivindica. Povo educado 
reconhece o valor da natureza, 
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sabe avaliar esse patrimônio que 
é de todos, inclusive dele mesmo. 
Povo educado saberia reivindicar 
maior responsabilidade e 
efetiva responsabilização de 
todos aqueles que, obrigados 
a tutelar a natureza, ou dela se 
descuidam, ou são os primeiros a 
exterminá-la. Como conseguir a 
adesão do povo para a proteção 
ambiental – e a maior parte do 
povo brasileiro é rústica, não teve 
acesso à escolaridade formal e 
continua não incluída no mundo 
fantástico do consumo – se ele 
não tem conhecimento sobre o 
tesouro natural que é de seu uso 
comum? Assim como o brasileiro 
acredita que o público equivale 
ao sem dono, também não sabe 
aquilatar a valia da natureza” 
(NALINI, 2008, p. 473-476).

A resposta para tais problemas é 
conhecida: educação. Contudo, 
a precariedade reina no sistema 
de ensino brasileiro, tendo ela 
fundamental importância para 
a construção e ampliação da 
cidadania ambiental.

É justamente por meio dessa 
educação, conscientização e 
mudança de postura que se 
deve pensar em soluções macro, 
buscando uma verdadeira 
atuação preventiva. 

Essa atuação preventiva faz-se 
necessária diante da evolução do 
consumo que consequentemente 
refl ete no meio ambiente.

O consumo é um ato social, que 
tem como escopo a satisfação das 
necessidades individuais, sejam 
elas físicas ou culturais, que 
acabam por apresentar refl exos 
que ultrapassam a pessoa do 
consumidor. Ou seja, refl ete 

também no meio ambiente, 
na saúde pública e na própria 
qualidade de vida, uma vez que 
existe incapacidade de gerir de 
forma efi ciente e sustentável os 
resíduos sólidos produzidos.

Diante do crescimento 
considerável do chamado 
consumismo, houve também 
maior produção de resíduos 
sólidos. Além do aumento da 
produção desses resíduos, 
houve também um crescimento 
da produção de resíduos cada 
vez mais perigosos, os quais 
apresentam elementos que 
ampliam os danos e riscos ao 
meio ambiente.

Perante essa realidade, o 
legislador nacional editou a 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS), a qual foi 
instituída pela Lei n. 12305/2010, 
pela qual pretendeu “explicitar 
os princípios, objetivos, 
instrumentos e as diretrizes 
relativas à gestão integrada e 
ao gerenciamento de resíduos 
sólidos, às responsabilidades dos 
geradores e do poder público e 
aos instrumentos econômicos 
aplicáveis à matéria” (LEITE, 
2015, p. 482).

Cabe ressaltar que tal política 
mostra uma visão holística e 
sistêmica de toda a problemática 
enfrentada, pois engloba todo 
o ciclo de vida dos produtos, 
deixando clara a necessidade de 
se priorizar a não geração e a 
redução da produção de resíduos 
sólidos (LEITE, 2015, p. 483).

2. RESÍDUOS SÓLIDOS

A Lei da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (LPNRS) 

conceitua, em seu artigo 3º, inciso 
XVI, resíduos sólidos como sendo 
material, substância, objeto 
ou bem descartado resultante 
de atividades humanas em 
sociedade, a cuja destinação fi nal 
se procede, propõe-se proceder 
ou está-se obrigado a proceder, 
nos estados sólido ou semissólido, 
bem como gases contidos em 
recipientes e líquidos cujas 
particularidades tornem inviável 
o seu lançamento na rede pública 
de esgotos ou em corpos d’água, 
ou exijam para isso soluções 
técnica ou economicamente 
inviáveis em face da melhor 
tecnologia disponível.

Tal diploma legal, dentre outras 
disposições, tratou de forma 
integrada as diretrizes relativas 
a gestão e gerenciamento de 
resíduos sólidos, sendo que 
anteriormente a ele os resíduos 
sólidos vinham sendo tratados de 
forma específi ca pelas Resoluções 
do CONAMA, dentre as quais se 
pode citar a Resolução n. 5/1993, 
que trata do gerenciamento de 
resíduos sólidos gerados nos 
portos, aeroportos, terminais 
ferroviários e rodoviários; 
Resolução n. 307/2002, que 
trata das diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão 
de resíduos da construção civil; 
Resolução n. 313/2002, que trata 
do inventário nacional de resíduos 
sólidos industriais; Resolução 
n. 316/2002, que trata dos 
procedimentos e critérios para 
o funcionamento de sistemas de 
tratamento térmico de resíduos; 
Resolução n. 358/2005, que 
dispõe sobre tratamento e 
disposição fi nal dos resíduos dos 
serviços de saúde; Resolução 
n. 362/2005, que trata do 
recolhimento, coleta e destinação 
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fi nal de óleo lubrifi cante usado 
ou contaminado; Resolução n. 
401/2008, que trata dos limites 
máximos de chumbo, cádmio e 
mercúrio para pilhas e baterias 
comercializadas no território 
nacional e os critérios e padrões 
para o seu gerenciamento 
ambientalmente adequado; 
Resolução n. 404/2008, que trata 
dos critérios e diretrizes para 
o licenciamento ambiental de 
aterro sanitário de pequeno porte 
de resíduos sólidos humanos; 
e Resolução n. 416/2009, que 
trata da prevenção à degradação 
ambiental causada por pneus 
inservíveis e sua destinação 
ambientalmente adequada.

A LPNRS é portanto um 
importante marco jurídico-
regulatório da problemática 
envolvendo os resíduos sólidos, 
pois propõe enfrentamento 
sistemático e integrado, dispondo 
sobre princípios, objetivos, 
instrumentos e diretrizes 
relativas à gestão integrada e 
ao gerenciamento de resíduos 
sólidos, às responsabilidades 
dos geradores e do poder 
público e sobre os instrumentos 
econômicos aplicáveis.

Os princípios e objetivos 
apresentados pela lei estão 
fortemente interligados com todo 
o aparato de proteção ambiental 
no Brasil, numa lógica de 
prevenção, precaução e gestão, 
responsabilização (solidária e 
compartilhada), cooperação e 
educação ambiental.

Com relação à prevenção, trata-
se de um princípio norteador das 
políticas públicas voltadas ao 
meio ambiente (LEMOS, 2011, 
p. 65), sendo responsável pela 

concretização do princípio do 
poluidor-pagador, que é aquele 
que postula que o causador da 
poluição arcará com seus custos, 
respondendo pelas despesas da 
prevenção, reparação e repressão 
da poluição (LEMOS, 2011, p. 56-
57).

Tal princípio opera como um 
dever de cuidado, de utilização 
racional, parcimoniosa, dos bens 
ambientais.

Já a precaução está relacionada à 
orientação do desenvolvimento e 
aplicação do direito ambiental nos 
casos de incerteza científi ca de que 
o dano ocorrerá (LEMOS, 2011, 
p. 69), devendo esse princípio 
ser aplicado de forma equilibrada 
e sem deixar de considerar os 
princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, uma vez que 
esse equilíbrio se demonstra 
fundamental para que a atividade 
econômica ocorra em padrões de 
sustentabilidade (LEMOS, 2011, 
p. 73).

O princípio da visão sistêmica 
na gestão de resíduos sólidos 
tem por objetivo a consideração 
das variáveis ambiental, social, 
cultural, econômica, tecnológica 
e de saúde pública, uma vez 
que não se pode desenvolver 
planos ou programas ambientais 
com base em apenas uma delas 
isoladamente. Para que haja 
sucesso, é necessário ponderá-
las e adequá-las à conjuntura 
vivenciada (NEVES e WILLRICH, 
2013, p. 276).

O princípio da responsabilidade 
compartilhada é aquele que, por 
estar ligado ao ciclo de vida do 
produto, torna responsáveis, 
por todo o trajeto do resíduo, os 

entes públicos, os fabricantes, os 
importadores, os distribuidores, 
os comerciantes e os próprios 
consumidores, consagrando 
assim o princípio da participação.
Por fi m, a importância da educação 
ambiental, que se mostra como 
um instrumento de sensibilização 
coletiva, de empoderamento 
e efetiva participação nos 
destinos da gestão da qualidade 
ambiental. Essa educação deve 
estar presente em todos os 
níveis do ensino, inclusive no 
da comunidade, com o intuito 
de capacitá-la, para que haja 
participação ativa na defesa do 
meio ambiente (LEITE, 2015, p. 
172-173).

A diretriz que determina a gestão 
e o gerenciamento de resíduos 
sólidos é a mais importante para 
a implementação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, 
impondo ser observada uma 
ordem de prioridade que se inicia 
com a não geração, passando 
para a redução, reutilização, 
reciclagem, tratamento dos 
resíduos sólidos e, por fi m, 
disposição fi nal ambientalmente 
adequada dos rejeitos.

A não geração de resíduos, que 
nada mais é do que prevenção, 
é tida como prioridade, pois é 
impossível que se admita que 
qualquer pessoa possa produzir o 
resíduo que quiser, quando quiser 
e onde quiser. Porém se não 
houver meio de evitá-los, faz-
se necessário que haja garantia 
de que não causem danos 
ambientais ou que sejam o menos 
impactante possível, demorando 
o máximo de tempo para serem 
inutilizados e depositados no 
meio ambiente, levando-se em 
conta a metodologia da gestão 
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dos resíduos de repensar, 
reduzir, reutilizar, reciclar e 
responsabilizar.

Sendo assim, é dever do setor 
público implantar programas e 
ações de educação ambiental 
com o objetivo de promover a 
não geração de resíduos.

A responsabilidade em matéria 
ambiental é objetiva, ou seja, 
independe de culpa, e também 
solidária, pois não há distinção 
entre o causador direto e indireto 
do dano. É seguindo essa regra que 
se conclui que a responsabilidade 
por danos decorrentes do não 
cumprimento da PNRS é objetiva 
e solidária, uma vez que ela 
integra a Política Nacional do Meio 
Ambiente(NEVES e WILLRICH, 
2013,  p. 280).

Contudo, a Lei n. 12305/2010 
instituiu que a responsabilidade 
ambiental por resíduos sólidos é 
compartilhada, impondo deveres 
a todos que fazem parte da 
produção e consumo de bens que 
resultem nesses resíduos, com 
o intuito de minimizar o volume 
gerado de resíduos e rejeitos 
(LEITE, 2015, p. 493). 

Os resíduos sólidos são capazes de 
gerar impactos à saúde humana 
e à qualidade ambiental, e por 
isso necessitam ser reduzidos, 
devendo ser diminuídos também 
os danos pós-consumo.
A responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos 
tem por objetivo compatibilizar 
interesses entre os agentes 
econômicos e sociais e os 
processos de gestão empresarial 
e mercadológica com os de 
gestão ambiental, desenvolvendo 
estratégias sustentáveis; 

promover o aproveitamento de 
resíduos sólidos, direcionando-
os para sua cadeia produtiva ou 
para outras cadeias produtivas; 
reduzir a geração de resíduos 
sólidos, o desperdício de 
materiais, a poluição e os 
danos ambientais; incentivar a 
utilização de insumos de menor 
agressividade ao meio ambiente 
e de maior sustentabilidade; 
estimular o desenvolvimento do 
mercado, a produção e o consumo 
de produtos derivados de 
materiais reciclados e recicláveis; 
propiciar que as atividades 
produtivas alcancem efi ciência 
e sustentabilidade; e, por fi m, 
incentivar as boas práticas de 
responsabilidade socioambiental.

Tal responsabilidade engloba 
todos os envolvidos no ciclo de 
vida do produto, sendo atribuída 
de forma individualizada e 
encadeada aos fabricantes, 
importadores, distribuidores, 
comerciantes, consumidores e 
titulares de serviços públicos 
de limpeza urbana e manejo 
dos resíduos sólidos. A cada um 
desses indivíduos são incumbidos 
deveres diferenciados, o que 
afasta portanto a classifi cação 
da responsabilidade como sendo 
solidária (LEITE, 2015, p. 493-
494).

3. POLÍTICA ESTADUAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS – LEI N. 
13557/2005

A Lei Estadual n. 13557/2005 
instituiu a Política Estadual 
de Resíduos Sólidose defi niu 
diretrizes e normas de prevenção 
da poluição, proteção e 
recuperação da qualidade do meio 
ambiente e da saúde pública, 
assegurando o uso adequado dos 

recursos ambientais no Estado de 
Santa Catarina.

Tal lei trouxe como objetivos da 
Política Estadual de Resíduos 
Sólidos preservar a saúde 
pública; proteger e melhorar a 
qualidade do meio ambiente; 
estimular a remediação de 
áreas degradadas; assegurar a 
utilização adequada e racional 
dos recursos naturais; disciplinar 
o gerenciamento dos resíduos; 
estimular a implantação, em 
todos os Municípios catarinenses, 
dos serviços de gerenciamento 
de resíduos sólidos, sistemas 
de tratamento e disposição fi nal 
de resíduos sólidos licenciáveis 
pelo órgão ambiental estadual; 
ampliar o nível de informação 
existente, de forma a integrar 
ao cotidiano dos cidadãos o 
tema “resíduos sólidos”; e, por 
fi m, incentivar a cooperação 
entre Municípios e a adoção de 
soluções conjuntas, mediante 
planos regionais.

Além disso, a referida lei também 
trouxe os princípios que regem 
a Política Estadual de Resíduos 
Sólidos, estando entre eles o da 
integração das ações nas áreas 
de saneamento, meio ambiente, 
saúde pública, recursos hídricos 
e ação social; o da promoção de 
padrões sustentáveis de produção 
e consumo; o da redução, ao 
mínimo, dos resíduos sólidos, 
por meio de incentivo às práticas 
ambientalmente adequadas 
de reutilização, reciclagem e 
recuperação; o da participação 
social no gerenciamento 
dos resíduos sólidos; o da 
regularidade, continuidade e 
universalidade dos sistemas de 
coleta e transporte dos resíduos 
sólidos; o da responsabilização 
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dos geradores pelo 
gerenciamento dos seus resíduos 
sólidos; o da responsabilização 
pós-consumo do fabricante e/
ou importador pelos produtos 
e respectivas embalagens 
ofertados ao consumidor fi nal, 
em que couber; o da cooperação 
entre o Poder Público, o setor 
produtivo e a sociedade civil; o 
da cooperação interinstitucional 
entre os órgãos do Estado e 
dos Municípios, estimulando a 
busca de soluções consorciadas 
e/ou compartilhadas; o da 
responsabilização por danos 
causados pelos agentes 
econômicos e sociais, com adoção 
do princípio do poluidor pagador; 
o da integração da Política de 
Resíduos Sólidos às políticas 
de erradicação do trabalho 
infantil nos lixões; o do direito 
à Educação Ambiental dirigida 
ao gerador de resíduos e ao 
consumidor de produtos; e, por 
fi m, o da adoção dos Princípios 
do Desenvolvimento Sustentável 
como premissa na proposição do 
modelo de Gestão de Resíduos 
Sólidos para o Estado de Santa 
Catarina, baseado em agenda 
mínima para alcançar os objetivos 
gerais propostos a curto, médio e 
longo prazo.

A Lei Estadual da Política de 
Resíduos Sólidos dispõe também 
sobre a ação do Poder Público na 
implementação dos objetivos, a 
qual é orientada por diretrizes, 
dentre as quais cabe citar o apoio 
técnico e fi nanceiro aos Municípios 
na formação e implantação de 
seus planos estratégicos de 
ação para o gerenciamento dos 
resíduos sólidos, de acordo com 
critérios a serem defi nidos em 
instância colegiada para esse 
fi m; o incentivo à cooperação 

entre Municípios e a adoção de 
soluções conjuntas; o incentivo 
à parceria entre Estados, 
Municípios e sociedade civil 
para implantação do programa 
de educação ambiental, com 
enfoque específi co para a área de 
resíduos sólidos; e a introdução 
do conceito de gerenciamento 
integrado de resíduos sólidos 
e estabelecimento de metas 
estaduais, regionais e locais para 
prevenção, redução, reutilização, 
reciclagem, tratamento e 
destinação fi nal para todo e 
qualquer resíduo sólido gerado.

O Estado de Santa Catarina 
possui um Plano Estadual de 
Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos, implementado em 2012 
pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico e 
Sustentável, com o intuito de 
programar e executar atividades 
capazes de transformar a situação 
atual do Estado, auxiliando no 
equacionamento dos problemas 
relacionados a geração, coleta, 
tratamento e destinação fi nal 
adequada dos resíduos sólidos, 
conforme prevê a LPNRS.

Esse planejamento faz com 
que os governos Estadual e 
municipal trabalhem em parceria 
e principalmente em busca 
da realização dos consórcios 
intermunicipais, os quais 
têm o condão de promover 
desenvolvimento social e 
econômico de qualidade para a 
população.

4. DEVERES DOS MUNICÍPIOS

Dentre os planos de resíduos 
sólidos, estão os intermunicipais 
de resíduos sólidos e os 
municipais de gestão integrada 

de resíduos sólidos, sendo dever 
dosMunicípios elaborá-los e 
implementá-los.

O plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos é 
condição estabelecida para que 
o Distrito Federal e os Municípios 
tenham acesso a recursos da 
União ou por ela controlados, 
destinados a empreendimentos 
e serviços relacionados à 
limpeza urbana e ao manejo de 
resíduos sólidos, ou para serem 
benefi ciados por incentivos ou 
fi nanciamentos de entidades 
federais de crédito ou fomento 
para tal fi nalidade.

Os Municípios que optarem 
por soluções consorciadas 
intermunicipais para a gestão 
dos resíduos sólidos, incluindo 
a elaboração e implementação 
de plano intermunicipal, ou que 
se inserirem de forma voluntária 
nos planos microrregionais de 
resíduos sólidos, bem como 
aqueles que implantarem a 
coleta seletiva com a participação 
de cooperativas ou outras formas 
de associação de catadores 
de materiais reutilizáveis e 
recicláveis formadas por pessoas 
físicas de baixa renda, serão 
priorizados no acesso aos 
recursos da União.

O plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos deve 
implementar metas de coleta 
seletiva de rejeitos; o incentivo à 
criação e ao desenvolvimento de 
cooperativas ou de outras formas 
de associação de catadores; o 
monitoramento, licenciamento 
e fi scalização ambiental; a 
instituição de órgãos colegiados 
municipais destinados ao controle 
social dos serviços de resíduos 



14

Artigos//Gestão de resíduos sólidos e deveres de implementação no âmbito municipal

Revista de Direito Municipal - RDM - 30

sólidos urbanos; a constituição 
de consórcios ou outras formas 
de cooperação (elevação das 
escalas de aproveitamento e 
redução dos custos envolvidos); 
e a contribuição, enviando 
informações para a manutenção 
do Sistema Nacional de 
Informações sobre Gestão dos 
Resíduos Sólidos.

O artigo 19 da Lei de Política 
Nacional de Resíduos Sólidos 
prevê o conteúdo mínimo que 
deve estar contido nos Planos 
Municipais de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos. Desse 
conteúdo, extrai-se:

» diagnóstico da situação dos 
resíduos sólidos gerados, 
a identifi cação das áreas 
favoráveis para disposição 
fi nal (possibilidade de soluções 
consorciadas ou compartilhadas),
» identifi cação de resíduos sólidos 
e dos geradores sujeitos ao plano 
de gerenciamento específi co, 
» procedimentos operacionais e 
especifi cações mínimas a serem 
adotados nos serviços públicos 
de limpeza urbana e manejo, 
» indicadores de desempenho 
operacional e ambiental dos 
serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo, 
» regras para o transporte e 
outras etapas do gerenciamento 
de resíduos sólidos, 
» defi nição das responsabilidades 
quanto a sua implementação e 
operacionalização, 
» programas e ações de 
capacitação técnica voltados 
para sua implementação e 
operacionalização, 
» programas e ações de educação 
ambiental, 
» programas e ações para a 
participação, 

» mecanismos para a criação de 
fontes de negócios, emprego e 
renda, mediante a valorização 
dos resíduos sólidos, 
» sistema de cálculo dos custos 
da prestação dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos, 
» metas de redução, reutilização, 
coleta seletiva e reciclagem, 
» descrição das formas e dos 
limites da participação do 
poder público local na coleta 
seletiva e na logística reversa 
(responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos), 
» meios a serem utilizados para 
o controle e a fi scalização, 
» ações preventivas e corretivas 
a serem praticadas, incluindo 
programa de monitoramento, 
» identifi cação dos passivos 
ambientais relacionados aos 
resíduos sólidos, incluindo áreas 
contaminadas, e, por fi m, 
» a periodicidade de sua revisão.

Contudo, os Planos Municipais 
de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos apresentam 
peculiaridades, sendo que podem 
estar inseridos no plano de 
saneamento básico, desde que 
respeitado o conteúdo mínimo que 
deve estar contido no plano, ou 
em caso de Municípios com menos 
de 20.000 (vinte mil) habitantes, 
o conteúdo simplifi cado, na forma 
do regulamento, salvo exceções, 
como no caso de eles serem 
integrantes de áreas de especial 
interesse turístico, estarem 
inseridos na área de infl uência de 
empreendimentos ou atividades 
com signifi cativo impacto 
ambiental de âmbito regional 
ou nacional, ou cujo território 
abranja, total ou parcialmente, 
Unidades de Conservação.

Dentre os deveres dos Municípios 

Dentre os deveres dos Municípios 
estão ainda o de dar efetividade 
às ações voltadas a assegurar a 
observância da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos e suas 
diretrizes e determinações e atuar 
subsidiariamente, com vistas 
a minimizar ou cessar o dano, 
logo que tome conhecimento de 
evento lesivo ao meio ambiente 
ou à saúde pública relacionado 
ao gerenciamento de resíduos 
sólidos. Do contrário, os 
responsáveis pelo dano ambiental 
ressarcirão integralmente o poder 
público pelos gastos decorrentes 
das ações empreendidas.

5. CONCLUSÃO

A Política Nacional de Resíduos 
Sólidos é um verdadeiro marco 
jurídico-regulatório, pois 
foi instituída para enfrentar 
as consequências sociais, 
econômicas e ambientais 
referentes ao manejo de resíduos 
sólidos de forma inadequada, 
propondo a prática de hábitos 
de consumo sustentável e 
trazendo instrumentos variados 
para propiciar o incentivo à 
reciclagem, à reutilização dos 
resíduos sólidos e à destinação 
ambiental adequada dos dejetos.
Além de criar uma política 
compatível com os princípios do 
direito ambiental, a lei também 
inovou, trazendo diretrizes 
e defi nindo objetivos claros, 
com a intenção de obter um 
meio ambiente ecologicamente 
equilibrado.

Ademais trouxe a chamada 
responsabilidade compartilhada, 
que engloba todos os envolvidos 
no ciclo de vida do produto.

Conclui-se portanto que a 
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intenção do legislador era de instituir instrumentos hábeis para a gestão de resíduos sólidos. Porém, para 
que esses instrumentos sejam realmente sufi cientes, é necessário que haja uma mudança de postura do 
Poder Público, dos setores empresariais e de toda a sociedade, levando-se em conta a educação ambiental 
e a conscientização, tornando efi caz a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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COMPROVAÇÃO DE 
EXCLUSIVIDADE NO 
FORNECIMENTO DE 
SOFTWARES
JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES
É professor de Direito Administrativo, mestre em Direito Público e advogado. Consultor cadastrado no Banco 
Mundial. Foi advogado e administrador postal na ECT; Juiz do Trabalho no TRT 10ª Região, Procurador, 
Procurador-Geral do Ministério Público e Conselheiro no TCDF.<br>Autor de 13 livros e 6 coletâneas de 
leis. Tem mais de 8.000 horas de cursos ministrados nas áreas de controle. É membro vitalício da Academia 
Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, como acadêmico efetivo imortal em ciências jurídicas, 
ocupando a cadeira nº 7, cujo patrono é Hely Lopes Meirelles.

Decisão do TRE/PE durante a 
prestação de contas motivou a 
elaboração de artigo que mostra 
como realizar a comprovação, 
por meio de atestado, para 
comprovar a exclusividade dos 
processos para aquisição de 
softwares.

A fi scalização dos tribunais 
de contas inclui, por força 
constitucional, a atribuição 
de controlar externamente as 
atividades dos poderes Judiciário 
e Executivo, o que não confi gura 
invasão de poderes.

Compete aos tribunais de contas 
o controle dos recursos públicos 
utilizados no Poder Judiciário 
para assegurar que as despesas 
e receitas tenham origem e 
destinação adequada conforme 
o Plano Plurianual, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e a Lei 
Orçamentária Anual. Em razão 
disso, o Poder Judiciário tem 
o dever inafastável de prestar 
contas e seguir os ditames 
da legislação referente às 
contratações públicas.

Nesse contexto, durante a 
análise de prestação de contas 
no âmbito do Tribunal Regional 
Eleitoral em Pernambuco – TRE/
PE, foi constatada pela Corte de 
Contas a seguinte ocorrência1:

“[...] irregular a aquisição de 
materiais, equipamentos ou 
gêneros por inexigibilidade de 
licitação fundamentada no art. 25, 
inciso I, da Lei 8.666/1993, sem a 
comprovação da exclusividade do 
fornecimento mediante atestado 
fornecido pelo órgão de registro 
do comércio local, no caso pela 
Junta Comercial do Estado de 
Pernambuco – Jucepe, a exemplo 
do que ocorreu nos processos 
[...], para aquisição de softwares 
[...]”.

O caput do art. 25 da Lei nº 
8.666/1993 estabelece que é 
inexigível a licitação quando 
houver inviabilidade de 
competição, em especial quando 
ocorrer uma das três hipóteses 
retratadas nos incisos que 
anuncia. A expressão utilizada é 
salientada pela doutrina pátria 

para assegurar que se trata de 
elenco exemplifi cativo, fi rmando 
a assertiva de que os casos 
registrados não são únicos.

O inc. I do art. 25 da referida Lei 
estabeleceu que a inexigibilidade 
para aquisição de materiais, 
equipamentos ou gêneros que 
somente possam ser fornecidos 
por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo 
deverá ser atestada pelo órgão de 
registro do comércio do local em 
que se realizaria a licitação ou a 
obra ou o serviço, pelo Sindicato, 
Federação ou Confederação 
Patronal, ou, ainda, pelas 
entidades equivalentes.

Nesse contexto, fi cou assentado 
que a forma de atestado é 
escrita e que a pessoa certa e 
determinada que emitir esse 
documento torna-se, portanto, 
responsável pelo que atesta.

A apresentação do documento, 
materialmente, dispensa 
maiores formalidades, inclusive 
o reconhecimento de fi rma 
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do signatário, se emitido em papel timbrado por órgão ofi cial integrante da Administração Pública. Em se 
tratando de instituição privada, a assinatura deve obrigatoriamente ser reconhecida em cartório.

Por razões óbvias, não é vedado limitar no tempo a validade da declaração pela Administração, não sendo 
mesmo razoável acolher declarações de exclusividade na região, emitidas, por exemplo, há mais de três 
ou seis meses, critério que deverá ser estabelecido subjetivamente pelo agente público, tendo em conta o 
dinamismo da expansão do mercado local.

O caso concreto analisado recentemente pelo Tribunal de Contas demonstra que a Junta do Comércio Local 
é órgão ofi cial que atua sem interesse das partes. Salienta-se que o atestado não poderá conter qualquer 
expressão que restrinja seu âmbito aquém do município ou localidade, sob pena de estar restringido a 
participação do interessado no certame.

Nota

[1] TCU. Processo TC nº 029.461/2011-1. Acórdão nº 3.785/2015 – 2º Câmara. Relator: Ministro-Substituto 
Marcos Bemquerer Costa. Nesse sentido a jurisprudência do TCU se fi rmou para obrigar os órgãos de 
controle interno a confi rmarem a veracidade formal e material dos atestados.
____________________________________________________________________________________
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CONSIDERAÇÕES 
SOBRE A PESQUISA 
DE PREÇOS NOS 
PROCESSOS 
DE COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS
MOACIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Servidor Público Federal, Especialista em Direito Público pela Universidade Federal de Goiás - UFG.

Estuda-se a necessidade de pesquisa 
no mercado para elaboração de 
estimativa de preços e comprovação 
de vantagem econômica na 
prorrogação de vigência do contrato 
administrativo.

Uma das etapas mais angustiantes 
dos processos de compras 
governamentais, mas não menos 
importante, é a chamada pesquisa 
de mercado objetivando a avaliação 
real da estimativa de preços para 
uma nova compra ou a comprovação 
da vantajosidade e economicidade 
da prorrogação dos contratos 
administrativos vigentes.

A obrigação da apresentação da 
pesquisa de preços, como abalizadora 
dos preços públicos, foi normatizada 
por meio dos arts. 40, X, e 43, IV da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que assim dispõem:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo 
o número de ordem em série anual, 
o nome da repartição interessada e 
de seu setor, a modalidade, o regime 
de execução e o tipo da licitação, 

a menção de que será regida por 
esta Lei, o local, dia e hora para 
recebimento da documentação e 
proposta, bem como para início da 
abertura dos envelopes, e indicará, 
obrigatoriamente, o seguinte:

X- o critério de aceitabilidade dos 
preços unitários e global, conforme o 
caso;

[...]

Art. 43. A licitação será processada 
e julgada com observância dos 
seguintes procedimentos:

IV- verifi cação da conformidade de 
cada proposta com os requisitos 
do edital e, conforme o caso, com 
os preços correntes no mercado ou 
fi xados por órgão ofi cial competente, 
ou ainda com os constantes do 
sistema de registro de preços, os quais 
deverão ser devidamente registrados 
na ata de julgamento, promovendo-
se a desclassifi cação das propostas 
desconformes ou incompatíveis; 
Grifou-se.

Ainda, a Instrução Normativa SLTI/

MP nº 02, de 30 de abril de 2008, 
que trata das regras e diretrizes para 
contratação de serviços, continuados 
ou não, no âmbito da Administração 
Pública Federal, ao tratar do tema 
assim ensina:

Art. 15. O Projeto Básico ou Termo de 
Referência deverá conter:

[...]

XII - o custo estimado da contratação, 
o valor máximo global e mensal 
estabelecido em decorrência da 
identifi cação dos elementos que 
compõem o preço dos serviços, 
defi nido da seguinte forma:

a) ....;

b) por meio de fundamentada 
pesquisa dos preços praticados no 
mercado em contratações similares; 
ou ainda por meio da adoção de 
valores constantes de indicadores 
setoriais, tabelas de fabricantes, 
valores ofi ciais de referência, tarifas 
públicas ou outros equivalentes, se 
for o caso. Grifei
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contratação mais vantajosa. Grifei

Mesmo com o leque de normativos 
informando e disciplinando a 
obrigatoriedade da apresentação 
prévia da pesquisa de preços 
como forma de abalizamento das 
contratações públicas, a prática 
era buscar tais informações com 
os fornecedores, entes particulares 
prestadores de serviço ou produto 
que se buscava contratar.

Tal procedimento gerava uma ilusão 
no processo de compras, pois o preço 
pesquisado nem sempre refl etia a 
realidade vigente. Isso porque o 
fornecedor, já sabendo de antemão 
que o preço consultado seria usado em 
processo de compra pública, jogava 
o valor em patamares superiores 
ao de mercado, tornando a compra 
dispendiosa para Administração, 
mas extremamente rentável para o 
mercado fornecedor.

Buscando sanar tal celeuma, a 
Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão – 
SLTI/MP, ente competente para defi nir, 
orientar e normatizar as atividades de 
aquisição na Administração Pública 
Federal emitiu a Instrução Normativa 
nº 5, de 27 de junho de 2014, alterada 
pela Instrução Normativa nº 7, de 
29 de agosto de 2014, que tem por 
objeto os procedimentos básicos para 
a realização de pesquisa de preços 
para aquisição de bens e contratação 
de serviços em geral.

Em apertadas linhas a Secretaria em 
comento sintetizou o procedimento 
de pesquisa de preços para compras 
governamentais nos seguintes 
parâmetros: a) Pesquisa realizada no 
Portal de Compras Governamentais; 
b) Pesquisa realizada por meio de 
sítios especializados ou de domínio 

Art. 30. A duração dos contratos fi cará 
adstrita à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários, podendo, 
quando for o caso, ser prorrogada até 
o limite previsto no ato convocatório, 
observado o disposto no art. 57 da Lei 
8.666/93.

§ 1º ...;

§ 2º Toda prorrogação de contratos 
será precedida da realização de 
pesquisas de preços de mercado ou de 
preços contratados por outros órgãos 
e entidades da Administração Pública, 
visando a assegurar a manutenção 
da contratação mais vantajosa para a 
Administração

Art. 40. As repactuações serão 
precedidas de solicitação da 
contratada, acompanhada de 
demonstração analítica da alteração 
dos custos, por meio de apresentação 
da planilha de custos e formação 
de preços e do novo acordo ou 
convenção coletiva que fundamenta a 
repactuação.

§ 1º ...;

§ 2º Quando da solicitação da 
repactuação, esta somente será 
concedida mediante negociação entre 
as partes, considerando-se:

I - os preços praticados no mercado e 
em outros contratos da Administração;
Art. 41. Os novos valores contratuais 
decorrentes das repactuações terão 
suas vigências iniciadas observando-
se o seguinte:

[...]

§ 2º A Administração deverá 
assegurar-se de que os preços 
contratados são compatíveis com 
aqueles praticados no mercado, de 
forma a garantir a continuidade da 

amplo; c) Contratações similares de 
ouros entes públicos, em execução ou 
concluídos nos 180 (cento e oitenta) 
dias anteriores à data da pesquisa 
de preços; ou d) Pesquisa com 
fornecedores.

Dentre outras regras apostiladas na 
Instrução Normativa em espécie, 
admitiu-se, que no caso de pesquisa 
realizada junto ao Portal de Compras 
Governamentais, a utilização de 
apenas um único preço subsidiaria o 
processo de compra ou renovação, 
sendo para o restante exigida 
a apresentação de, no mínimo, 
três preços ou fornecedores, ou, 
caso assim não proceda, que se 
apresentasse a devida justifi cativa 
por parte da Autoridade Competente.

Ocorre que muitas dúvidas sobre 
a correta aplicabilidade da IN em 
questão surgiram com a prática 
administrativa. No normativo em 
questão não há uma ordem de 
preferência o que poderia levar à 
instrução processual a uma fragilidade. 
A título de exemplo, instruir os 
autos apenas com preços buscados 
em sítios especializados, o que na 
verdade, não traria uma segurança 
jurídica acerca da confi abilidade dos 
preços apresentados com os preços 
reais de mercado.

Sempre atento ao universo das 
compras públicas e seus desafi os, o 
Tribunal de Contas da União – TCU, 
em sua competência constitucional 
de interpretar e orientar as atividades 
da Administração, por meio do 
Acórdão nº 1445/2015 – Plenário, 
de 10 de junho de 2015, elucidou 
de forma didática a correta forma 
de instrução dos autos em casos de 
orçamentos para estimativa de preços 
ou comprovação de vantajosidade 
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econômica nas prorrogações.

Em sua decisão o Plenário da Corte de 
Contas ao analisar representação em 
face de Pregão Eletrônico promovido 
pelo Ministério da Justiça para 
contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de 
transportes, incluindo veículos e 
motoristas, notadamente no tópico 
da pesquisa de preços, assim se 
manifestou:

TCU – Acórdão nº 1445/2015 – 
Plenário

Na elaboração do orçamento 
estimativo da licitação, bem como 
na demonstração da vantajosidade 
de eventual prorrogação de 
contrato, devem ser utilizadas fontes 
diversifi cadas de pesquisa de preços. 
Devem ser priorizadas consultas ao 
Portal de Compras Governamentais e a 
contratações similares de outros entes 
públicos, em detrimento de pesquisas 
com fornecedores, publicadas em 
mídias especializadas ou em sítios 
eletrônicos especializados ou de 
domínio amplo, cuja adoção deve ser 
tida como prática subsidiária. Grifei

O Acórdão em questão pacifi cou o 
tema no âmbito da Administração 
Pública, determinando a prioridade 
da diversidade de pesquisas, ou seja, 
utilização de mais de um parâmetro 
e preferência nos preços praticados 
por outros órgãos na mesma seara 
administrativa e em outros entes 
governamentais, o que refl ete a 
verdade real dos preços praticados 
pelo Poder Público.

Interessante ressaltar que as 
pesquisas realizadas em sítios 
especializados ou de domínio público 
bem como aquelas apresentadas 
por fornecedores deixaram o rol 
preferencial e foram alocadas 

como pesquisas subsidiárias. Tal 
entendimento é o correto, busca 
comprovar o real preço praticado 
pela Administração em contratos 
vigentes e afasta a possibilidade de 
preços “maquiados” que poderiam 
ser fornecidos por empresas.

Mesmo com essa restrição, o 
TCU admitiu que as pesquisas 
de fornecedores ou de sítios 
especializados poderiam ser 
utilizadas, contudo, para se instruir 
o processo de compra com tais 
parâmetros a Administração – por 
meio da autoridade competente – 
deverá justifi car de modo concreto e 
sólido a opção acolhida.

É importante ressaltar que todas as 
medidas tomadas pela Administração, 
por meio da SLTI/MPOG, ou pelo 
Tribunal de Contas da União, visam 
a melhor forma de instrução e 
operacionalização dos processos de 
compras e renovações de contratos 
vigentes junto a Administração 
Pública, o que não impede a efetivação 
de novas ferramentas ou medidas 
com esse objetivo.

Uma possibilidade concreta é a 
melhoria do sistema de preços 
praticados constante do Sistema 
Integrado de Administração de 
Serviços Gerais da Administração 
– SIASG, pouco utilizado pela sua 
falta de atualização e escassez de 
parâmetros. Talvez uma unifi cação, 
no referido sistema, dos preços 
praticados nos objetos e serviços 
mais comuns contratados pelo 
Poder Público, com a consequente 
alimentação e constante atualização 
de valores, inclusive utilizando os 
índices ofi ciais para efeito de futuros 
reajustes possa ser uma alternativa 
segura e efi caz aos operadores 

administrativos.

Tal sistema geraria uma segurança 
jurídica sólida e real aos processos 
de compras governamentais e nas 
renovações de contratos vigentes, 
pois possuiriam a autenticidade e 
a fé pública oriunda de informação 
ofi cial, reduzindo em muito o 
tempo de tramitação dos processos 
administrativos e, por consequência, 
gerando economia e fl uidez nas 
contratações públicas. Também 
efetivaria o comando constitucional 
da Efi ciência e da Celeridade 
Administrativa, tornando o trato com 
a coisa pública ungido de garantia 
legal e demonstrando a realidade de 
mercado nos processos de compras 
governamentais, o que por si só traria 
relevante economia para o Estado.
_____________________________
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CONCURSOS 
PÚBLICOS DA NOÇÃO 
CONSTITUCIONAL 
DE PRIORIDADE DE 
CONVOCAÇÃO
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Advogada Especialista em Direito Constitucional pela Universidade Estácio de Sá, atuante na área trabalhista, 
Direito do Consumidor e sobretudo especialista em ações judiciais relacionadas à concursos públicos em 
geral (edital, terceirização, convocação, nomeação, questões de provas, provas práticas, prática jurídica, etc).

A contratação precária para execução 
das atividades que deveriam ser 
prestadas pelos concursados gera a 
preterição da ordem de classifi cação 
do concurso público vigente e uma 
pretensão legítima aos aprovados.

1. QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE 
CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS EM 
CONCURSO PÚBLICO

A Constituição Federal impõe uma 
série de deveres à Administração 
Pública no que se refere à contratação 
de pessoal. A principal disposição 
está prevista no art. 37, inciso II, 
eis que o provimento de cargos e 
empregos públicos não prescinde 
de aprovação em concurso público. 
Não obstante essa previsão, existem 
autorizações constitucionais para a 
contratação sem concurso público, 
como os cargos em comissão criados 
por lei, e na hipótese de contratação 
para atender necessidade temporária 
e de excepcional interesse público, 
nos termos do art. 37, inciso IX.

Diante da obrigatoriedade do 
concurso público, quando um órgão 

ou entidade publica ofi cialmente 
edital para o recrutamento de 
pessoal visando o preenchimento 
de cargo ou emprego público vago, 
ou mesmo pela possibilidade de 
futura existência de vagas passíveis 
de provimento, hipótese em que 
o concurso é promovido para o 
chamado cadastro de reserva, cuja 
fi nalidade é contratações futuras, 
há de se considerar várias situações 
no que se refere à convocação dos 
candidatos aprovados.

A primeira situação a ser considerada 
é aquela em que o edital do concurso 
público informa a existência de 
um número x de vagas a serem 
preenchidas. Nessa hipótese, a 
jurisprudência é pacífi ca no sentido 
de que a Administração se vincula 
à informação levada a público de 
que existe um número x de vagas 
para provimento, de modo que, 
em respeito a diversos princípios 
administrativos como os da legalidade 
e da moralidade, estará obrigada a 
convocar os candidatos, podendo 
fazê-lo até o último dia do prazo de 
validade do concurso público. No 

entanto, no caso de eventual não 
convocação o órgão deve motivar 
adequadamente, caso contrário 
poderá ser obrigado a convocar 
compulsoriamente por determinação 
judicial. [1]

Já quando não há vagas ofertadas 
inicialmente, ou seja, quando o 
concurso é para a formação de um 
cadastro de reserva, não signifi ca 
que o órgão não estará obrigado 
a convocar, pelo contrário, o só 
fato de promover o certame já 
indica uma previsibilidade por 
parte da Administração Pública de 
que necessitará preencher cargo a 
ser  criado ou se já existente, que 
restará vago no período de vigência 
do concurso público. Assim, não 
haverá convocação imediata, mas a 
Administração já é ciente de que vai 
surgir vaga, e consequentemente 
necessitará contratar.

Nesta hipótese, cujo edital apenas 
informa que é para cadastro 
de reserva, mas não informa 
precisamente a quantidade de vagas 
que irão surgir futuramente, pelo 
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privam do convívio social e familiar, 
com vistas à aprovação. Além dessas 
circunstâncias, investem recursos 
fi nanceiros próprios, para a inscrição 
no certame, compra de livros, 
transporte, cursos preparatórios, 
etc. Assim, a realização de concurso 
público sem qualquer contratação 
confi gura o abuso de direito e a 
falta de moralidade administrativa, 
além de signifi car enriquecimento 
ilícito, quando se constata a quantia 
arrecadada na cobrança das taxas de 
participação dos candidatos.

Há certames que além de não indicar 
vagas para provimento, ainda limitam 
o número de aprovados no cadastro 
de reserva. Também nessa hipótese 
deve haver convocação e no mínimo 
um aprovado deve ser contratado. 
Contudo, nesse sistema, os 
candidatos que não se classifi caram 
dentro do número limite informado 
no edital, são excluídos do certame, 
e conseqüentemente nunca poderão 
ser convocados, mesmo que algum 
candidato aprovado dentro do número 
x não tome posse por desistência, ou 
mesmo tome posse e seja exonerado. 
A limitação de vagas para cadastro 
de reserva é um critério que exclui 
candidatos do rol de aprovados. 
Assim, os candidatos que foram 
aprovados para além desse número x 
de cadastro de reserva não poderão 
ser aproveitados. Já decidiu o STJ 
que em concurso público não existe 
cadastro de reserva do cadastro de 
reserva.[2]

Esclarecidas as situações quanto 
à obrigatoriedade de convocação, 
trataremos das situações-objeto 
do presente trabalho, ou seja, as 
hipóteses em que há a convocação, 
no entanto, ocorre a quebra da ordem 
de classifi cação dos aprovados, 
resultando no indevido provimento de 
cargos ou empregos.

2. A CONTRATAÇÃO PRECÁRIA EM 
DETRIMENTO DE APROVADOS EM 
CONCURSO PÚBLICO OFENDE O 
PRINCÍPIO DA PRIORIDADE DE 
CONVOCAÇÃO

Existem várias situações que 
caracterizam a preterição da ordem 
de classifi cação dos candidatos 
aprovados em concurso público, entre 
elas (a) a convocação de candidatos 
em desacordo com a ordem de 
classifi cação dos aprovados, (b) a 
convocação de candidatos aprovados 
em novo concurso, enquanto ainda 
existente candidato aprovado em 
concurso anterior e (b) a contratação 
precária enquanto vigente concurso 
público com candidatos aprovados.

Pois bem, cumpre inicialmente 
afi rmar que as três hipóteses 
supramencionadas ferem diretamente 
o princípio constitucional da 
prioridade de convocação, insculpido 
no art. 37, inciso IV, da Constituição 
Federal, nascendo para o candidato 
prejudicado uma pretensão legitima 
a ser buscada via ação judicial, qual 
seja, direito à convocação imediata.

Tal princípio impõe à Administração 
Pública que durante o prazo de 
validade do concurso público, aquele 
aprovado será convocado com 
prioridade sobre novos concursados 
para assumir cargo ou emprego.

Signifi ca dizer que em havendo 
dois concursos públicos 
concomitantemente vigentes, com 
previsão de mesmo cargo ou emprego 
previsto em ambos editais, aqueles 
candidatos do concurso que teve 
seu resultado homologado primeiro, 
terão prioridade em assumir as vagas 
existentes, ou as que surgirem.

Porém, tal regra é aplicada também 
aos candidatos aprovados em mesmo 

concurso público, não podendo ser 
convocado candidato pior classifi cado 
em detrimento dos classifi cados em 
melhor posição.

A situação complica quando ocorre a 
contratação precária para ocupação 
de cargo ou emprego, para o qual 
existe concurso público vigente, com 
candidatos aprovados, ainda que em 
cadastro de reserva, situação que 
fere o princípio do concurso público 
e especialmente o princípio da 
prioridade de convocação.

A contratação precária é assim 
considerada porque não há o 
preenchimento do cargo ou emprego 
público defi nitivamente, mas apenas 
temporariamente e as pessoas 
contratadas, em regra, não possuem 
vínculo direito com a Administração 
Pública.

Ocorre que, muitos órgãos e entidades 
utilizam a autorização constitucional 
prevista no art. 37, inciso IX, para 
burlar o princípio do concurso público. 
Contratam pessoal precariamente por 
meio de terceirização ou contratos 
temporários para a prestação de 
atividades que deveriam ser prestadas 
por pessoal contratado através de 
concurso público.

Na prática ocorre a contratação 
precária de várias maneiras, mas 
existem duas hipóteses mais 
praticadas na Administração Pública, 
que são as contratações indiretas, 
realizadas por meio de licitações (Lei 
8.666/93), quando são recrutadas 
empresas privadas de mão-de-obra, 
para que seus empregados prestem 
serviços aos órgãos contratantes e 
as contratações diretas de pessoal 
temporário, por meio de processo 
seletivo simplifi cado, com fundamento 
na Lei nº 8.745/1993.
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Muitas das vezes as contratações 
são realizadas desordenadamente, 
sem qualquer controle administrativo 
ou judicial. Embora aparentemente 
constitucionais e legais, na 
verdade faltam-lhes os requisitos 
autorizadores, como por exemplo, 
a contratação reiterada de 
trabalhadores temporários para 
exercerem atividades permanentes, 
ou seja, aquelas atividades que 
embora não sejam preponderantes 
(atividade principal), são essenciais 
aos objetivos do órgão ou da entidade, 
e, por conseguinte, sempre serão 
desenvolvidas, mas são prestadas por 
pessoal contratado precariamente, 
quando deveriam ser prestadas por 
pessoal contratado por concurso 
público.

Celso Antônio Bandeira de Mello[3] 
explica como é possível a contratação 
excepcional sem concurso público:

A Constituição prevê que a lei 
(entende-se: federal, estadual, 
distrital ou municipal, conforme o caso) 
estabelecerá os casos de contratação 
para o atendimento de necessidade 
temporária de excepcional interesse 
público (art. 37, IX). Trata-se, 
aí, de ensejar suprimentos de 
pessoal perante contingências que 
desgarrem da normalidade das 
situações e presumam admissões 
apenas provisórias, demandadas 
em circunstâncias incomuns, cujo 
atendimento reclama satisfação 
imediata e temporária (incompatível, 
portanto, com o regime normal de 
concursos). A razão do dispositivo 
constitucional em apreço, 
obviamente, é contemplar situações 
nas quais ou a própria atividade a 
ser desempenhada, requerida por 
razões muitíssimo importantes, 
é temporária, eventual (não se 
justifi cando a criação de cargo ou 
emprego, pelo quê não haveria cogitar 

tenha sido para cadastro de reserva, 
há direito subjetivo à nomeação dos 
candidatos aprovados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
DIREITO CONSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO. CONCURSO 
PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO 
À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE 
CANDIDATOS DEVIDAMENTE 
APROVADOS E HABILITADOS EM 
CERTAME VIGENTE. PRECEDENTES. 
AGRAVO A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 1. A ocupação 
precária, por comissão, terceirização, 
ou contratação temporária, para o 
exercício das mesmas atribuições 
do cargo para o qual promovera 
o concurso público, confi gura ato 
administrativo eivado de desvio de 
fi nalidade, caracterizando verdadeira 
burla à exigência constitucional do 
artigo 37, II, da Constituição Federal. 
(omissis)[4].

Tal conduta além de signifi car burla 
ao concurso público também fere o 
princípio da prioridade de convocação, 
na medida em que desconsidera os 
candidatos regularmente aprovados 
em concurso público, enquanto 
prioriza a contratação precária para 
preenchimento do cargo ou emprego 
para o qual promovera o certame.

Assim, ainda que o concurso vigente 
tenha se dado para a formação 
de cadastro de reserva, quando a 
Administração contrata precariamente 
deixa claro que as vagas existem, e 
que há necessidade de contratação.

Recentemente, o Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 724347/DF[5], 
interpretou o inciso IV, do art. 37 da 
Constituição Federal, relacionando os 
deveres implícitos da Administração 

do concurso público), ou a atividade 
não é temporária, mas o excepcional 
interesse público demanda que se 
faça imediato suprimento temporário 
de uma necessidade (neste sentido, 
“necessidade temporária”), por 
não haver tempo hábil para realizar 
concurso, sem que suas delongas 
deixem insuprido o interesse incomum 
que se tem de acobertar.(Os grifos 
existem no original).

Assim, os órgãos e entidades 
da Administração Pública, só 
podem contratar precariamente 
quando preenchidos os requisitos 
constitucionais, previstos no art. 37, 
inciso IX, da Constituição Federal, 
caso contrário estarão promovendo 
terceirização irregular, e poderão ser 
alvo de reprimendas por parte dos 
órgãos de controle, como os tribunais 
de contas e o Ministério Público.

Porém, cumpre esclarecer que 
a observância de tais requisitos 
não é sufi ciente para motivar as 
contratações precárias, pois estas 
não podem ocorrer enquanto vigente 
concurso público, com candidatos 
aprovados para desenvolver as 
mesmas atividades. Mais do que 
afronta o princípio do concurso 
público, contratações nessas 
circunstâncias afrontam também o 
princípio constitucional da prioridade 
de convocação.

Assim, independentemente de 
estarem preenchidos os requisitos 
constitucionais e legais autorizadores, 
a jurisprudência é pacífi ca no sentido 
de que quando há contratação 
precária, seja temporária, por 
comissão ou terceirização, realizada 
enquanto vigente concurso público, 
com pessoal devidamente aprovado 
e habilitado para desenvolver as 
mesmas atividades que sofreram 
precarização, ainda que o concurso 
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pública, relativamente à regra 
constitucional da prioridade de 
contratação, nos seguintes termos:

Este é, hoje, o tônus normativo da 
noção constitucional de prioridade, 
que militaria em favor da contratação 
dos aprovados em concursos 
públicos, imporia uma série de 
deveres sucessivos à Administração, 
dentre os quais os de: a) convocar 
os aprovados dentro do número de 
vagas previsto em edital; b) motivar 
apropriadamente eventual não 
convocação; c) não preterir a ordem 
de classifi cação estabelecida após 
a correção das provas, salvo se por 
imposição de determinação judicial; 
e d) não empregar expedientes 
de contratação precários durante 
o prazo de validade de concursos 
para a mesma função. Ocorrendo o 
descumprimento de quaisquer desses 
deveres implícitos, os aprovados 
teriam uma pretensão legítima a ser 
exercida contra a Administração por 
meio de ação judicial. (Grifou-se).

Conforme se verifi ca, o art. 37, 
inciso IV, da Constituição Federal, 
não se aplica apenas nos caso de 
convocação de novos concursados, 
em detrimento de aprovados 
oriundos de concurso anterior ainda 
em validade. Pela interpretação da 
Corte Constitucional, o dispositivo 
em comento impõe deveres implícitos 
à Administração Pública, entre eles 
o de “não empregar expedientes 
de contratação precários durante o 
prazo de validade de concursos para 
a mesma função”.

Ora, se o dispositivo constitucional 
em exame estabelece que durante o 
prazo improrrogável previsto no edital 
de convocação, aquele aprovado em 
concurso público de provas ou de 
provas e títulos será convocado com 
prioridade sobre novos concursados, 

pág. 274.

[4] ARE 649046 AgR, Relator(a):  Min. 
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado 
em 28/08/2012, publicado no Dje em 
13-09-2012.

[5] Nesse sentido RE nº 724347/DF, 
Relator Min. Marco Aurélio, Data de 
Publicação no DJE: 13/05/2015.

[6] AI nº 698.618/SP-AgR; RE 
392.888 AgR; RE nº 594.917/ES-AgR
_____________________________

muito mais prioridade de contratação 
terá em relação a profi ssionais 
contratados de forma precária, que 
não se submeteram a qualquer 
concurso público.

CONCLUSÃO

Um dos deveres implícitos da 
Administração Pública é não preterir a 
ordem de classifi cação. A contratação 
precária para execução das atividades 
que deveriam ser prestadas pelos 
concursados gera a preterição da 
ordem de classifi cação do concurso 
público vigente, nascendo para 
os aprovados que aguardam a 
convocação uma pretensão legítima 
em desfavor do órgão público.

A única possibilidade de 
desconsideração da ordem de 
classifi cação dos aprovados é quando 
a convocação se dá por determinação 
judicial, pois aí não há ato espontâneo 
da Administração pública. [6] Nessa 
hipótese a ordem de classifi cação é 
colocada em segundo plano, porque 
quando ocorre imposição judicial 
é porque houve violação de direito 
do candidato aprovado, por ato da 
Administração Pública, seja pela 
ausência de convocação e/ou violação 
da prioridade de convocação.

NOTAS

[1] O Supremo Tribunal Federal já 
se manifestou nesse sentido, em 
tema de repercussão geral, no RE nº 
598099.

[2] STJ, RMS 35.535/MG; RMS 
44433/GO.

[3] MELLO, Celso Antonio Bandeira 
de. Curso de Direito Administrativo. 
23ª Edição, Malheiros Editores, 2007, 
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Jurisprudência

SUPREMO 
TRIBUNAL 
FEDERAL – STF

PRORROGAÇÃO 
DE CONTRATO DE 
CONCESSÃO: ILEGALIDADE

AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO.  ADMINISTRATIVO. 
CONCESSÃO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO. PRORROGAÇÃO DO 
CONTRATO SEM LICITAÇÃO. 
I M P O S S I B I L I D A D E . 
PRECEDENTES. 

orientação da Corte de que, 
nos termos do art. 175, caput, 
da Constituição Federal, é 
imprescindível a realização de 
licitação para a prorrogação dos 
contratos de concessão de serviço 
público. 2. Agravo regimental não 
provido. (STF, ARE 724396 AgR/
RS - RIO GRANDE DO SUL, Rel.  
Min. Dias Toffoli, julgamento em 
25/08/2015).

CONTRATOS TEMPORÁRIOS 

AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL 
E ADMINISTRATIVO. DIREITOS 
SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO 
E TERÇO CONSTITUCIONAL DE 
FÉRIAS. APLICABILIDADE A 
CONTRATOS TEMPORÁRIOS. 
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
SE NEGA PROVIMENTO. 

(STF, ARE 890904 AgR/
RR – Roraima, Rel.(a):  Min. 

Cármen Lúcia, julgamento em 
18/08/2015).

CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO 
DE FÉRIAS PROPORCIONAIS

CONSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 
ESTADO DO ACRE. PROFESSOR 
TEMPORÁRIO. INDENIZAÇÃO 
DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 
ACRESCIDAS DO RESPECTIVO 
TERÇO CONSTITUCIONAL. 
VERBA CALCULADA COM 
BASE NO PERÍODO ESPECIAL 
DE FÉRIAS DE 45 DIAS DE 
PROFESSOR EFETIVO, COM 
FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA 
ISONOMIA. SITUAÇÃO QUE NÃO 
SE CONFUNDE COM AUMENTO 
DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR 
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE 
ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O 
CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO 
E O DA SÚMULA VINCULANTE 37. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. 

(STF, Rcl 21679 AgR / AC – ACRE, 
Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 
publicado em 23/09/2015).

COMPETÊNCIA DA UNIÃO 
PARA LEGISLAR SOBRE 
JORNADA DE TRABALHO

DIREITO ADMINISTRATIVO. 
AGRAVO REGIMENTAL EM 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
JORNADA DE TRABALHO. 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. 
CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA 
DA UNIÃO. PRECEDENTES. 

1. A jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal é fi rme no 
sentido de que compete à 

União legislar privativamente 
sobre normas que estabeleçam 
condições para o exercício 
profi ssional. Precedentes. 2. 
No caso, aplica-se a Lei federal 
nº 8.856/1994, a qual prevê 
jornada de trabalho de 30 horas 
semanais para fi sioterapeutas 
e terapeutas ocupacionais 3. 
Agravo regimental a que se nega 
provimento. (STF, ARE 869896 
AgR/MS, Mato Grosso do Sul, Rel. 
Min. Roberto Barroso, publicado 
em 24/09/2015).

REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA PRIVADA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
ARTIGOS 79 e 85 DA LEI 
COMPLEMENTAR N. 64, DE 
25 DE MARÇO DE 2002, DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS. 
REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI 
COMPLEMENTAR N. 70, DE 30 
DE JULHO DE 2003. REGIME 
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 
PRIVADA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS. 
APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS 
ASSEGURADOS A SERVIDORES 
NÃO-TITULARES DE CARGO 
EFETIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO 
AOS ARTIGOS 40, §13, E 
149, §1º, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. AÇÃO DIRETA 
JULGADA PARCIALMENTE 
PROCEDENTE, DECLARANDO-
SE INCONSTITUCIONAIS 
AS EXPRESSÕES 
“COMPULSORIAMENTE” e 
“DEFINIDOS NO ART. 79”. 
INEXISTÊNCIA DE “PERDA DE 
OBJETO” PELA REVOGAÇÃO DA 
NORMA OBJETO DE CONTROLE. 
PRETENSÃO DE MODULAÇÃO 
DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. A revogação da norma 
objeto de controle abstrato de 
constitucionalidade não gera a 
perda superveniente do interesse 
de agir, devendo a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade prosseguir 
para regular as relações jurídicas 
afetadas pela norma impugnada. 
Precedentes do STF: ADI nº 
3.306, rel. Min. Gilmar Mendes, 
e ADI nº 3.232, rel. Min. Cezar 
Pelluso.

2. A modulação temporal das 
decisões em controle judicial 
de constitucionalidade decorre 
diretamente da Carta de 1988 
ao consubstanciar instrumento 
voltado à acomodação otimizada 
entre o princípio da nulidade 
das leis inconstitucionais e 
outros valores constitucionais 
relevantes, notadamente a 
segurança jurídica e a proteção 
da confi ança legítima, além de 
encontrar lastro também no 
plano infraconstitucional (Lei nº 
9.868/99, art. 27). Precedentes 
do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 
2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 
2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 
3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 
3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 
3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 
3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 
3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 
4.009; ADI nº 4.029.

3. In casu, a concessão de efeitos 
retroativos à decisão do STF 
implicaria o dever de devolução 
por parte do Estado de Minas 
Gerais de contribuições recolhidas 
por duradouro período de tempo, 
além de desconsiderar que os 
serviços médicos, hospitalares, 
odontológicos, sociais e 

farmacêuticos foram colocados 
à disposição dos servidores 
estaduais para utilização imediata 
quando necessária.

4. Embargos de declaração 
acolhidos parcialmente para (i) 
rejeitar a alegação de contradição 
do acórdão embargado, uma 
vez que a revogação parcial 
do ato normativo impugnado 
na ação direta não prejudica 
o pedido original; (ii) conferir 
efeitos prospectivos (efi cácia 
ex nunc) à declaração de 
inconstitucionalidade proferida 
pelo Supremo Tribunal Federal no 
julgamento de mérito da presente 
ação direta, fi xando como marco 
temporal de início da sua vigência 
a data de conclusão daquele 
julgamento (14 de abril de 2010) 
e reconhecendo a impossibilidade 
de repetição das contribuições 
recolhidas junto aos servidores 
públicos do Estado de Minas 
Gerais até a referida data. (STF, 
Embargos de Declaração na ADI 
n. 3.106-MG, Rel. Min. Luiz Fux). 

INSCRIÇÃO DE ESTADO-
MEMBRO EM CADASTRO 
DE INADIMPLENTES

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO 
CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. 
ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. 
INSCRIÇÃO DE ESTADO-
MEMBRO EM CADASTRO DE 
INADIMPLENTES. TOMADA 
DE CONTAS ESPECIAL. 
ATOS DECORRENTES DE 
GESTÕES ANTERIORES. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA 
DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. 
INEXISTÊNCIA DE OFENSA 
AO PRINCÍPIO COLEGIADO. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO.

1. O princípio da intranscendência 
subjetiva das sanções, consagrado 
pela Corte Suprema, inibe a 
aplicação de severas sanções 
às administrações por ato de 
gestão anterior à assunção dos 
deveres Públicos. Precedentes: 
ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso 
Mello, Tribunal Pleno, DJe de 
6/11/2014;  ACO 1.612-AgR, 
rel. Min. Celso de Mello, Tribunal 
Pleno, DJe de 12/02/2015.

2. É que, em casos como o 
presente,  o propósito é de 
neutralizar a ocorrência de risco 
que possa comprometer, de 
modo grave e/ou irreversível, 
a continuidade da execução de 
políticas públicas ou a prestação 
de serviços essenciais à 
coletividade.

3. A tomada de contas especial 
é medida de rigor com o ensejo 
de alcançar-se o reconhecimento 
defi nitivo de irregularidades, 
permitindo-se, só então, a 
inscrição do ente nos cadastros de 
restrição ao crédito organizados 
e mantidos pela União. 
Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. 
Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, 
DJe de 6/11/2014;  AC 2.032, 
Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal 
Pleno, DJe de 20/03/2009.

4. Agravo regimental a que se 
nega provimento. (STF, Agravo 
Regimental na AC n. 2.946-PI, 
Rel. Min. Luiz Fux). 

PERDA DO MANDATO POR 
INFIDELIDADE PARTIDÁRIA 
AO SISTEMA ELEITORAL 
MAJORITÁRIO

DIREITO CONSTITUCIONAL E 
ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
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RESOLUÇÃO Nº 22.610/2007 DO TSE. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE PERDA DO MANDATO POR 
INFIDELIDADE PARTIDÁRIA AO SISTEMA ELEITORAL MAJORITÁRIO. 

1. Cabimento da ação. Nas ADIs 3.999/DF e 4.086/DF, discutiu-se o alcance do poder regulamentar da 
Justiça Eleitoral e sua competência para dispor acerca da perda de mandatos eletivos. O ponto central 
discutido na presente ação é totalmente diverso: saber se é legítima a extensão da regra da fi delidade 
partidária aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário.

2. As decisões nos Mandados de Segurança  26.602, 26.603 e 26.604 tiveram como pano de fundo 
o sistema proporcional, que é adotado para a eleição de deputados federais, estaduais e vereadores. 
As características do sistema proporcional, com sua ênfase nos votos obtidos pelos partidos, tornam 
a fi delidade partidária importante para garantir que as opções políticas feitas pelo eleitor no momento 
da eleição sejam minimamente preservadas. Daí a legitimidade de se decretar a perda do mandato do 
candidato que abandona a legenda pela qual se elegeu.

3. O sistema majoritário, adotado para a eleição de presidente, governador, prefeito e senador, tem lógica e 
dinâmica diversas da do sistema proporcional. As características do sistema majoritário, com sua ênfase na 
fi gura do candidato, fazem com que a perda do mandato, no caso de mudança de partido, frustre a vontade 
do eleitor e vulnere a soberania popular (CF, art. 1º, parágrafo único; e art. 14, caput). 

4. Procedência do pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade. (STF, ADI n. 5.081-DF, Rel. 
Min. Roberto Barroso).

PODER GERAL DE CAUTELA RECONHECIDO AO TCU

Mandado de Segurança. 2. Tribunal de Contas da União. Tomada de contas especial. 3. Dano ao patrimônio 
da Petrobras. Medida cautelar de indisponibilidade de bens dos responsáveis. 4. Poder geral de cautela 
reconhecido ao TCU como decorrência de suas atribuições constitucionais. 5. Observância dos requisitos 
legais para decretação da indisponibilidade de bens. 6. Medida que se impõe pela excepcional gravidade 
dos fatos apurados. Segurança denegada. 

(STF, MS n. 33.092-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).
____________________________________________________________________________________
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SUPERIOR
TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA - STJ

FÉRIAS GOZADAS 
COINCIDENTE COM O DA 
LICENÇA GESTANTE

DIREITO ADMINISTRATIVO. 
FÉRIAS GOZADAS EM PERÍODO 
COINCIDENTE COM O DA 
LICENÇA À GESTANTE.

A Lei 8.112/1990 não assegura 
à servidora pública o direito de 
usufruir, em momento posterior, 
os dias de férias já gozados em 
período coincidente com o da 
licença à gestante. Ressalta-
se que a coincidência das férias 
com a licença-gestante - sem a 
possibilidade de gozo ulterior 
dos dias de férias em que essa 
coincidência se verifi car - não 
importa violação do direito 
constitucional a férias. Isso 
porque, nesse período, há efetivo 
gozo de férias, ainda que ao 
mesmo tempo em que a servidora 
faz jus à licença-gestante, tendo 
em vista que a referida licença 
não é causa interruptiva das 
férias. Observe que o art. 80 da 
Lei 8.112/1990 assim dispõe: 
"As férias somente poderão ser 
interrompidas por motivo de 
calamidade pública, comoção 
interna, convocação para júri, 
serviço militar ou eleitoral, ou por 
necessidade do serviço declarada 
pela autoridade máxima do órgão 
ou entidade". Nesse contexto, vê-
se que a palavra "somente" limita 
a consideração de hipóteses 
de interrupção de férias e não 

social previsto no art. 26 da Lei 
10.522/2002, dispositivo legal 
cujo teor preconiza a suspensão 
de inscrição desabonadora no 
SIAFI e no CADIN, na hipótese de 
transferência de recursos federais 
à municipalidade destinados a 
ações sociais e a ações em faixa de 
fronteira. De fato, a interpretação 
da expressão "ações sociais" não 
pode ser abrangente a ponto 
de abarcar situações que o 
legislador não previu, sob pena 
de esvaziamento, por completo, 
da Lei 10.522/2002. Em verdade, 
a defi nição do conceito do 
referido termo deve ser resultado 
de uma interpretação restritiva, 
teleológica e sistemática, 
mormente diante do fato de que 
qualquer ação governamental 
em prol da sociedade pode ser 
passível de enquadramento no 
conceito de ação social. Desta 
feita, a expressão "ações sociais" 
deve ser interpretada de modo a 
abranger aquelas que objetivam 
o atendimento dos direitos sociais 
assegurados aos cidadãos, 
cuja realização é obrigatória 
por parte do Poder Público, 
como aquelas mencionadas na 
Constituição Federal, nos artigos 
6º, 193, 194, 196, 201, 203, 
205, 215 e 217 (alimentação, 
moradia, segurança, proteção 
à maternidade e à infância, 
assistência aos desamparados, 
ordem social, seguridade social, 
saúde, previdência social, 
assistência social, educação, 
cultura e desporto). Portanto, 
a pavimentação e a drenagem 
de vias públicas não podem ser 
enquadradas no conceito de 
ação social previsto no art. 26 
da Lei 10.522/2002, embora o 
direito à infraestrutura urbana e 
aos serviços públicos, os quais 
abarcam o direito à pavimentação 

possibilita eventuais aplicações 
extensivas. Torna-se indevida, 
assim, qualquer ampliação do 
rol desse dispositivo. Nesse 
sentido, aliás, a Segunda 
Turma do STJ já decidiu pela 
impossibilidade de aplicação 
extensiva do art. 80, caput, da 
Lei 8.112/1990: "Discute-se nos 
autos a possibilidade de alteração 
das férias, em decorrência de 
licença médica, após iniciado 
o período de gozo [...] Nos 
termos da legislação de regência, 
as hipóteses de interrupção 
de férias são taxativamente 
previstas no artigo 80 da Lei n. 
8.112/90, dentre as quais não 
se insere o acometimento de 
doença e a respectiva licença 
para tratamento médico" (AgRg 
no REsp 1.438.415-SE, Segunda 
Turma, DJe 13/5/2014). (STJ, 
AgRg no RMS 39.563-PE, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, 
DJe 18/8/2015)

TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS FEDERAIS A 
MUNICÍPIO

DIREITO FINANCEIRO. 
RESTRIÇÃO À TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS FEDERAIS A 
MUNICÍPIO.

A restrição à transferência de 
recursos federais a Município 
que possui pendências no 
Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias 
(CAUC) e no Sistema Integrado 
de Administração Financeira do 
Governo Federal (SIAFI) não pode 
ser suspensa sob a justifi cativa 
de que os recursos destinam-
se à pavimentação e drenagem 
de vias públicas. Isso porque 
essas atividades não podem ser 
enquadradas no conceito de ação 
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IV, do referido Decreto enuncia 
que: "[...] caberá ao órgão 
estadual, do Distrito Federal e 
municipal de proteção e defesa 
do consumidor, criado, na forma 
da lei, especifi camente para este 
fi m, [...] funcionar, no processo 
administrativo, como instância 
de instrução e julgamento, no 
âmbito de sua competência, 
dentro das regras fi xadas pela 
Lei nº 8.078, de 1990, pela 
legislação complementar e por 
este Decreto". O caput do art. 22, 
por sua vez, elucida que: "Será 
aplicada multa ao fornecedor 
de produtos ou serviços que, 
direta ou indiretamente, inserir, 
fi zer circular ou utilizar-se de 
cláusula abusiva, qualquer que 
seja a modalidade do contrato 
de consumo [...]". Assim, se 
não pudesse o Procon perquirir 
cláusulas contratuais para 
identifi car as abusivas ou 
desrespeitosas ao consumidor, 
como seria possível a tal órgão 
aplicar a sanção administrativa 
pertinente? O Procon, embora não 
detenha jurisdição, está apto a 
interpretar cláusulas contratuais, 
porquanto a Administração 
Pública, por meio de órgãos 
de julgamento administrativo, 
pratica controle de legalidade, 
o que não se confunde com a 
função jurisdicional propriamente 
dita pertencente ao Judiciário. 
Isso sem dizer que o princípio da 
inafastabilidade da jurisdição faz 
com que a sanção administrativa 
oriunda desse órgão da 
Administração Pública voltado 
à defesa do consumidor seja 
passível de ser contestada por 
ação judicial. Salienta-se, por 
fi m, que a sanção administrativa 
prevista no art. 57 do CDC é 
legitimada pelo poder de polícia 
(atividade administrativa de 

e drenagem de vias públicas, 
efetivamente componham o rol 
de direitos que dão signifi cado à 
garantia a cidades sustentáveis, 
conforme previsão do art. 2º da 
Lei 10.257/2001 (Estatuto das 
Cidades). Precedente citado: 
REsp 1.372.942-AL, Primeira 
Turma, DJe 11/4/2014. (STJ, 
REsp 1.527.308-CE, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 
16/6/2015, DJe 5/8/2015).

COMPETÊNCIA DO 
PROCON

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO 
CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO 
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E 
APLICAÇÃO DE SANÇÕES PELO 
PROCON.

O Procon pode, por meio da 
interpretação de cláusulas 
contratuais consumeristas, 
aferir sua abusividade, aplicando 
eventual sanção administrativa. 
A alínea "c" do inciso II do art. 
4º do CDC legitima a presença 
plural do Estado no mercado, 
tanto por meio de órgãos da 
Administração Pública voltados à 
defesa do consumidor (tais como 
o Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor, os Procons 
estaduais e municipais), quanto 
por meio de órgãos clássicos 
(Defensorias Públicas do Estado 
e da União, Ministério Público 
estadual e federal, delegacias de 
polícia especializada, agências 
e autarquias fi scalizadoras, 
entre outros). Nesse contexto, 
o Decreto 2.181/1997 dispõe 
sobre a organização do 
Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor - SNDC e estabelece 
as normas gerais de aplicação das 
sanções administrativas previstas 
no CDC. Posto isso, o art. 4º, 

ordenação) que o Procon detém 
para cominar multas relacionadas 
à transgressão dos preceitos 
da Lei 8.078/1990. Precedente 
citado: REsp 1.256.998-GO, 
Primeira Turma, DJe 6/5/2014. 
(STJ, REsp 1.279.622-MG, Rel. 
Min. Humberto Martins, julgado 
em 6/8/2015, DJe 17/8/2015).

PENA DE DEMISSÃO 
APLICADA MAIS DE UMA 
VEZ 

ADMINISTRATIVO. RECURSO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO. 
MAIS DE UMA PENA DE DEMISSÃO. 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
DISCIPLINARES. FATOS 
DIVERSOS. POSSIBILIDADE. 
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os recorrentes aduzem 
que a autoridade coatora/
recorrida aplicou a pena de 
demissão quando já não mais 
pertenciam aos quadros de 
servidores públicos da unidade 
federativa, tornando tal decisão 
ilegal e arbitrária. Entendem 
que, pelo fato de uma pena de 
demissão já haver sido aplicada 
anteriormente, não poderiam 
sofrer nova punição.

2. Extrai-se dos autos que os 
recorrentes responderam a mais de 
um procedimento administrativo 
disciplinar, por fatos diversos, 
que  tramitaram separadamente. 
Por consequência, aplicou-
se, inicialmente, a pena de 
demissão em relação ao primeiro 
procedimento e, tempos depois, 
conclui-se o segundo também 
pela pena de demissão. 

3. É cristalino o entendimento de 
que a autoridade competente, no 
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âmbito da Administração Pública, 
tem o dever de apurar toda e 
qualquer irregularidade no serviço 
público, mediante sindicância 
ou processo administrativo 
disciplinar, assegurada ao 
acusado ampla defesa.

4.  Não há ilegalidade nem 
abuso de poder na aplicação 
de duas penas de demissão 
a servidores se as infrações 
cometidas foram diferentes 
e apuradas em processos 
administrativos distintos, 
porquanto a Administração 
Pública tem o poder-dever de 
apurar as condutas faltosas de 
seus servidores e aplicar-lhes 
as respectivas penas em cada 
processo administrativo, quando 
for o caso.

5. A aplicação de sanção 
disciplinar para cada conduta 
apurada possui efeitos práticos, 
não apenas formais. Isso porque, 
em uma eventual anulação da 
penalidade de demissão aplicada 
em processo disciplinar diverso, 
poder-se-á manter o servidor 
afastado do serviço público 
em razão de penalidade de 
demissão por outros fatos. Visa-
se, em última análise, garantir a 
supremacia do interesse público, 
evitando eventual reintegração 
do mau servidor, que praticou, 
habitualmente, infrações 
administrativas.

6. Recurso a que se nega 
provimento. (STJ, RMS 45979/
MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, 
DJe 18/09/2015).

CONCURSO DE REMOÇÃO

A D M I N I S T R A T I V O . 
ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE 

Fernandes, Segunda Turma, DJe 
de 14.8.2014.

2. Agravo Regimental não 
provido. (STJ, AgRg no REsp 
1516854/SP, Rel. Min. Hernan 
Benjamin, DJe 08/09/2015).

AGRAVAMENTO DE PENA 
RECOMENDADA PELA 
COMISSÃO: NECESSIDADE 
DE MOTIVAÇÃO

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 
CIVIL. DISCIPLINAR. SERVIDOR 
PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. 
PRORROGAÇÃO IRREGULAR 
DE CONTRATO. SERVIÇOS 
GRÁFICOS. INEXISTÊNCIA 
DE DANO AO ERÁRIO. 
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 
PARECERISTA JURÍDICO. 
ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO. 
INSUBSISTENTE. PENA 
RECOMENDADA PELA COMISSÃO. 
AGRAVAMENTO. ART. 168 DA 
LEI 8.112/90. POSSIBILIDADE. 
CONTRARIEDADE ÀS 
PROVAS. NECESSIDADE 
DE DEMONSTRAÇÃO. NÃO 
REALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO. 
PROPORCIONALIDADE. ART. 128 
DA LEI 8.112/90. VIOLAÇÃO. 
PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO 
E CERTO.

1. Mandado de segurança 
impetrado contra portaria na 
qual foi aplicada a penalidade 
de demissão ao servidor público 
o qual teria se valido do cargo 
em benefício de outrem (art. 
117, IX, da Lei n. 8.112/90) e 
cometido ato de improbidade 
administrativa (art. 132, IV, da 
Lei n. 8.112/90); o impetrante e 
um conjunto de outros servidores 
foi penalizado em razão ter 
havido prorrogações sem base 
legal para contrato de prestação 

DESLOCADO EM CONCURSO 
DE REMOÇÃO. INTERESSE DA 
ADMINISTRAÇÃO. ART. 36 DA 
LEI 8.112/90.

1. A manifestação da 
Administração ao oferecer 
vaga a ser ocupada por critério 
de remoção acaba revelando 
que tal preenchimento é de 
interesse público, pois tem por 
objetivo adequar o quantitativo 
de servidores às necessidades 
dos órgãos e unidades 
administrativas. Precedentes do 
STJ.

2. Agravo Regimental não 
provido. (STJ, AgRg no REsp 
1528656/RS, Rel. Min. Herman 
Benjamin, DJe 08/09/2015).

PRAZO PRESCRICIONAL 
PARA REVISÃO DE 
APOSENTADORIA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 
CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO 
DE APOSENTADORIA. REVISÃO 
PARA CONTAGEM DE ADICIONAL 
POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO 
QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DO 
FUNDO DE DIREITO.

1. O STJ entende que em 
hipóteses em que o servidor 
busca, após o quinquênio legal, a 
revisão de ato de aposentadoria, a 
prescrição atinge o próprio fundo 
de direito. Precedentes: AgRg no 
REsp 1.251.291/RS, Rel. Ministra 
Assusete Magalhães, Segunda 
Turma,  DJe 4.3.2015, AgRg no 
REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro 
Benedito Gonçalves, Primeira 
Turma, DJe de 3.11.2014, AgRg 
no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro 
Humberto Martins, Segunda 
Turma, DJe de 4.6.2012, REsp 
1.205.694/RS, Rel. Ministro Og 
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de serviços de atividades 
gráfi cas, no qual se frisou não ter 
havido superfaturamento e nem 
qualquer prejuízo ao erário.

2. Não há falar em prescrição. 
A primeira tese sobre o tema 
é de que a data de publicação 
coincidiria com o último dia do 
prazo para publicação do ato 
punitivo de demissão; contudo, o 
último dia do prazo administrativo 
é incluído na contagem, como se 
infere da leitura do art. 66 da Lei 
n. 9.784/99.

3. Não ocorreu a prescrição da 
pretensão punitiva no que pertine 
a aplicação da pena de demissão, 
uma vez que os fatos foram 
apurados em diversas comissões 
pretéritas desde 2007, cujos 
processos foram anulados; a 
anulação dos processo anteriores 
faz com que estes desapareçam 
do mundo jurídico e o marco 
inicial retorna ao ano de 2007, 
tendo sido a penalidade aplicada, 
no prazo, em 2012. 
Precedente: MS 12.677/DF, 
Rel. Ministro Humberto Martins, 
Primeira Seção, DJe 20.4.2012.

4. A atuação do parecerista 
jurídico que recomendou o 
agravamento da penalidade - 
no referido parecer e em outros 
processos anteriores - não denota 
qualquer juízo prévio quanto 
à culpabilidade do impetrante; 
sua atuação se apresenta 
como regular e relacionada ao 
limite próprio da consultoria 
jurídica junto aos órgãos da 
Administração Pública superior, 
não havendo falar em violação do 
art. 18 da Lei n. 9.784/99.

5. Da leitura atenta das provas 
dos autos se infere que a 

comissão processante, com base 
em amplo acervo probatório dos 
autos, produziu recomendação de 
aplicação da pena de suspensão 
(fl s. 2335-2372), tendo havido 
divergência do parecer jurídico, 
o qual refez o enquadramento 
punitivo para aplicação da 
penalidade de demissão sem, 
todavia, demonstrar a violação 
às provas.

6. É certo que a autoridade pode 
modifi car a pena a ser aplicada ao 
servidor público federal com base 
na recomendação de parecer 
jurídico, o qual demonstre que 
o julgamento realizado pela 
comissão processante tenha 
contrariado o acervo probatório 
coletado, pela interpretação do 
art. 168 da Lei n. 8.112/90.

7. No caso, a modifi cação do 
enquadramento da pena foi 
realizado sem que estivesse 
demonstrada a conduta ímproba 
ou de valimento do cargo em 
cotejo ao acervo de provas dos 
autos, bem como às conclusões da 
comissão processante (violando o 
art. 168 da Lei n. 8.112/90), além 
de ter ignorado os agravantes 
e os atenuantes e, portanto, 
violando a proporcionalidade 
(art. 128 da Lei n. 8.112/90). 
Precedente: MS 12.955/DF, Rel. 
Ministro Rogerio Schietti Cruz, 
Terceira Seção, DJe 19.5.2015. 
Segurança concedida. Agravo 
regimental prejudicado. (STJ, MS 
19126/DF, Rel. Min. Humberto 
Martins, DJe 16/09/2015).

CARGA HORÁRIA MÁXIMA 
EM ACUMULAÇÃO DE 
CARGO

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO. TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM DO ESTADO 
DO PARANÁ. PRETENDIDA 
ACUMULAÇÃO COM O CARGO 
DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. 
JORNADA SEMANAL SUPERIOR 
A 60 (SESSENTA HORAS). 
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO 
E CERTO. LEGALIDADE DO 
ATO ADMINISTRATIVO QUE 
DETERMINOU AO IMPETRANTE 
OPTAR POR UM DOS CARGOS 
PÚBLICOS.

1. A Primeira Seção do Superior 
Tribunal de Justiça reconheceu 
a impossibilidade de cumulação 
de cargos de profi ssionais da 
área de saúde quando a jornada 
de trabalho superar 60 horas 
semanais. Isso porque, apesar 
de a Constituição Federal 
permitir a acumulação de dois 
cargos públicos privativos dos 
profi ssionais de saúde, deve 
haver, além da compatibilidade de 
horários, observância ao princípio 
constitucional da efi ciência, o 
que signifi ca que o servidor deve 
gozar de boas condições físicas e 
mentais para exercer suas
atribuições. 

2. Agravo Regimental não 
provido. (STJ, AgRg no RMS 
46195/PR, Rel. Min. Herman 
Benjamin, DJe 10/09/2015).

LEGALIDADE DA 
ALTERAÇÃO DA FORMA DE 
CÁLCULO DO ADICIONAL 
POR TEMPO DE SERVIÇO

AGRAVO REGIMENTAL EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO ESTADUAL. 
NOVO REGIME JURÍDICO. 
ALTERAÇÃO DA FORMA DE 
CÁLCULO DO ADICIONAL 
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POR TEMPO DE SERVIÇO. 
ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 
I R R E D U T I B I L I D A D E 
PRESERVADA E MELHORIA 
REMUNERATÓRIA.

1. A jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça está fi rmada 
no mesmo sentido defi nido pelo 
Pretório Excelso, ou seja, de que é 
possível alterar o modo de cálculo 
de parcelas da remuneração dos 
servidores públicos, desde que 
não seja violado o princípio da 
irredutibilidade. Precedentes: 
RMS 44.954/MS, Rel. Ministro 
Og Fernandes, Segunda Turma, 
DJe 17.6.2014; AgRg no RMS 
44.664/CE, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, DJe 
23.5.2014; e RMS 39.623/MS, 
Rel. Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, DJe 29.4.2014. 
Recurso ordinário improvido. 
(RMS 45.690/RN, Rei. Ministro 
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 
TURMA, DJe 16/09/2014). 

2. Agravo regimental improvido. 
(STJ, AgRg no RMS 17252/DF, 
Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 
11/09/2015).

POSSIBILIDADE DE 
SUPRESSÃO DE AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO

ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO 
DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO. 
LEI N. 5.859/99. VERBA DE 
NATUREZA INDENIZATÓRIA 
E TRANSITÓRIA. PRINCÍPIO 
DA IRREDUTIBILIDADE 
VENCIMENTAL. ALCANÇA APENAS 
AS VANTAGENS PERMANENTES. 
DIREITO ADQUIRIDO 
INEXISTENTE. AGRAVO 

dada pela Emenda Constitucional 
n. 19/98. Precedentes. Segurança 
denegada. (STJ, MS 10818/
DF, Rel. Min. Ericson Marinho - 
Des. Convocado do TJ/SP, DJe 
08/09/2015).

RESTITUIÇÃO DE VALORES 
RECEBIDOS COM BASE 
EM DECISÃO JUDICIAL 
POSTERIORMENTE 
REVOGADA

PROCESSUAL CIVIL. 
ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. ARGUMENTOS 
INSUFICIENTES PARA 
DESCONSTITUIR A DECISÃO 
ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 
535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 
SERVIDOR PÚBLICO. 
PAGAMENTOS RECEBIDOS POR 
FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. POSTERIOR DECISÃO 
DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. 
POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA N. 83/STJ.

I - A Corte de origem apreciou 
todas as questões relevantes 
apresentadas com fundamentos 
sufi cientes, mediante apreciação 
da disciplina normativa e cotejo ao 
posicionamento jurisprudencial 
aplicável à hipótese. Inexistência 
de omissão, contradição ou 
obscuridade.

II - É pacífi co o entendimento 
no Superior Tribunal de Justiça 
segundo o qual é legítima 
a restituição ao Erário dos 
valores pagos a servidor 
público/pensionista em razão 
do cumprimento de decisão 
judicial precária, que venha a ser 
posteriormente revogada. 

III -  O recurso especial, 

REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A orientação jurisprudencial 
desta Corte já se fi rmou no sentido 
de que o auxílio-alimentação 
constitui verba de natureza 
indenizatória e transitória, 
paga ao servidor público com a 
fi nalidade de cobrir gastos com 
refeições, por conseguinte, não 
se incorpora aos vencimentos.

- Não há razão para se invocar 
direito adquirido, nem tampouco 
a preservação dessa vantagem 
como forma de observância 
ao princípio da irredutibilidade 
vencimental, pois somente 
as vantagens permanentes 
compõem os vencimentos do 
servidor e são resguardadas pela 
garantia de irredutibilidade.

Agravo regimental desprovido. 
(STJ, AgRg no RMS 18127/
ES, Rel. Min.  Ericson Marinho - 
Des. Convocado do TJ/SP, DJe 
10/09/2015).

POSSIBILIDADE DE 
EXONERAÇÃO DE 
SERVIDOR DURANTE A 
LICENÇA-SAÚDE

MANDADO DE SEGURANÇA. 
SERVIDOR PÚBLICO DO 
EXECUTIVO ESTADUAL. CARGO 
COMISSIONADO. EXONERAÇÃO 
DURANTE LICENÇA-SAÚDE. 
POSSIBILIDADE. ART. 37, II, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO 
E CERTO NÃO CONFIGURADO.

- Este Tribunal tem decidido 
ser possível a exoneração de 
servidor designado em caráter 
precário no curso de licença-
saúde, com fulcro no art. 37, II, 
da Constituição Federal, redação 
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interposto pela alínea a e/ou pela 
alínea c, do inciso III, do art. 105, 
da Constituição da República, 
não merece prosperar quando 
o acórdão recorrido encontra-se 
em sintonia com a jurisprudência 
dessa Corte, a teor da Súmula n. 
83/STJ. 

IV - A Agravante não apresenta, 
no regimental, argumentos 
sufi cientes para desconstituir a 
decisão agravada. 

V - Agravo Regimental improvido. 
(STJ, AgRg no REsp 1490566/RS, 
Rel. Min. Regina Helena Costa, 
DJe 03/09/2015).

IMPOSSIBILIDADE DE 
RECEBIMENTO DE VALORES 
PRETÉRITOS NA VIA 
MANDAMENTAL

ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL. PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 
SUSPENSÃO PREVENTIVA. 
REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. 
DEMISSÃO. RECEBIMENTO 
DE VALORES PRETÉRITOS. 
IMPOSSIBILIDADE NA VIA 
MANDAMENTAL. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO.

- É vedado na via mandamental 
a cobrança de vencimentos e 
vantagens pecuniárias pretéritos, 
sendo devido apenas recebimento 
de prestações que se vencerem 
a contar da data do ajuizamento 
do mandamus. Inteligência 
das Súmulas n. 269 e 271 do 
Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental desprovido. 
(STJ, AgRg no RMS 30127/
RJ, Rel. Min. Ericson Marinho - 

às provas dos autos. 

3. A reposição de valores ao 
erário é medida que se impõe em 
razão da necessidade de mitigar 
o evidenciado dano ocorrido, 
derivado da dupla remuneração 
recebida pela benefi ciada, a qual 
teve, por parte da impetrante, 
clara anuência. Precedente: 
MS 14.432/DF, Rel. Ministra 
Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 
22.8.2014.

4. A jurisprudência da Primeira 
Seção está pacifi cada no 
sentido de que não é possível 
o registro em assentamentos 
dos servidores, com base em 
penas prescritas, por força do 
art. 170 da Lei n. 8.112/90, 
em razão do entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, o 
qual, em controle incidental de 
constitucionalidade, já consignou 
que tal dispositivo viola o teor da 
Constituição Federal. Precedente: 
MS 21.598/DF, Rel. Ministro Og 
Fernandes, Primeira Seção, DJe 
19.6.2015. Ordem parcialmente 
concedida. (STJ, MS 17888/DF, 
Rel. Min. Humberto Martins, DJe 
03/09/2015).

OS EFEITOS FINANCEIROS 
NA REINTEGRAÇÃO DE 
SERVIDOR 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO NO MANDADO 
DE SEGURANÇA. OMISSÃO. 
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 
DEMISSÃO. ORDEM CONCEDIDA 
PARA ANULAR O PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
(PAD). REINTEGRAÇÃO. EFEITOS 
FINANCEIROS. TERMO INICIAL. 
ENUNCIADO SUMULAR N. 271/
STF. EXPLICITAÇÃO.

Des. Convocado do TJ/SP, DJe 
04/09/2015).

A IMPOSSIBILIDADE 
DE ANOTAÇÃO DE 
PENA PRESCRITA EM 
ASSENTAMENTOS 
FUNCIONAIS

A D M I N I S T R A T I V O . 
PROCESSUAL CIVIL. 
DISCIPLINAR. SUSPENSÃO. 
CONDUTA NEGLIGENTE E 
IMPRUDENTE. PERCEPÇÃO 
INDEVIDA DE VALORES PELO 
EXERCÍCIO IRREGULAR DE 
CARGO EM COMISSÃO POR 
EMPREGADO TERCEIRIZADO. 
DANO AO ERÁRIO. 
EVIDENCIADO. REPOSIÇÃO. 
POSSIBILIDADE. ANOTAÇÃO 
DE PENA PRESCRITA EM 
ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS. 
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE 
DO STJ.

1. Mandado de segurança 
impetrado contra ato do Ministro 
de Estado que aplicou a pena 
de suspensão, cumulada com 
a determinação de devolução 
de valores percebidos 
irregularmente por empregada 
de empresa terceirizada pelo 
exercício irregular de cargo em 
comissão no próprio órgão; 
a parte impetrante alega que 
a decisão da autoridade seria 
contrárias às provas dos autos.
 
2. As provas dos autos 
evidenciam a anuência por parte 
da impetrante da percepção de 
valores de cargo em comissão, por 
parte de funcionária terceirizada; 
a infração administrativa se 
evidencia dos depoimentos (fl s. 
570-580) e da documentação 
(fl s. 162-172). Não há, no caso 
concreto, julgamento contrário 
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I - Conforme entendimento consolidado desta Corte, reintegrado servidor público por ordem mandamental, 
o termo inicial dos efeitos patrimoniais deve coincidir com a impetração, reservando-se às vias ordinárias a 
cobrança de eventuais diferenças remuneratórias. Aplicação do verbete sumular n. 271/STF.

II - Embargos de Declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, explicitar que os efeitos 
fi nanceiros deverão retroagir à data da impetração. (STJ, EDcl no MS 20331/DF, Rel. Min. Regina Helena 
Costa, DJe 03/09/2015).

ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS: INVESTIGAÇÃO A QUALQUER TEMPO

SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. DECADÊNCIA DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. 
NÃO OCORRÊNCIA.

1. A acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, 
caracteriza uma situação que se protrai no tempo, motivo pelo qual é passível de ser investigada pela 
Administração a qualquer tempo, a teor do que dispõe o art. 133, caput, da Lei 8.112/90. (MS 20.148/DF, 
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/09/2013).

2. "O direito adquirido e o decurso de longo tempo não podem ser opostos quanto se tratar de manifesta 
contrariedade à Constituição" (RE 381204, Rel. Min. ELLEN GRACIE, SEGUNDA TURMA, DJ 11/11/2005, p. 
48).

3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 710846/ES, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, DJe 27/08/2015).

PRAZO PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE. DECADÊNCIA. 
INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DENTRO 
DO PRAZO DECADENCIAL.

1. Não há decadência do direito de a Administração Pública anular ato de progressão de servidora pública 
municipal, eivado de ilegalidade, quando instaurado, dentro do prazo de cinco anos, o competente processo 
administrativo. Precedentes.

2. Relembre-se que "(...) a própria Lei nº 9.784/1999 que prevê, em seu art. 54, § 2º, que qualquer medida 
de autoridade administrativa que impugne a validade de um ato já constitui o exercício do direito de anulá-
lo" (EDcl no RMS nº 30576 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe 09/04/2015).

3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 703032/MG, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, DJe 27/08/2015).
____________________________________________________________________________________
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TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DE 
SANTA CATARINA

PROMOÇÃO POR 
ANTIGUIDADE CONCEDIDA 
DE FORMA AUTOMÁTICA

REEXAME NECESSÁRIO. 
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C. 
COBRANÇA. SERVIDORA 
PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA 
DE PROCEDÊNCIA.   PROMOÇÃO 
POR ANTIGUIDADE. LEI 
MUNICIPAL Nº 2.372/99, 
REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL 
Nº 3.197/07. DIPLOMAS 
LEGAIS QUE ESTABELECERAM A 
CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO 
DE FORMA AUTOMÁTICA 
APÓS DECORRIDOS 5 ANOS 
DE SERVIÇOS PRESTADOS. 
PRIMEIRO QUINQUÊNIO 
CONCEDIDO CORRETAMENTE. 
NEGATIVA DA MUNICIPALIDADE 
PARA PAGAMENTO DO 
PERÍODO SUBSEQUENTE, SOB 
ALEGAÇÃO DE OFENSA À LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL. 
ARGUMENTAÇÃO IMPROFÍCUA. 
IMPOSSIBILIDADE DE ILIDIR 
DIREITO SUBJETIVO DE 
SERVIDORA PÚBLICA. SENTENÇA 
IRREPROCHÁVEL.   

"A jurisprudência deste Tribunal 
Superior proclama que os limites 
previstos nas normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), 
no que tange às despesas com 
pessoal do ente público, não 
podem servir de justifi cativa 
para o não cumprimento de 
direitos subjetivos do servidor 
público, como é o recebimento 

DE SEGURIDADE SOCIAL DO 
SERVIDOR DE BLUMENAU - 
ISSBLU. INOCORRÊNCIA DO 
PRAZO DECADENCIAL PREVISTO 
NO ARTIGO 54 DA LEI N. 
9.784/1999. ATO COMPLEXO. 
POSIÇÃO CONSOLIDADA 
NAS CORTES SUPERIORES. 
NULIDADE, CONTUDO, DO 
ATO REVOGATÓRIO DE 
APOSENTADORIA, POR 
INOBSERVÂNCIA DA AMPLA 
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO 
PELA CORTE DE CONTAS. 
MEDIDA QUE ERA DE RIGOR 
DIANTE DO LAPSO ENTRE O 
ATO APOSENTATÓRIO E SUA 
REVOGAÇÃO. ENTENDIMENTO 
SUFRAGADO PELO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. 
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA.   

"O Supremo Tribunal Federal 
pacifi cou o entendimento de que 
a decadência administrativa do 
artigo 54 da Lei n. 9.784/1999 
não deve ser aplicada aos casos 
de registro de aposentadoria. 
Todavia, mais recentemente, o 
seu plenário defi niu que, quando 
decorridos mais de cinco anos 
da aposentadoria, o Tribunal de 
Contas "ao aferir a legalidade 
do referido ato de concessão, 
deve assegurar a ampla defesa 
e o contraditório ao interessado, 
tendo em vista o princípio da 
segurança jurídica" (MS n. 28.723 
AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 
de 14-09-2012).   Na hipótese, 
houve o transcurso do referido 
lapso e o servidor não teve 
oportunidade de se manifestar 
durante o processo administrativo 
que culminou com a revogação 
da sua aposentadoria. Daí o 
reconhecimento da nulidade 
do ato do Tribunal de Contas, 
bem assim do ato revogatório 

de vantagens asseguradas por 
lei". (AgRg no AREsp 469.589/
RN, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 24/02/2015, DJe 
05/03/2015 - grifei).   JUROS 
E CORREÇÃO MONETÁRIA. 
IMPOSITIVA APLICAÇÃO DA LEI 
Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO 
DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. 
INCIDÊNCIA DO ÍNDICE 
OFICIAL DA CADERNETA DE 
POUPANÇA. DEMANDA AJUIZADA 
POSTERIORMENTE À ENTRADA 
EM VIGOR DA REFERIDA NORMA. 
REFORMA QUE SE IMPÕE.   "[...] 
Deverão ser observados os 
índices ofi ciais da caderneta de 
poupança, de acordo com o art. 
1º-F da Lei nº 9.494/1997, com 
redação dada pelo art. 5º da Lei 
nº 11.960/2009, até que o STF 
se pronuncie sobre a modulação 
dos efeitos da decisão que julgou 
parcialmente inconstitucional 
dito dispositivo (ADI nº 4.357/
DF)" (TJSC, Apelação Cível nº 
2014.086532-0, de Concórdia, 
rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 
23/06/2015).   PARCIALMENTE 
PROVIDO EM SEDE DE REEXAME 
NECESSÁRIO. (TJSC, Reexame 
Necessário n. 2014.090091-6, 
de Mafra, rel. Des. Luiz Fernando 
Boller, j. 18-08-2015).

NULIDADE DE ATO 
REVOGATÓRIO DE 
APOSENTADORIA

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL. 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE SERVIÇO. DECISÃO 
DO TRIBUNAL DE CONTAS 
PROFERIDA MAIS DE CINCO 
ANOS APÓS A APOSENTAÇÃO, 
QUE NEGOU O SEU REGISTRO E 
DETERMINOU PROVIDÊNCIAS 
AO INSTITUTO MUNICIPAL 
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da aposentadoria expedido pelo 
ISSBLU.   AUSÊNCIA, ADEMAIS, 
DE IRREGULARIDADES NA 
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 
DE APOSENTADORIA.    "[...]. 
INAPLICABILIDADE DA EC N. 
20/98 E DA LEI N. 9.717/98 
À APOSENTADORIA QUE FOI 
CONCEDIDA ANTERIORMENTE A 
ELAS - RESPEITO AO DIREITO 
ADQUIRIDO - CONVERSÃO DE 
TEMPO DE SERVIÇO COMUM 
EM ESPECIAL EM RAZÃO 
DE ATIVIDADE INSALUBRE 
PARA APOSENTADORIA - 
POSSIBILIDADE - [...]. É aplicável 
à aposentadoria do servidor 
público a legislação vigente 
à época de sua concessão, 
não se podendo invocar 
emendas constitucionais ou leis 
posteriores para desqualifi car o 
ato aposentatório, sob pena de 
ofensa ao direito adquirido. Este 
Tribunal, com base na orientação 
do STF e do STJ, tem autorizado 
a conversão do tempo de serviço 
comum em especial, para efeito 
de aposentadoria do servidor 
público que exerceu atividades 
insalubres. [...]" (TJSC, Apelação 
Cível n. 2014.014273-4, de 
Blumenau, rel. Des. Jaime Ramos, 
j. 08-05-2014). (TJSC, Mandado 
de Segurança n. 2007.002180-
9, de Blumenau, rel. Des. Carlos 
Adilson Silva, j. 12-08-2015).

RECEBIMENTO DE BOA-FÉ

DIREITO ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO. ANALISTA 
JURÍDICO. PAGAMENTO DE 
GRATIFICAÇÃO PELO EFETIVO 
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CHEFIA 
DE CARTÓRIO. SUSPENSÃO DO 
PAGAMENTO E DA NOMEAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE DE 
RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. BOA 
FÉ DO SERVIDOR EVIDENCIADA. 

 PERMANENTE COM INFLAMÁVEIS 
- ADICIONAL INDEVIDO - 
RECURSO DESPROVIDO.    

O servidor público que exerce 
atividades administrativas em 
prédio isolado por paredes, 
ainda que localizado próximo a 
bomba de combustível situada 
no pátio do mesmo terreno, 
não tem direito de perceber 
adicional de periculosidade, 
especialmente por não ter 
contato direto e permanente com 
infl amáveis, ainda mais quando 
o equipamento já foi desativado 
há tempos, secado recentemente 
e retirado, ante a contratação, 
pelo DEINFRA, de fornecimento 
de combustível pela rede 
comercial de abastecimento. 
(TJSC, Apelação Cível n. 
2013.073318-5, de Tubarão, 
rel. Des. Jaime Ramos, j. 15-05-
2014)."   RECURSO CONHECIDO 
E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação 
Cível n. 2013.067700-7, de 
Tubarão, rel. Des. Carlos Adilson 
Silva, j. 11-08-2015).

INEXISTÊNCIA DE DIREITO 
ADQUIRIDO A REGIME 
JURÍDICO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
MELEIRO. RESTABELECIMENTO 
DE TRIÊNIOS NOS TERMOS DA 
LM N. 809/2000. REDUÇÃO DO 
PERCENTUAL DEVIDA À EDIÇÃO 
DA LEI MUNICIPAL N. 1.409/2009. 
PREJUÍZO REMUNERATÓRIO 
NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA 
DE DIREITO ADQUIRIDO AO 
REGIME JURÍDICO. TERÇO 
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 
ADIMPLEMENTO APÓS O GOZO. 
INEXISTÊNCIA DE COMANDO 
LEGAL DETERMINANDO SEU 
PAGAMENTO PRÉVIO.    

PRECEDENTES DESTA CORTE 
E DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA. SEGURANÇA 
CONCEDIDA EM DEFINITIVO.   

Mesmo quando possível a revisão 
de verbas remuneratórias, o 
"Superior Tribunal de Justiça 
fi rmou entendimento no sentido 
de não ser devida a restituição 
de valores pagos indevidamente 
a servidores de boa-fé, com 
base em interpretação errônea, 
má aplicação da lei, ou equívoco 
da Administração" (STJ - AgRg 
no REsp 963437/DF, Relª 
Ministra Maria Thereza de Assis 
Moura). (TJSC, Apelação Cível 
em Mandado de Segurança n. 
2013.060145-5, da Capital, 
rel. Des. Jaime Ramos, j. 20-
03-2014). (TJSC, Mandado de 
Segurança n. 2014.058415-2, da 
Capital, rel. Des. Carlos Adilson 
Silva, j. 12-08-2015).

ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO ESTADUAL. 
DEINFRA. PRETENSÃO À 
PERCEPÇÃO DE ADICIONAL 
DE PERICULOSIDADE.   "[...]. 
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO 
DE DEFESA - INOCORRÊNCIA 
- PROVAS SUFICIENTES PARA 
O DESLINDE DA CAUSA - 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 
(DEINFRA) - EXERCÍCIO DE 
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 
- LOCAL DE TRABALHO EM 
EDIFÍCIO PRÓXIMO A BOMBA 
DE COMBUSTÍVEL SITUADA 
NO PÁTIO - PRETENSÃO DE 
PERCEBER O ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE - BOMBA 
DESATIVADA EM 2005 - RETIRADA 
DO TANQUE E DA BOMBA EM 2012 
- INEXISTÊNCIA DE CONTATO 
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DO RECONHECIMENTO 
DE ABONO DE FÉRIAS 
SOBRE OS 45 (QUARENTA 
E CINCO) DIAS. PREVISÃO 
EXPRESSA DO ART. 42 DA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL 
N. 17/99. NORMA VIGENTE 
ATÉ A LEI COMPLEMENTAR 
MUNICIPAL N. 129/14. 
VERBA DEVIDA ENQUANTO A 
LEI ESTEVE VIGENTE.   

Havendo expressa previsão 
de férias pelo período de 45 
(quarenta e cinco) dias de férias 
para os professores, o terço de 
férias deverá ser pago sobre todo 
o período, em estrita observância 
ao princípio da legalidade que 
deve rege a Administração 
Pública.   A lei nova se aplica, 
como regra, aos casos futuros, a 
teor do que estabelece o art. 6º, 
caput, da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro, não 
podendo retroagir para alterar 
situações jurídicas consolidadas 
de acordo com a vigência da 
lei anterior, a fi m de que sejam 
asseguradas a certeza e a 
segurança nas relações jurídicas.   
DIREITOS POSTULADOS PELOS 
SERVIDORES EM FACE DA 
FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL. APLICABILIDADE 
DO DECRETO N. 20.910/32.   A 
prescrição aplicável na pretensão 
de servidor público em face do 
ente estatal relativamente à 
exigência de gratifi cação que 
entende ser devida é a quinquenal 
do Decreto n. 20.910/32. Assim, 
deve ser declarada a prescrição 
das parcelas vencidas nos cinco 
anos anteriores ao ajuizamento 
da ação (súm. 85 do STJ).   
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 
MANTIDA EM PARTE.   APELO 
DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.    
EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DO 

"'O servidor público não tem 
direito adquirido a regime 
jurídico, sendo-lhe assegurado, 
apenas, pelo texto constitucional, 
a irredutibilidade de vencimentos. 
Portanto, inexiste impedimento 
que a Administração promova 
alterações na composição dos 
vencimentos dos servidores 
públicos, retirando ou alterando a 
fórmula de cálculo de vantagens, 
gratifi cações, adicionais, desde 
que não haja redução do 
montante até então percebido' 
(STJ, AgRg no Ag 1.395.524/RS, 
Min. Mauro Campbell Marques).   
"'A Constituição Federal de 1988 
determinou que se pagasse, a 
mais, ao empregado ou servidor 
público um terço do valor de sua 
remuneração, quando de suas 
férias, porém, não estabeleceu que 
o pagamento do terço adicional 
deveria ser feito antes do início 
do gozo. Embora na iniciativa 
privada haja recomendação 
de que o pagamento seja 
feito anteriormente, no setor 
público isso depende de lei. 
Inexistindo lei que preveja o 
pagamento antecipado do terço 
constitucional de férias, não 
pode o servidor exigi-lo' (TJSC, 
Apelação Cível n. 2013.088571-
4, de Meleiro, Rel. Des. Jaime 
Ramos, j. 29.05.2014)" (AC 
n. 2013.088572-1, de Meleiro, 
rel. Des. Cid Goulart, j. 12-8-
2014).    RECURSO DE APELAÇÃO 
CONHECIDO E DESPROVIDO.   
(TJSC, Apelação Cível n. 
2014.078754-5, de Meleiro, rel. 
Des. Jorge Luiz de Borba, j. 11-
08-2015).

ABONO DE FÉRIAS

A D M I N I S T R A T I V O . 
PROFESSORA DO MUNICÍPIO 
DE SÃO LUDGERO.    PLEITO 

PERÍODO PRESCRITO E DA 
ORDEM MANDAMENTAL.  (TJSC, 
Apelação Cível n. 2015.007492-
2, de Braço do Norte, rel. Des. 
Francisco Oliveira Neto, j. 11-08-
2015).

COMPLEMENTAÇÃO DE 
APOSENTADORIA DE 
SERVIDOR PÚBLICO

A D M I N I S T R A T I V O . 
SERVIDOR PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE ITÁ. PLEITO 
DE COMPLEMENTAÇÃO 
DA APOSENTADORIA. 
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA 
DE LEGISLAÇÃO LOCAL 
A POSSIBILITAR TAL 
PROVIDÊNCIA. PARIDADE 
ENTRE ATIVOS E INATIVOS. 
I M P O S S I B I L I D A D E . 
APOSENTADOS SUBMETIDOS 
AO REGIME GERAL DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. ENTE 
FEDERADO QUE APLICA 
ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO 
DA REMUNERAÇÃO DE 
SEUS AGENTES DIVERSOS 
DAQUELES UTILIZADOS PELO 
INSS.   

"O direito à complementação dos 
proventos da aposentadoria do 
INSS pelo Município somente pode 
ser garantido se houver expressa 
previsão legal para tanto" (AC 
n. 2013.073116-7, de Itá, rel. 
Des. Subst. Francisco Oliveria 
Neto, j. 18-2-2014).    RECURSO 
DE APELAÇÃO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.   (TJSC, Apelação 
Cível n. 2013.071053-4, de Itá, 
rel. Des. Jorge Luiz de Borba, j. 
11-08-2015).

TEMPO DE SERVIÇO 
DE PROFESSOR PARA 
APOSENTADORIA ESPECIAL
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exerceu os cargos de "diretor 
de escola" deve ser considerado 
como "função de magistério" e, 
por isso, computado para fi ns 
de aposentadoria especial de 
professor/professora, nos termos 
da Lei n. 11.301/2006, reconhecida 
como constitucional, na ADI n. 
3772, pelo Supremo Tribunal 
Federal, pois "comprovado que 
a servidora exerceu, além das 
funções de professora 'em sala 
de aula', atividades inerentes 'em 
atribuição de exercício' e 'diretora 
adjunta de escola' prestadas em 
estabelecimento de ensino, as 
quais são similares às do cargo 
de direção escolar, cabível o 
cômputo do respectivo período 
para a obtenção da aposentadoria 
especial" (TJSC, AC n. 
2015.005205-0, da Capital, Rel. 
Des. Vanderlei Romer, julgado em 
19.5.2015).   De acordo com o art 
29 da Lei Complementar Estadual 
n. 1.139/1992, o membro do 
magistério público estadual que, 
após preencher os requisitos 
para aposentação, continuar no 
exercício do cargo, fará jus à 
gratifi cação de permanência, na 
razão de 5% (cinco por cento) 
do valor do vencimento por 
ano de labor, até o limite de 5 
(cinco) anos, incorporando-se 
aos proventos de aposentadoria.   
Após a satisfação dos requisitos 
para aposentadoria, os servidores 
- "titulares de cargos efetivos da 
União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações" 
(art. 40, "caput", CF) - farão jus 
ao percebimento de um abono 
de permanência no valor da 
sua contribuição à previdência 
até atingir a compulsória ou 
a passagem voluntária para 
a inatividade, nos termos do 
art. 40, § 19, da CF, c/c o art. 

ADMINISTRATIVO E 
PREVIDENCIÁRIO - PROFESSORA 
ESTADUAL - TEMPO DE SERVIÇO 
PARA APOSENTADORIA 
ESPECIAL - CONTAGEM DO 
TEMPO DE EXERCÍCIO NA 
FUNÇÃO DE DIRETORA DE 
ESCOLA E EM READAPTAÇÃO - 
CÔMPUTO ADMITIDO - LEI N. 
11.301/2006 CONSIDERADA 
CONSTITUCIONAL PELO 
STF - ORIENTAÇÃO DA 
JURISPRUDÊNCIA DESTE 
TRIBUNAL - PEDIDO DE ABONO DE 
PERMANÊNCIA E GRATIFICAÇÃO 
DE PERMANÊNCIA - 
DIREITO CONFIGURADO - 
CUMULATIVIDADE ADMITIDA.   

A readaptação do professor por 
motivo de saúde decorre de 
recomendação médica e, a partir 
do diagnóstico, a Administração 
Pública é quem determina, com 
base na limitação da capacidade 
física ou mental constatada, 
quais as atividades poderão ser 
por ele exercidas, de modo que 
absolutamente nada depende da 
vontade do docente. Então, se o 
problema de saúde que leva à 
readaptação funcional não 
depende do livre arbítrio do 
professor, mormente porque ele 
não tem esse poder de escolha 
(adoecer ou não), é evidente que 
o tempo de serviço referente ao 
período em que estiver 
readaptado, exercendo atividades 
administrativas burocráticas, 
deve ser computado para fi ns de 
aposentadoria especial de 
professor ou professora. 
Precedente do STF nesse sentido: 
RE n. 481798/SC, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, DJe de 3.6.2009.   
De acordo com orientação do 
Supremo Tribunal Federal, a 
partir do julgamento da ADI n. 
3772, o tempo em que o professor 

2º, § 5º, da EC 41/2003. Para 
tanto, é "incabível a aplicação 
do redutor de 5 anos sob pena 
de regime híbrido de aplicação 
de normas - o que é vedado pelo 
ordenamento jurídico pátrio -, são 
requisitos para perceber o abono 
permanência conferido pelo art. 
2º, § 5º, da EC n. 41/2003: a 
idade de 53 anos, para homem 
e 48 anos, se mulher e tempo 
de contribuição de 35 anos, 
caso homem e 30 anos para 
mulher, respeitado o pedágio 
previsto pelo art. 2º, III, "b", 
da EC n. 41/2003" (TJSC, AC n. 
2012.088485-0, da Capital, Rel. 
Des. Luiz Cézar Medeiros, j. de 
23.7.2013).   ADMINISTRATIVO 
E PROCESSUAL CIVIL - ATOS 
PRATICADOS POR ÓRGÃOS 
DO ESTADO E PELO IPREV - 
LEGITIMIDADE PASSIVA DE 
AMBOS - SERVIDOR PÚBLICO 
DO MAGISTÉRIO - DEMORA NA 
ANÁLISE E DEFERIMENTO DE 
PEDIDO DE APOSENTADORIA - 
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS - DESCABIMENTO - 
DISCUSSÃO JURÍDICA ACERCA 
DO CABIMENTO DE CONTAGEM 
DE TEMPO DE SERVIÇO EM 
ATIVIDADES DIVERSAS DAS 
DE PROFESSOR EM SALA DE 
AULA - SERVIDOR QUE TEM 
DIREITO DE AFASTAR-SE DO 
TRABALHO PARA AGUARDAR A 
APOSENTADORIA NOS TERMOS 
DA LEI ESTADUAL N. 9.832/95 - 
PLEITO IMPROCEDENTE - PRÊMIO 
EDUCAR INSTITUÍDO PELA LEI 
ESTADUAL N. 14.406/2008 
- VEDAÇÃO DE PAGAMENTO 
AO SERVIDOR EM GOZO DE 
FÉRIAS, LICENÇA-PRÊMIO E 
LICENÇA PARA TRATAMENTO 
DE SAÚDE OU READAPTAÇÃO 
(ART. 5º) - CONCESSÃO 
DA VANTAGEM ANTE O 
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RECONHECIMENTO INCIDENTAL 
DA INCONSTITUCIONALIDADE 
DESSA NORMA E ANTINOMIA 
ENTRE ELA E AS LEIS 
ESTADUAIS QUE ASSEGURAM 
A REMUNERAÇÃO INTEGRAL 
DURANTE TAIS AFASTAMENTOS 
LEGAIS - VALORES DEVIDOS 
DESDE A LEI ESTADUAL 
N. 14.406/2008 ATÉ A LCE 
N. 539/2011 - CORRETA 
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO 
DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E 
DO 'ABONO PROFESSOR' DE 
QUE TRATA O ART. 1º, DA LEI 
ESTADUAL N. 13.135/2004 - 
PLEITO DE INDENIZAÇÃO DE 
LICENÇA-PRÊMIO CONQUISTADA 
E NÃO USUFRUÍDA ATÉ A 
APOSENTADORIA - DIREITO 
RECONHECIDO - VEDAÇÃO DE 
LOCUPLETAMENTO DO LABOR 
ALHEIO PELA ADMINISTRAÇÃO 
- FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO 
GOZADAS COM ACRÉSCIMO DE 
1/3 - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA 
ACOLHIDA.   Se o processo 
de aposentadoria do servidor 
público tem desenvolvimento 
inicial nos órgãos respectivos do 
Estado e a fi nalização no IPREV, é 
evidente a legitimidade de ambos 
para responder por reparação de 
eventuais danos que dele possa 
decorrer ao interessado.   Não há 
direito a indenização de danos 
materiais e morais se a negativa 
administrativa ao requerimento 
de aposentadoria estiver 
fundamentada em interpretação 
jurídico-administrativa que 
observa critérios discricionários 
e não é repudiada por ato 
normativo claro e específi co 
quanto à contagem de tempo 
de serviço do membro do 
magistério público estadual 
em atividades diversas das de 
professor ou professora em sala 
de aula.   A demora na análise 

podendo ser limitado por decreto 
esse direito. Do mesmo modo, 
o 'Abono Professor' de que 
trata o art. 1º, da Lei Estadual 
n. 13.135/2004; contudo, 
somente até a sua incorporação, 
ao vencimento, pela Lei 
Complementar Estadual n. 455, 
de 11.08.2009.   O servidor 
público que se aposenta tem 
direito à indenização dos períodos 
de licença-prêmio que lhe foram 
concedidos na ativa, com base 
na legislação de regência e 
no implemento da condição 
temporal, se não usufruiu deles 
durante o exercício das funções 
do cargo, independentemente do 
motivo, porque trabalhou durante 
os períodos em que poderia estar 
em descanso e a administração 
não pode locupletar-se do 
trabalho alheio sem a respectiva 
retribuição.   Quando se aposenta 
o servidor público tem direito de 
ser indenizado dos períodos de 
férias vencidas ou proporcionais 
que deixou de gozar na ativa. "Se 
há indenização é porque as férias, 
completas ou proporcionais, não 
foram gozadas, é certo que deve 
ser integral, ou seja, abrangendo 
também o adicional de 1/3. Não 
se compreenderia indenização 
parcial. A indenização deve 
ser total. A remuneração das 
férias, hoje, é integrada pelo 
terço constitucional. Qualquer 
indenização tem de levar em 
conta essa remuneração e não 
uma menor, desfalcada do terço" 
(STF, RE 234.068, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence). (TJSC, 
Apelação Cível n. 2013.077291-
2, da Capital, rel. Des. Jaime 
Ramos, j. 06-08-2015).

PUBLICIDADE 
INSTITUCIONAL UTILIZADA 
PARA PROMOÇÃO PESSOAL

e no deferimento de pedido de 
aposentadoria não gera direito 
a indenização de danos que 
não tenham sido efetivamente 
comprovados, se o servidor tem 
direito de afastar-se do trabalho 
para aguardar o desfecho de 
seu pedido, nos termos da Lei 
Estadual n. 9.832/95, com 
garantia de remuneração e 
demais direitos estatutários.   "O 
art. 5º da Lei n. 14.406/2008 ao 
vedar o pagamento do Prêmio 
Educar a professores afastados 
legalmente de suas atividades 
viola frontalmente o princípio 
da igualdade, na medida em 
que os demais funcionários, 
quando deixam de exercer suas 
funções em razão de licença-
gestação, licença-paternidade, 
férias, licença para tratamento 
de saúde, licença-prêmio, licença 
especial para o exercício de 
direção de entidade sindical, 
afastamento para concorrer a 
mandato eletivo e licença no 
interesse da Administração têm 
garantidas todas as vantagens 
remuneratórias." (TJSC, Arguição 
de Inconstitucionalidade em 
Apelação Cível n. 2010.053316-
0, da Capital, Rel. Des. Luiz 
Cézar Medeiros, j. 01-12-2010).   
Até a data da incorporação, 
ao vencimento, pela Lei 
Complementar Estadual n. 
539/2011, deve ser pago ao 
servidor do magistério público 
o Prêmio Educar instituído pela 
Lei Estadual n. 14.406/2008, 
mesmo nos períodos em que 
o professor esteve readaptado 
para outra função ou sob licença 
para tratamento de saúde.    
Consoante a Lei n. 11.647/2000, 
o auxílio-alimentação é devido ao 
servidor público estadual mesmo 
durante os períodos de licença 
para tratamento de saúde, não 
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. PREFEITO 
MUNICIPAL QUE SE UTILIZAVA 
DE JORNAL, VENCEDOR DE 
LICITAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO 
DE ATOS OFICIAIS, PARA 
NOTICIAR EVENTOS E OBRAS DE 
SUA GESTÃO. NÍTIDO CARÁTER 
POLÍTICO. DISTRIBUIÇÃO 
DE "INFORMATIVO" COM AS 
OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO. 
PUBLICIDADE REALIZADA 
SOB A RESPONSABILIDADE 
DA MUNICIPALIDADE. 
A U T O P R O M O Ç Ã O 
CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO AO 
PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 
(ART. 37, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL). ATOS ÍMPROBOS 
COMPROVADOS.    APLICAÇÃO 
DAS SANÇÕES. REDUÇÃO. 
PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDADE.   RECURSO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO.   

"Hipótese em que o requerido, 
prefeito municipal, autoriza 
a veiculação de material 
evidentemente elaborado com 
o intento de se autopromover 
e de enaltecer os seus feitos. 
Folder que contém fotos de 
sua pessoa e que enumera as 
obras que realizou durante a 
sua gestão, o que caracteriza 
manifesta afronta ao disposto no 
artigo 37, § 1º, da Constituição 
Federal. Deveras, 'Por ausência 
de previsão constitucional 
anterior, que regulamentasse a 
publicidade de atuação do Poder 
Público, tornou-se generalizada 
a prática de grandiosas e 
complexas promoções pessoais 
de autoridades componentes 
da autoridade pública, em 
especial dos próprios Chefes 
do Poder Executivo, nas três 

esferas da Federação, realizadas 
às custas do erário público. 
"Tais hipóteses, atualmente, 
estão expressamente vedadas 
pela Constituição Federal, que 
determina que a publicidade dos 
atos, programas, obras, serviços 
e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação 
social, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal 
de autoridades ou servidores 
públicos (CF, art. 37, §1º).   'O 
legislador constituinte, ao defi nir a 
presente regra, visou à fi nalidade 
moralizadora, vedando o desgaste 
e o uso de dinheiro público em 
propagandas conducentes à 
promoção pessoal de autoridades 
ou servidores públicos, seja por 
meio da menção de nomes, seja 
por meio de símbolos ou imagens 
que possam de qualquer forma 
estabelecer alguma conexão 
pessoal entre estes e o próprio 
objeto divulgado.' (MORAES, 
Alexandre. Constituição no 
Brasil Interpretada e Legislação 
Constitucional. São Paulo: Altas, 
2004, p. 889).'" (TJSC, Primeira 
Câmara de Direito Público, 
Apelação Cível n. 2011.065325-
2, de São Domingos, Rel. Des. 
Vanderlei Romer, j. 13.12.2011). 
(TJSC, Apelação Cível n. 
2014.001007-3, de Armazém, 
rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-
08-2015).

MANDADO DE 
SEGURANÇA PARA BUSCAR 
INABILITAÇÃO DE EMPRESA 
VENCEDORA

AGRAVO DE INSTRUMENTO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
LICITAÇÃO. LIMINAR 
REQUERIDA COM O PROPÓSITO 

DE VER RECONHECIDA A 
INABILITAÇÃO DE EMPRESA 
PARTICIPANTE DO CERTAME, A 
QUAL SE SAGROU VENCEDORA. 
INDEFERIMENTO NA ORIGEM, 
AO FUNDAMENTO DE QUE 
AUSENTE O FUMUS BONI IURIS. 
MANUTENÇÃO. PERICULUM 
IN MORA NÃO EVIDENCIADO. 
RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.   

O deferimento da tutela de 
urgência, em writ of mandamus, 
está condicionado à presença 
concomitante dos requisitos 
previstos no art. 7º, III, da 
Lei Federal n. 12.016/2009, 
quais sejam: a relevância da 
fundamentação e o perigo de 
"inefi cácia da medida, caso seja 
fi nalmente deferida".   Assinado 
o contrato administrativo e 
iniciada a prestação dos serviços 
licitados pela empresa vencedora 
do certame, o periculum in mora 
fi ca sobremaneira prejudicado, 
uma vez que limitado ao prejuízo 
que esses atos ocasionariam à 
agravante, até então prestadora 
dos serviços objeto da licitação. 
Não confi gurado o perigo com a 
demora processual, tampouco 
a imprescindibilidade da liminar 
para assegurar a efi cácia da 
medida mandamental, impõe-
se a manutenção da decisão 
agravada, ainda que por 
fundamento diverso, sendo 
despicienda a análise da 
relevância da fundamentação. 
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 
2014.075525-6, da Capital, rel. 
Des. Vanderlei Romer, j. 11-08-
2015).

MANDADO DE SEGURANÇA 
PARA ANULAR LICITAÇÃO: 
PERDA DE OBJETO APÓS 
HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO
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ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO 
CÍVEL EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ESPECIFICADOS EM EDITAL. 
ANULAÇÃO DE LOTE DO PROCESSO 
LICITATÓRIO. PRETENSÃO DE 
DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE 
DO ATO ADMINISTRATIVO. 
FATO SUPERVENIENTE. ART. 
462 DO CPC. HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 
COM A EMPRESA DECLARADA 
VENCEDORA. PERDA 
SUPERVENIENTE DO OBJETO. 
EXTINÇÃO DO PROCESSO. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
DESPROVIDO. 

"Se o processo licitatório produziu 
todos os seus efeitos e o contrato 
que dele decorre já foi executado 
ou se encontra em execução, 
consolidando-se situação fática 
irreversível ou de difícil reversão, 
deve ser extinto o mandado de 
segurança impetrado por licitante 
excluído do certame. [...] (TJSC, 
1ª CDP, ACMS n. 2009.046085-
6, Des. Newton Trisotto; 2ª 
CDP, ACMS n. 2009.017575-
1, Des. Cid Goulart; 3ª CDP, 
ACMS n. 2008.052560-9, Des. 
Luiz Cézar Medeiros; 4ª CDP, 
AI n. 2011.064174-5, Des. 
Rodrigo Collaço). (Apelação 
Cível em Mandado de Segurança 
n. 2012.068500-1, da Capital, 
rel. Des. Newton Trisotto, j. em 
13/08/2013)." (Apelação Cível 
em Mandado de Segurança 
2013.058794-2, Rel. Des. Carlos 
Adilson Silva, de Joaçaba, Primeira 
Câmara de Direito Público, j. em 
20/05/2014). (TJSC, Apelação 
Cível em Mandado de Segurança 
n. 2015.022107-1, de Lages, rel. 
Des. Rodolfo Cezar Ribeiro da 
Silva Tridapalli, j. 11-08-2015).

IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA 
DECORRENTE DE 
CONTRATAÇÃO DE 
PROFESSORES EM CARÁTER 
TEMPORÁRIO

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 
ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA - 
CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES 
EM CARÁTER TEMPORÁRIO - 
NÃO REALIZAÇÃO DE PROCESSO 
SELETIVO - CONTRATADOS QUE 
NÃO EXERCERAM ATIVIDADE 
VINCULADA AO MAGISTÉRIO 
- LABOR PRESTADO EM 
SETORES ADMINISTRATIVOS 
DE ESCOLAS ESTADUAIS DE 
ARARANGUÁ - CONTRATAÇÕES 
IRREGULARES - PAGAMENTO 
INDEVIDO DA GRATIFICAÇÃO 
DE REGÊNCIA DE CLASSE - 
RESSARCIMENTO DEVIDO AO 
ERÁRIO - CONTRATAÇÕES 
REALIZADAS POR MOTIVOS 
P O L Í T I C O - P A R T I D Á R I O 
E VÍNCULO FAMILIAR - 
CONDUTA ILÍCITA - MÁ-FÉ 
EVIDENCIADA - IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA DA AGENTE 
CARACTERIZADA - MULTA CIVIL 
- APLICAÇÃO.   

A ação civil pública é o meio 
processual adequado para 
buscar a responsabilização 
dos agentes por atos tidos 
por ímprobos com base na Lei 
Federal n. 8.429/92.   Atos de 
improbidade administrativa 
"são aqueles que possuindo 
natureza civil e defi nidamente 
tipifi cada em lei federal, ferem 
direta ou indiretamente os 
princípios constitucionais 
e legais da administração 
pública, independentemente 
de importarem enriquecimento 

ilícito ou de causarem prejuízo 
material ao erário público" 
(MAURO ROBERTO GOMES 
DE MATTOS, O Limite da 
Improbidade Administrativa: O 
Direito dos Administrados dentro 
da Lei n. 8.429/92).   Pratica ato 
de improbidade administrativa o 
servidor que realiza diretamente 
a contratação de professores 
em caráter temporário, sem a 
realização do devido processo 
seletivo exigido pela legislação, 
por motivos político-partidário 
e vínculo familiar, para atuarem 
na Administração Pública em 
atividade diversa daquela para 
a qual foram contratados.   
Caracterizado o ato de 
improbidade administrativa 
na contratação de professores 
temporários, se eles receberam 
gratifi cação de regência de classe 
sem terem exercido funções em 
sala de aula, cabe determinar a 
devolução dos valores respectivos 
ao erário.    O art. 12 e seus incisos 
II e III, da Lei Federal 8.429/92, 
apresentam as sanções pelos 
atos de improbidade referidos nos 
art. 10 e 11. O Juiz pode aplicar 
todas as sanções ou apenas 
algumas delas, desde que sejam 
pertinentes ao caso e necessárias 
e sufi cientes para a retribuição 
do ato ímprobo e empeço à 
pratica de novos fatos. (TJSC, 
Apelação Cível n. 2013.076221-
0, de Araranguá, rel. Des. Jaime 
Ramos, j. 13-08-2015).

VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM 
DECORRENTE DE DUPLA 
CONDENAÇÃO

APELAÇÃO. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO. DECISÃO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA. 
RESSARCIMENTO DE DANOS. 
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VALORES JÁ RECONHECIDOS EM 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
PROPOSTA PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL. 
INADMISSIBILIDADE. BIS IN 
IDEM. EXECUCIONAL EXTINTA. 
EMBARGOS ACOLHIDOS. 
INVERSÃO DOS ÔNUS 
SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES 
DO STJ E DESTA CÂMARA. 
RECURSO PROVIDO.    

"'1. O fato de existir um 
título executivo extrajudicial, 
decorrente de condenação 
proferida pelo Tribunal de Contas 
da União, não impede que os 
legitimados ingressem com ação 
de improbidade administrativa 
requerendo a condenação da 
recorrida nas penas constantes 
no art. 12, II da Lei n. 8429/92, 
inclusive a de ressarcimento 
integral do prejuízo.    2. A 
formação do título executivo 
judicial, em razão da restrição às 
matérias de defesa que poderão 
ser alegadas na fase executória, 
poderá se mostrar mais útil 
ao credor e mais benéfi ca ao 
devedor que, durante o processo 
de conhecimento, terá maiores 
oportunidades para se defender.    
3. Ademais, não se há falar em 
bis in idem. A proibição da dupla 
penalização se restringe ao abalo 
patrimonial que o executado 
poderá sofrer. O princípio não 
pode ser interpretado de maneira 
ampla, de modo a impedir a 
formação de um título executivo 
judicial, em razão do simples fato 
de já existir um outro título de 
natureza extrajudicial.    4. Na 
mesma linha de raciocínio, qual 
seja, a de que o bis in idem se 
restringe apenas ao pagamento 
da dívida, e não à possibilidade 
de coexistirem mais de um título 

a medida se fi zer necessária à 
instrução processual'.   II - Essa 
norma supõe prova sufi ciente 
de que o agente possa difi cultar 
a instrução do processo.   III - 
O afastamento sub judice está 
fundado no risco à instrução 
processual, inexistindo, portanto, 
lesão aos interesses tutelados 
pelo art. 4º da Lei n. 8.437, 
de 1992. [...]" (AgRg na SLS 
1.900/MG, Corte Especial, Rel. 
Ministro Francisco, p. 9-3-2015). 
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 
2015.011669-1, de Turvo, rel. 
Des. Vanderlei Romer, j. 11-08-
2015).

IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA 
DECORRENTE DE 
EXONERAÇÃO 
DE SERVIDORES 
COMISSIONADOS EM 
FUNÇÃO DA NEGATIVA DE 
APOIO POLÍTICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO 
QUE RECEBEU A EXORDIAL 
DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
POR ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. PRÁTICA 
ATRIBUÍDA AO PREFEITO E A 2 
SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO 
DE IPUAÇU. EXONERAÇÃO DE 
CARGOS COMISSIONADOS, 
POR TEREM OS OCUPANTES 
NEGADO APOIO POLÍTICO AO 
ALCAIDE DURANTE A CAMPANHA 
PARA A SUA REELEIÇÃO.   
ADUZIDA INÉPCIA DA INICIAL. 
INOCORRÊNCIA. PEÇA 
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, 
QUE APRESENTA PEDIDOS 
CERTOS E DETERMINADOS. 
CUMPRIMENTO DA NORMA 
LEGAL. ART. 286 DO CPC. 
PRELIMINAR RECHAÇADA.   
ALUDIDA INEXISTÊNCIA DE 

executivo relativo ao mesmo 
débito, encontra-se a súmula 27 
desta Corte Superior. Recurso 
especial provido.' (Recurso 
Especial n. 1.135.858/TO, rel. 
Ministro Humberto Martins, j. 
22.9.2009)" (TJSC, Apelação 
Cível n. 2015.021502-3, de 
Itapiranga, rel. Des. Sérgio 
Roberto Baasch Luz, j. 19-05-
2015). (TJSC, Apelação Cível n. 
2014.072240-8, de Itapiranga, 
rel. Des. Rodolfo Cezar Ribeiro da 
Silva Tridapalli, j. 11-08-2015).

AFASTAMENTO DE AGENTE 
POLÍTICO DO EXERCÍCIO 
DO CARGO

I M P R O B I D A D E 
A D M I N I S T R A T I V A . 
INDISPONIBILIDADE DE BENS. 
EXTENSÃO DA RESTRIÇÃO 
A TODOS OS REQUERIDOS. 
PRECEDENTES DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.   
AFASTAMENTO CAUTELAR DO 
AGENTE PÚBLICO E DO SERVIDOR 
PÚBLICO DE SEUS CARGOS. 
CABIMENTO, NO QUE PERTINE AO 
PRIMEIRO, PORQUE OCUPANTE 
DO CARGO DE PRESIDENTE 
DA CÂMARA DE VEREADORES. 
NATUREZA DA CONDUTA DITA 
ÍMPROBA (DESVIO DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE QUE DEVERIA 
SER FORNECIDO À CASA 
LEGISLATIVA), ASSIM COMO A 
ASSINATURA DE DOCUMENTO 
NO QUAL CONSTOU A EFETIVA 
ENTREGA, SEM QUE TAL FOSSE 
CONCRETIZADO, QUE AUTORIZA 
A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA 
EXTREMA.    AGRAVO PROVIDO 
PARCIALMENTE.    

"O afastamento cautelar de 
agente político está autorizado 
pelo art. 20, parágrafo único, da 
Lei n. 8.429, de 1992, 'quando 
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CONDUTA ÍMPROBA. OBJETO DA 
CONTENDA QUE TRANSCENDE A 
MERA DISCUSSÃO ACERCA DA 
LIBERALIDADE NA EXONERAÇÃO 
DOS CARGOS COMISSIONADOS, 
RESIDINDO, A BEM DA VERDADE, 
NA TRANSFORMAÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A 
PRIORI, EM FERRAMENTA DE 
PERSUASÃO NO PROCESSO 
DEMOCRÁTICO ELEITORAL. 
CIRCUNSTÂNCIA QUE 
DIMANA APROFUNDAMENTO 
PROBATÓRIO E JUSTIFICA O 
RECEBIMENTO DA EXORDIAL.   

"[...] No município, a atuação do 
prefeito é, sempre, referência; e 
não pode deixar de ser, porque 
exemplifi ca. [...]" (FAZZIO 
JÚNIOR, Waldo Improbidade 
administrativa e crimes de 
prefeitos. 3ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2003, p. 32).   RECLAMO 
CONHECIDO E DESPROVIDO.  
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 
2015.015097-8, de Abelardo Luz, 
rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 
11-08-2015).

IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA 
DECORRENTE DO 
DESVIO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS

I M P R O B I D A D E 
ADMINISTRATIVA. GERENTE 
DE PRESÍDIO. DESVIO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 
REFEIÇÕES SERVIDAS AOS 
DETENTOS EM QUANTIDADE 
INFERIOR À COTA PREVISTA. 
ASSINATURA DE NOTAS 
FISCAIS QUE NÃO ESPELHAVAM 
O NÚMERO DE PRODUTOS 
EFETIVAMENTE ENTREGUES 
NO NOSOCÔMIO. CONDUTAS 
QUE SE AMOLDAM AO ART. 11 
DA LEI N. 8.429/1992 (ATO 

ATENTATÓRIO AOS PRINCÍPIOS 
ADMINISTRATIVOS), E AOS 
TIPOS PREVISTOS NOS ARTS. 
9º (ENRIQUECIMENTO ILÍCITO) 
E 10 (LESÃO AO ERÁRIO, 
RESPECTIVAMENTE, MUITO 
EMBORA FUNDADA A AÇÃO TÃO 
SOMENTE NOS DOIS ÚLTIMOS 
PRECEITOS LEGAIS. SENTENÇA 
QUE CONSIDERADA TIPIFICADA 
TÃO SOMENTE A CONDUTA 
OFENSIVA AOS PRINCÍPIOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
REFORMA, COM O CONSEQUENTE 
AGRAVAMENTO DAS SANÇÕES 
IMPOSTAS AO REQUERIDO. 
RECURSO DO PARQUET. 
PROVIMENTO. APELO DO RÉU 
DESPROVIDO. 

Hipótese em que o Ministério 
Público do Estado de Santa 
Catarina propôs ação de 
improbidade administrativa 
contra ex-Gerente de Presídio, 
ao qual atribuiu a prática de 
desvio de gêneros alimentícios, 
a assinatura de notas fi scais que 
não espelhavam a quantidade de 
produtos efetivamente entregues 
no nosocômio, e a utilização de 
serviços de detento em imóvel 
por ele arrendado.   Acervo 
probatório que demonstra 
cabalmente que, na gestão do 
réu, determinados alimentos, 
antes servidos comumente, 
foram simplesmente cortados 
das refeições e as cotas indicadas 
pelo DEAP para cada indivíduo 
foram reduzidas, consequências 
diretas da entrega de produtos 
em quantia inferior à licitada e 
devidamente paga pelo Estado, 
e da apropriação de pelo menos 
parte das mercadorias pelo 
próprio agente.   Inconcussa, por 
igual, a veracidade da alegação 
ministerial de que ele se valeu 
do trabalho de preso provisório, 

como, aliás, ele próprio 
reconheceu em seu apelo.   Dolo 
e má-fé patenteados, não sendo 
crível que o suplicado, como 
sustenta, fosse tão despreparado 
ao ponto de desconhecer os 
mais comezinhos princípios da 
Administração Pública.   Mais 
do que evidenciada, portanto, a 
ofensa a tais princípios, ao que se 
soma o seu enriquecimento ilícito 
e muito provavelmente também 
de terceiros e o prejuízo ao erário.   
"A violação de princípio é o mais 
grave atentado cometido contra 
a Administração Pública porque é 
a completa e subversiva afronta 
de ofender as bases orgânicas do 
complexo administrativo. [...]   "O 
que deve inspirar o administrador 
público é a vontade de fazer 
justiça para os cidadãos, sendo 
efi ciente para com a própria 
administração. O cumprimento 
dos princípios administrativos, 
além de se constituir um dever 
do administrador, apresenta-se 
como um direito subjetivo de 
cada cidadão. Não satisfaz mais 
às aspirações da Nação a atuação 
do Estado de modo compatível 
apenas com a mera ordem legal, 
exige-se muito mais: necessário 
se torna que a gestão da coisa 
pública obedeça a determinados 
princípios que conduzam 
à valorização da dignidade 
humana, ao respeito à cidadania 
e à construção de uma sociedade 
justa e solidária.   "A elevação 
da dignidade do princípio da 
moralidade administrativa ao 
patamar constitucional, embora 
desnecessária, porque no 
fundo o Estado possui uma só 
personalidade, que é a moral, 
consubstancia uma conquista da 
Nação que, incenssantemente, 
por todos os seus segmentos, 
estava a exigir uma providência 
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mais efi caz contra a prática de atos dos agentes públicos violadores desse preceito maior" (REsp n. 695.178/
SP, rel. Min. José Delgado).   Pluralidade de condutas que impunha a aplicação do inciso I do art. 12 da 
LIA, que encerra limites quantitativos mais severos para as sanções aplicáveis ao agente ímprobo, e isso, 
independentemente de o Parquet ter fundado apenas nos arts. 10 e 11.   Silêncio do Ministério Público 
nesse tocante, todavia, que obsta que se proceda a tanto, sob pena de reformatio in pejus.   Irresignação 
ministerial, contudo, que clama pelo apenamento do recorrido na forma do inciso II do art. 12, o que, de 
fato, impõe-se, com a adequação das sanções, de modo a agravá-las, e, ainda, para incluir o ressarcimento 
dos danos ao erário, penalidades condizentes com a gravidade dos atos perpetuados pelo acionado. (TJSC, 
Apelação Cível n. 2014.025783-9, de Joaçaba, rel. Des. Vanderlei Romer, j. 04-08-2015).

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA 

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. CARTA-
CONVITE N. 002/2001. PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPOSTA IRREGULARIDADE 
NA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PELO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA. CONVIDADOS COM 
GRAU DE PARENTESCO. PESSOAS JURÍDICAS DIVERSAS E QUADRO SOCIETÁRIO DISTINTO. DOLO, MÁ-FÉ 
E DESONESTIDADE NÃO EVIDENCIADOS NAS CONDUTAS DOS PARTICIPANTES E DOS AGENTES PÚBLICOS. 
NECESSIDADE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM INDÍCIOS E PRESUNÇÕES. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ÀS DISCIPLINAS LEGAIS INERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ATOS 
INDIGITADOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA MOLDURA DA TIPIFICAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. 
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL EVIDENCIAÇÃO DO ATO ÍMPROBO. SENTENÇA REFORMADA.    

O Superior Tribunal de Justiça fi rmou a orientação de que, em se tratando de conduta tida por ofensiva 
aos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992), é obrigatória a identifi cação, na 
conduta do agente público, quando menos do dolo genérico, "sob pena de a improbidade se transformar 
em hipótese de responsabilidade objetiva dos administradores" (REsp 1319541/MT, rel. Ministro Herman 
Benjamin, p. 18-9-2013), pois "O ato ilegal só adquire os contornos de improbidade quando a conduta 
antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvada pela má-intenção do 
administrador, caracterizando a conduta dolosa; a aplicação das severas sanções previstas na Lei 8.429/92 
é aceitável, e mesmo recomendável, para a punição do administrador desonesto (conduta dolosa) e não 
daquele que apenas foi inábil (conduta culposa)" (REsp 1257150/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 
p. 17-9-2013). (TJSC, Apelação Cível n. 2013.089516-2, de Araranguá, rel. Des. Edemar Gruber, j. 30-07-
2015).
____________________________________________________________________________________
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AUSÊNCIA DE CONFUSÃO COM 
GRATIFICAÇÃO POR ZONA. 
ADICIONAL NOTURNO DE 20% 
DEVIDO. ARTIGOS 7º, IX E 39, 
§3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. PERCENTUAL 
ADOTADO POR ESTE TRIBUNAL. 
PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA 
DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA 
DO REGIME CELETISTA. NÃO 
CARACTERIZADA OFENSA AO 
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 
PODERES, TAMPOUCO À SÚMULA 
339 DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE 
DE ADOÇÃO DA HORA NOTURNA 
REDUZIDA. AUSÊNCIA DE 
PREVISÃO LEGAL. REFLEXOS 
CONDENATÓRIOS. HORAS 
EXTRAORDINÁRIAS QUE 
INTEGRAM BASE DE CÁLCULO 
PARA A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS 
E 1/3 CONSTITUCIONAL. FALTA 
DE PREVISÃO LEGAL QUANTO 
ÀS DEMAIS REVERBERAÇÕES. 
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 
READEQUAÇÃO CONFORME O 
JULGAMENTO DAS ADIS 4.357 E 
4.425, PELO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO 
PERÍODO DE GRAÇA. ARTIGO 100, 
§5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
E SÚMULA VINCULANTE 17. 
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 
MANUTENÇÃO DO QUANTUM. 
INCIDÊNCIA DOS JUROS 
MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO 
MONETÁRIA SOBRE A VERBA 
HONORÁRIA. 

Recurso conhecido e parcialmente 
provido. Sentença parcialmente 
reformada em sede de reexame 
necessário. (TJPR - 3ª C.Cível 
- ACR - 1364365-7 - Curitiba -  
Rel.: Rodrigo Otávio Rodrigues 
Gomes do Amaral - Unânime -  - 
J. 18.08.2015).

REMUNERAÇÃO DE 
SERVIDOR ESTADUAL

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 
NECESSÁRIO. REMUNERAÇÃO DE 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 
AUDITOR FISCAL. AÇÃO DE 
COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO 
QUINQUENAL. TERMO INICIAL. 
SÚMULA 85 DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HORAS 
EXTRAORDINÁRIAS. JORNADA DE 
TRABALHO LIMITADA A 40 HORAS 
SEMANAIS. INEXISTÊNCIA DE 
PREVISÃO LEGAL QUANTO A 
LIMITE MENSAL. PRINCÍPIO 
DA ISONOMIA. VEDAÇÃO A 
TRATAMENTO DIFERENCIADO 
A SERVIDORES OCUPANTES DO 
MESMO CARGO POR EXERCEREM 
REGIMES DE TRABALHO 
DIFERENTES. PRECEDENTES 
DESTA CÂMARA E DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. PLANILHAS 
DEMONSTRATIVAS DE 
FREQUÊNCIA NÃO IMPUGNADAS 
ESPECIFICAMENTE. PRESUNÇÃO 
DE LEGITIMIDADE. ARTIGO 
334, INCISO III, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. 
INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS 
DAS CERTIDÕES FORNECIDAS 
PELA ADMINISTRAÇÃO, PELO 
QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO 
DE VERACIDADE. APLICAÇÃO 
DO DIVISOR 200. REGIME 
SEMANAL DE 40 HORAS. TEMPO 
DE DESLOCAMENTO. CÔMPUTO 
COMO HORA TRABALHADA. 
SERVIDOR QUE ESTÁ 
DISPONÍVEL À ADMINISTRAÇÃO. 

BASE DE CÁLCULO DAS 
HORAS EXTRAS

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 
NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA 
- SERVIDOR PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO 
- OPERADOR DE MÁQUINAS - 
DIREITO AO RECEBIMENTO DAS 
HORAS EXTRAS LABORADAS 
- BASE DE CÁLCULO SOBRE A 
REMUNERAÇÃO E NÃO SOBRE 
O VENCIMENTO BÁSICO 
- ENTENDIMENTO DA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 
01/2006 E SÚMULA VINCULANTE 
N. 16 DO STF - REFLEXOS 
SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO 
SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO DE 
FÉRIAS, POR SEREM VERBAS 
QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO 
DO SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA - 
INCIDÊNCIA SOBRE AS HORAS 
EXTRAS, AS QUAIS TÊM 
CARÁTER REMUNERATÓRIO 
- ENTENDIMENTO DO STJ NO 
RESP N. 1.358.281/SP, JULGADO 
SOB REGIME DO ARTIGO 543-
C DO CPC - PARÂMETROS DA 
CORREÇÃO MONETÁRIA E 
JUROS DE MORA MODIFICADOS 
EM SEDE DE REEXAME 
NECESSÁRIO - RECURSO DE 
APELAÇÃO INTERPOSTO PELO 
AUTOR PROVIDO, RECURSO DE 
APELAÇÃO INTERPOSTO PELO 
RÉU DESPROVIDO E SENTENÇA 
PARCIALMENTE MODIFICADA EM 
SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
(TJPR - 3ª C.Cível - ACR - 
1339206-4 - União da Vitória 
-  Rel.: Cláudio de Andrade - 
Unânime -  - J. 11.08.2015).

RESPONSABILIDADE CIVIL 
DECORRENTE DE ACIDENTE 
OCORRIDO COM SERVIDOR 
PÚBLICO

TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO 
PARANÁ
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EM PARTE DE OFÍCIO. (TJPR - 
3ª C.Cível - AC - 1343935-9 - 
Cruzeiro do Oeste -  Rel.: Cláudio 
de Andrade - Unânime -  - J. 
11.08.2015).

AUSÊNCIA DO 
ELEMENTO VOLITIVO 
DESCARACTERIZA 
IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 
NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO 
DE IRREGULARIDADE NA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVIÇO 
PARA ACOMPANHAMENTO 
DE CONCURSO REALIZADO 
NA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO MATEUS DO SUL PARA 
OS CARGOS DE ADVOGADO E 
CONTADOR. NÃO REALIZAÇÃO 
DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DA 
ADOÇÃO DE DISPENSA NOS 
TERMOS DO ART. 24, INC. II, DA 
LEI Nº 8.666/93. EXISTÊNCIA DE 
PARECER JURIDÍCO QUE EMBASA 
O ATO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO 
VOLITIVO DIRECIONADO PELA 
MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA A 
ILEGALIDADE QUALIFICADA 
APTA A ENQUADRAR A CONDUTA 
COMO ÍMPROBA.SENTENÇA 
DE IMPROCEDÊNCIA NÃO 
REFORMADA. RECURSO NÃO 
PROVIDO E SENTENÇA MANTIDA 
EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR 
- 5ª C.Cível - AC - 1329507-3 - 
São Mateus do Sul -  Rel.: Carlos 
Mansur Arida - Unânime -  - J. 
11.08.2015).

AUSÊNCIA DE 
FRACIONAMENTO DE 
LICITAÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR 
PÚBLICO - AÇÃO DE COBRANÇA 
C/C REPARAÇÃO DE DANOS 
POR ACIDENTE DE TRABALHO - 
ACIDENTE OCORRIDO DENTRO 
DO PÁTIO DA PREFEITURA, 
ENVOLVENDO O APELADO 
(SERVIDOR PÚBLICO) ENQUANTO 
ESTAVA NO EXERCÍCIO DE SUAS 
FUNÇÕES - RESPONSABILIDADE 
CIVIL DO MUNICÍPIO 
CONFIGURADA - PREENCHIDOS 
OS PRESSUPOSTOS DO DEVER 
DE INDENIZAR - CULPA 
CONCORRENTE EVIDENCIADA - 
CONDENAÇÃO PROPORCIONAL 
EM DANOS MORAIS E 
MATERIAIS - PARÂMETROS DE 
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 
MORATÓRIOS DEVIDOS PELA 
FAZENDA PÚBLICA - APLICAÇÃO 
DO ART. 1º-F DA LEI 9494/97, 
COM A REDAÇÃO ALTERADA PELA 
LEI 11.960/2009, A PARTIR 
DA DATA DA SUA VIGÊNCIA 
ATÉ 25/03/2015 - APÓS ESSA 
DATA A CORREÇÃO MONETÁRIA 
DEVE OBSERVAR O IPCA-E E OS 
JUROS DE MORA DEVEM SEGUIR 
OS ÍNDICES DA CADERNETA DE 
POUPANÇA - ENTENDIMENTO 
CONSOLIDADO PELO STF 
NAS ADI´s 4.357 e 4.425 - 
DANOS MORAIS - CORREÇÃO 
MONETÁRIA A INCIDIR DA 
DATA DA SENTENÇA E JUROS 
DE MORA A PARTIR DO EVENTO 
DANOSO - DANOS MATERIAIS 
- CORREÇÃO MONETÁRIA A 
CONTAR DO DESEMBOLSO DAS 
DESPESAS MÉDICAS E JUROS 
DE MORA DESDE A CITAÇÃO - 
OBSERVÂNCIA DO PERÍODO 
DE GRAÇA CONSTITUCIONAL 
- OMISSÃO DA SENTENÇA 
NO TOCANTE AO VALOR DOS 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 
FIXAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL - 
APELO PARCIALMENTE PROVIDO 
E SENTENÇA MODIFICADA 

CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
- ALEGAÇÃO DE FRACIONAMENTO 
INDEVIDO DE LICITAÇÃO PARA 
AQUISIÇÃO DE INSUMOS, 
MATERIAIS HOSPITALARES E 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS - 
PETIÇÃO INICIAL REJEITADA - 
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE 
NA REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES 
- AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA 
NOS OBJETOS DAS LICITAÇÕES 
BEM COMO CONTRATAÇÃO DE 
DISTINTOS FORNECEDORES - 
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 
DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C.Cível 
- AC - 1357321-4 - Foz do Iguaçu 
-  Rel.: Lélia Samardã Giacomet - 
Unânime -  - J. 28.07.2015).

RECEBIMENTO DE 
INICIAL DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR 
ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. CITAÇÃO 
NA PESSOA DO ADVOGADO 
CONSTITUÍDO. REGULAR 
NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO 
PARA APRESENTAR DEFESA 
PRÉVIA. POSSIBILIDADE. 
INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO SOBRE AS DEFESAS 
PRÉVIAS. INEXISTÊNCIA DE 
PREJUÍZO AO AGRAVANTE. 
RECEBIMENTO DA PETIÇÃO 
INICIAL. CONTRATAÇÃO 
MEDIANTE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. ÍNDICIOS DE 
MATERIALIDADE E AUTORIA 
DO ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. ELEMENTO 
SUBJETIVO. NECESSIDADE DE 
DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

1. Não obstante a formalidade 
do ato citatório, nos casos de 
ação civil pública por ato de 
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improbidade administrativa, 
sua formalização via intimação 
do procurador constituído no 
Diário da Justiça não implica 
em qualquer prejuízo à defesa, 
quando o réu foi devidamente 
notifi cado para apresentar 
manifestação preliminar. 

2. A simples manifestação do 
Ministério Público sobre os 
termos destas defesas não trouxe 
qualquer prejuízo ao agravante, 
pois não infl uiu na decisão do 
magistrado a quo quanto ao 
recebimento ou não da petição 
inicial. 

3. O recebimento da petição 
inicial está baseado em um 
juízo de verossimilhança e não 
de certeza, até porque se trata 
de verifi car o direito de ação, 
ao passo que ao agravante será 
oportunizado toda a instrução 
probatória, garantindo-se o 
contraditório e a ampla defesa. 
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR 
- 5ª C.Cível - AI - 1294293-3 - 
Região Metropolitana de Londrina 
- Foro Central de Londrina -  Rel.: 
Nilson Mizuta - Unânime -  - J. 
28.07.2015).

IMPRESCRITIBIDADE DO 
DANO CAUSADO AO 
ERÁRIO

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
I M P R O B I D A D E 
ADMINISTRATIVA. FRAUDE 
EM LICITAÇÃO. PRESCRIÇÃO 
DA PRETENSÃO PUNITIVA EM 
RELAÇÃO ÀS PENAS DA LIA. 
PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO 
TOCANTE AO SUPOSTO DANO 
CAUSADO AO ERÁRIO, POIS NÃO 
SUJEITO À PRESCRIÇÃO (CF, 
ART. 37, § 5.º).JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE 
A LESÃO AO PATRIMÔNIO 
PÚBLICO NÃO PODE SER 
PRESUMIDA. AGRAVOS RETIDOS 
DESPROVIDOS. APELAÇÕES 
PROVIDAS PARA SER JULGADA 
IMPROCEDENTE A AÇÃO, 
ESTENDENDO-SE OS EFEITOS 
DESTA DECISÃO AO CORRÉU 
QUE NÃO RECORREU. REEXAME 
NECESSÁRIO PREJUDICADO. 

(1) "É pacífi co o entendimento 
desta Corte Superior no 
sentido de que a pretensão 
de ressarcimento por prejuízo 
causado ao Erário, manifestada 
na via da ação civil pública por 
improbidade administrativa, é 
imprescritível" (STJ, 2.ª Turma, 
AgRg.no REsp. n.º 1.484.699/
SP, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, j. em 18.12.2014).(2) 
"Consoante entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça, ‘a 
tipifi cação da lesão ao patrimônio 
público (art. 10, ‘caput’, da 
Lei 8.429/92) exige a prova 
de sua ocorrência, mercê da 
impossibilidade de condenação 
ao ressarcimento ao erário de 
dano hipotético ou presumido’ 
(REsp. 939.118/SP, Rel. Min. 
LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 
1.º/3/11)" (STJ, 1.ª Turma, 
AgRg. no AREsp. n.º 107.758/
GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves 
de Lima, j. em 04.12.2012). 
(3) Quando o litisconsórcio é 
facultativo por conexão (CPC, 
art.46, inciso III), impõe-se a 
unidade de julgamento. Por isso, 
provido o recurso de um réu 
para absolvê-lo da improbidade 
administrativa que lhe foi 
imputada, é de rigor a extensão 
dos efeitos desse julgamento ao 
corréu que não recorreu, pois 
no litisconsórcio unitário os atos 
benéfi cos alcançam todos os 

litisconsortes. (TJPR - 5ª C.Cível 
- ACR - 1278864-2 - Região 
Metropolitana de Londrina - 
Foro Central de Londrina -  Rel.: 
Adalberto Jorge Xisto Pereira - 
Unânime -  - J. 28.07.2015).

FRAUDE EM LICITAÇÃO 
PÚBLICA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 
CÍVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA - LICITAÇÃO 
- AQUISIÇÃO MAQUINÁRIOS 
AGRÍCOLAS COM RECURSOS 
CONCEDIDOS PELO GOVERNO 
FEDERAL - LICITAÇÃO ABERTA 
PELA MODALIDADE TOMADA DE 
PREÇOS - FRAUDE CONSTATADA 
- APENAS DUAS EMPRESAS 
PARTICIPANTES COM O 
MESMO QUADRO SOCIETÁRIO - 
EVIDENCIADO O FAVORITISMO 
- FRUSTRAÇÃO AO CARÁTER 
COMPETITIVO E AO SIGILO DO 
CERTAME - INOBSERVÂNCIA À 
LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANTO À 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO EM 
RAZÃO DO RECURSO FINANCEIRO 
PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO 
LICITADO SER PROVENIENTE 
DO GOVERNO FEDERAL - 
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.429/92 
- ATO IMPROBO CONFIGURADO 
- DOLO GENÉRICO - IMPOSIÇÃO 
DE MULTA CIVIL - DOSIMETRIA 
- OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS 
DA PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDAE - SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSOS 
DESPROVIDOS. (TJPR - 4ª C.Cível 
- AC - 1307539-1 - Ibaiti -  Rel.: 
CRISTIANE SANTOS LEITE - 
Unânime -  - J. 21.07.2015).
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PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 
PARA APLICAÇÃO DE 
SANÇÃO EM CONTRATO 
ADMINISTRATIVO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO 
ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 
CARGA EM GERAL. INEXECUÇÃO 
PARCIAL DA AVENÇA. RESCISÃO 
UNILATERAL DO CONTRATO 
E APLICAÇÃO DE MULTAS NO 
PERCENTUAL DE 5% PREVISTO 
NO INSTRUMENTO. ABERTURA 
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
PARA INCIDÊNCIA DA SANÇÃO. 
RESPEITO À AMPLA DEFESA 
E AO CONTRADITÓRIO. 
FATO INCONTROVERSO DE 
ENCAMINHAMENTO DOS 
PRODUTOS POR OUTROS 
MEIOS. REDUÇÃO DO 
FATURAMENTO DA EMPRESA. 
ÓBVIO DESEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO E FINANCEIRO 
PARA A CONTRATADA. 
PRUDÊNCIA. CUMPRIMENTO 
DE QUASE METADE DO TEMPO 
CONTRATADO. PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA 
MULTA. SENTENÇA REFORMADA. 
RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. (TJPR - 5ª C.Cível - 
AC - 1351029-1 - Curitiba -  Rel.: 
Carlos Mansur Arida - Unânime 
-  - J. 28.07.2015).

RESCISÃO UNILATERAL 
DESPROVIDO 
DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 

MANDADO DE SEGURANÇA. 
RESCISÃO UNILATERAL DE 
CONTRATO ADMINISTRATIVO 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LINHA EXPRESSA,  MURO 
DE FECHAMENTO, AMPLIAÇÃO 

RENÚNCIA EXPRESSA 
DE PAGAMENTO 
ADICIONAL EM 
RELAÇÃO AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO 
RETIDO. AÇÃO ORDINÁRIA 
DE REVISÃO DE CONTRATO 
CUMULADA COM PEDIDO 
CONDENATÓRIO. ARGUIÇÃO 
DE CERCEAMENTO DE DEFESA 
EM DECORRÊNCIA DO 
JULGAMENTO ANTECIPADO DA 
LIDE. INOCORRÊNCIA. JUIZ 
DESTINATÁRIO DA PROVA. 
PLEITO DE RECOMPOSIÇÃO 
DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO. TERMO DE 
PAGAMENTO E QUITAÇÃO 
FIRMADO PELAS PARTES. 
RENÚNCIA EXPRESSA DE 
PAGAMENTO ADICIONAL 
EM RELAÇÃO AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO OBJETO DO 
FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 
AGRAVO RETIDO CONHECIDO 
E DESPROVIDO. RECURSO DE 
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO 
E DESPROVIDO. Tendo em vista 
que o juiz é destinatário das 
provas, sendo de sua prerrogativa 
o indeferimento daquelas 
irrelevantes, desnecessárias ou 
inúteis ao deslinde do feito. As 
provas constantes dos autos 
demonstram que o contratado/
apelante fi rmou Termo de 
Pagamento e Quitação, transação 
que deu plena e ampla quitação 
ao contrato administrativo nº 
29.998, bem como onde houve a 
renúncia expressa do recorrente 
ao pagamento de valores 
adicionais. (TJPR - 5ª C.Cível - 
AC - 1299408-4 - Curitiba -  Rel.: 
Luiz Mateus de Lima - Unânime 
-  - J. 11.08.2015).

DO ESTACIONAMENTO E 
PAVIMENTAÇÃO PARA NOVO 
BINÁRIO NO PORTO. SUSPENSÃO 
DA PORTARIA PELA QUAL 
HOUVE A RESCISÃO QUE SE DEU 
SOMENTE EM CUMPRIMENTO 
À MEDIDA LIMINAR E NÃO 
IMPLICA EM PERDA DO OBJETO 
DO PROCESSO, PORQUE NÃO 
RECONHECE A ILEGALIDADE 
DO ATO. PEDIDO EXPRESSO DE 
ANULAÇÃO DO IMPETRANTE. 
AUSÊNCIA DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO QUE IMPLICA 
EM VIOLAÇÃO A DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. ART. 78, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 
8.666/1993. RECONHECIMENTO 
DA REGULARIDADE DO VALOR 
DOS SERVIÇOS REFERENTES À 
1ª MEDIÇÃO. CUMPRIMENTO 
DA OBRIGAÇÃO DE FAZER 
RECONHECIDA PELA PRÓPRIA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
RECURSO PROVIDO. (TJPR 
- 5ª C.Cível - AC - 1352929-
0 - Paranaguá -  Rel.: Carlos 
Mansur Arida - Unânime -  - J. 
28.07.2015).

EXISTÊNCIA DE PARECER 
JURÍDICO AFASTA 
A IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 
NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO 
DE IRREGULARIDADE NA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVIÇO 
PARA ACOMPANHAMENTO 
DE CONCURSO REALIZADO 
NA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO MATEUS DO SUL PARA 
OS CARGOS DE ADVOGADO E 
CONTADOR. NÃO REALIZAÇÃO 
DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DA 
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se cumulada com a ação de 
improbidade administrativa (art. 
37, § 5.º, da CF)" (STJ, 2.ª Turma, 
AgRg. no AREsp. n.º 79.268/MS, 
Rel.ª Min.ª Eliana Calmon, j. em 
19.11.2013). (TJPR - 5ª C.Cível 
- AI - 1304167-3 - Paranavaí -  
Rel.: Adalberto Jorge Xisto Pereira 
- Unânime -  - J. 04.08.2015).

PAGAMENTO DE DIÁRIAS A 
VEREADORES

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 
NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO 
DE IRREGULARIDADE NO 
PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS 
SERVIDORES E VEREADORES 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
APUCARANA. INEXISTÊNCIA DE 
ATO ÍMPROBO. PROCEDIMENTO 
ADOTADO PELA CASA DE LEIS 
EM CONFORMIDADE COM A 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E 
O ATO DO PRESIDENTE Nº 
29/05. DEFERIMENTO DAS 
DIÁRIAS DE ACORDO COM A 
NECESSIDADE PARA A CÂMARA, 
DE ANÁLISE DISCRICIONÁRIA 
PELO PRESIDENTE MAS NÃO 
ILEGAL OU ARBITRÁRIA. NÃO 
DEMONSTRAÇÃO DE DOLO 
OU CULPA NA CONDUTA DOS 
RÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE SE 
RESPONSABILIZAR O AGENTE DE 
FORMA OBJETIVA. RECURSO NÃO 
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA 
EM REEXAME NECESSÁRIO. 
RELATÓRIO: 

Cuida-se de ação civil pública 
ajuizada pelo Ministério Público 
do Estado do Paraná em face de 
João Carlos de Oliveira e Mauro 
Bertoli, sob o fundamento de 
que os réus, quando ocupantes 
dos cargos de Presidentes 
da Câmara dos Vereadores 

ADOÇÃO DE DISPENSA NOS 
TERMOS DO ART. 24, INC. II, DA 
LEI Nº 8.666/93. EXISTÊNCIA DE 
PARECER JURIDÍCO QUE EMBASA 
O ATO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO 
VOLITIVO DIRECIONADO PELA 
MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA A 
ILEGALIDADE QUALIFICADA 
APTA A ENQUADRAR A CONDUTA 
COMO ÍMPROBA. SENTENÇA 
DE IMPROCEDÊNCIA NÃO 
REFORMADA. RECURSO NÃO 
PROVIDO E SENTENÇA MANTIDA 
EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR 
- 5ª C.Cível - AC - 1329507-3 - 
São Mateus do Sul -  Rel.: Carlos 
Mansur Arida - Unânime -  - J. 
11.08.2015).

CONTAGEM DE PRAZO 
PARA PROPOSITURA DE 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. CONCURSO 
DE AGENTES PÚBLICOS. 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
PUNITIVA EM RELAÇÃO ÀS 
SANÇÕES DO ART. 12 DA LIA. 
PRAZOS PRESCRICIONAIS 
DIVERSOS CUJA CONTAGEM 
DEVE SER INDIVIDUAL, DE 
ACORDO COM A NATUREZA DO 
VÍNCULO DE CADA AGENTE 
COM A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. DANO AO ERÁRIO 
IMPRESCRITÍVEL. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.

(1) Quando o ato ímprobo é 
praticado, em concurso, apenas 
por agentes públicos (servidores 
públicos e/ou agentes políticos), o 
prazo prescricional das penas da 
LIA conta-se individualmente, de 
acordo com as condições de cada 
um.(2) "A ação de ressarcimento 
dos prejuízos causados ao 
erário é imprescritível, mesmo 

de Apucarana (2005/2006, 
2007/2008 e 2009/2010, 
respectivamente), não exerceram 
a devida fi scalização quando 
determinaram o pagamento de 
diárias a servidores e vereadores 
da Casa de Leis para dispêndio em 
viagens supostamente vinculadas 
ao serviço público e, assim, não 
haveria uma prestação de contas 
transparente dos gastos públicos.
Argumentou em sua exordial 
que: (i) muitas das diárias pagas 
possuíam a justifi cativa de viagem 
à Curitiba para tratar de assuntos 
na Assembleia Legislativa; (ii) 
ocorre que paira dúvida sobre 
quais interesses estariam 
representando os vereadores 
que teriam se deslocado até essa 
cidade se, quando necessário, 
a representação era feita pelo 
próprio Presidente da Casa de 
Leis Municipal; (iii) muitas vezes 
as viagens eram realizadas 
para acompanhar posses de 
Deputados; receber honrarias de 
"vereador campeão de votos"; 
participar de encontro de prefeitos 
eleitos; etc, os quais não eram 
de nenhum interesse do Poder 
Legislativo Municipal; (iv) em que 
pese o Ministério Público, após 
o início das investigações, ter 
requisitado que fossem as diárias 
justifi cadas e os requerimentos 
acompanhados de comprovantes 
de despesas, não houve qualquer 
cumprimento nesse sentido; 
(v) muitos requerimentos 
eram feitos de forma verbal 
e o deferimento era realizado 
no próprio empenho, sem que 
houvesse demonstração por parte 
do solicitante da regularidade da 
diária que seria paga; (vi) no ato 
29/05, em seu art. 7º, consta 
como se daria o pagamento da 
diária, sendo que entre os itens 
que deveriam constar no pedido, 
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um deles é a fi nalidade a que se destina o deslocamento; (vii) os atos verbais de requerimento são 
inexistentes, pois deveriam ter observado a exigência de serem escritos e fundamentados com a fi nalidade 
destinada; (viii) não houve qualquer atitude de prestação de contas por parte dos dirigentes responsáveis 
pela liberação da verba das diárias, deferindo-as sem a análise criteriosa que cada caso requeria, tendo em 
vista o interesse público estar em xeque; (ix) logo, os pagamentos são ilegais; (x) com os atos irregulares 
dos réus, restaram ofendidos princípios caros à Administração Pública, quais sejam da impessoalidade, 
publicidade, legalidade, moralidade e efi ciência; (xi) incorreram os agentes nos artigos 10 e 11 da Lei nº 
8.429/1992, sendo aplicáveis as sanções estipuladas nos incisos II e III do art. 12 da mesma lei. (TJPR - 5ª 
C.Cível - ACR - 1320805-8 - Apucarana -  Rel.: Carlos Mansur Arida - Unânime -  - J. 04.08.2015).
____________________________________________________________________________________
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APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR 
PÚBLICO. MUNICÍPIO DE 
JAGUARÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. 
PROVA TESTEMUNHAL QUE 
CORROBORA AS ALEGAÇÕES DO 
APELADO. SÚMULA Nº 378 DO 
STJ. 

1. No âmbito do Direito 
Administrativo, desvio de função 
é o desempenho pelo servidor 
público de atividades que não 
são próprias do cargo em que ele 
atua. A Súmula nº 378 do STJ 
enuncia que reconhecido o desvio 
de função, o servidor faz jus às 
diferenças salariais decorrentes. 
Portanto, o desvio de função 
deve ser provado para que, 
então, o servidor público seja 
devidamente indenizado pelas 
atividades que desempenhou 
fora de seu cargo, com o fi m de 
evitar o enriquecimento ilícito da 
Administração Pública. 

2. No caso em análise, há, 
nos autos, prova testemunhal 
que corrobora as alegações 
do apelado quanto ao desvio 
de função. Restou provada 
nos autos, por conseguinte, a 
ocorrência do desvio de função, 
de modo que o apelante faz jus 
ao recebimento de indenização 
pelas atividades prestadas nessa 
condição. APELO DESPROVIDO. 
UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 
70053204905, Terceira Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Hilbert Maximiliano 

Akihito Obara, Julgado em 
20/08/2015).

DATA BASE DE REVISÃO 
DE VENCIMENTOS

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME 
NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RIO 
GRANDE. SERVIDOR PÚBLICO. 
DATA BASE DE REVISÃO DOS 
VENCIMENTOS. ESTATUTO 
DO SERVIDOR PÚBLICO. 
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. LEI 
Nº 11.960/2009. LEI ESTADUAL 
N.º8.121/85. 

Inarredável reconhecer-se que 
a referida lei que determinou o 
parcelamento dos reajustes e 
estabeleceu data - base diversa 
daquela prevista no Estatuto 
dos Servidores esta eivada 
de ilegalidade, devendo sua 
aplicação ser afastada. Não se 
trata de invasão do Judiciário 
em competência que é exclusiva 
do Executivo, com ofensa ao 
disposto no art. 61, § 1º, II, c, 
e ao art. 169 da Constituição 
Federal, mas sim de aplicar a 
determinação prevista no art. 
249 do Estatuto dos Servidores 
do Município de Rio Grande. Em 
reexame necessário modifi co a 
sentença para que a correção 
monetária dos valores se de pela 
aplicação do IGP-M, desde a data 
em que devida cada parcela até 
a vigência Lei nº 11.960, a partir 
de 30 de junho de 2009, quando 
passam a incidir os índices ofi ciais 
de remuneração básica e juros de 
mora da caderneta de poupança. 
Modifi cada, ainda, a sentença em 
reexame necessário condenado a 
apelante ao pagamento, integral 
das despesas judiciais, nos 
termos do art. 6º, alínea "c", 
incisos I a VII, da Lei Estadual 

nº. 8.121/85, bem como 50% 
do valor dos emolumentos, nos 
termos da redação original do 
art. 11, alínea "a", da Lei Estadual 
nº. 8.121/85 e a taxa judiciária 
RECURSO DESPROVIDO. 
SENTENÇA MODIFICADA 
EM REEXAME NECESSÁRIO. 
VENCIDO O RELATOR QUANTO 
AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 
MONETÁRIA A SEREM 
APLICADOS. (Apelação Cível Nº 
70041727595, Terceira Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Hilbert Maximiliano 
Akihito Obara, Julgado em 
20/08/2015).

PENSÃO VITALÍCIA DE 
PREFEITO MUNICIPAL

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR 
PÚBLICO. MUNICÍPIO DE 
CAMPO NOVO. EX-PREFEITO. 
INVALIDEZ POR DOENÇA GRAVE 
NO EXERCÍCIO DO MANDATO. 
LEI MUNICIPAL Nº 693/84-A. 
PENSÃO VITALÍCIA. PRESCRIÇÃO 
DO FUNDO DO DIREITO. ART. 1º 
DO DECRETO Nº 20.910/32. 

1. Litispendência: prefacial 
rejeitada, uma vez que a 
demanda ajuizada pela esposa 
do autor sequer possui o mesmo 
objeto, não incidindo à espécie o 
disposto no art. 301, parágrafo 
1º, do CPC. 

2. Ilegitimidade ativa: preliminar 
que também deve ser rejeitada, 
pois o autor postula direito 
próprio, tendo em vista que 
à época exercia o mandato 
de Prefeito e alega ter sido 
reconhecida a condição de 
invalidez permanente, o que 
em tese estaria enquadrado na 
hipótese de incidência do art. 2º 
da Lei Municipal nº 693/84-A. 
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3. Prescrição do fundo do direito: 
a pretensão à pensão vitalícia por 
invalidez decorrente de doença 
grave, em face da Lei Municipal 
nº 693/84-A, importa em 
modifi cação da situação jurídica 
fundamental do servidor perante 
a Administração. 

4. Ajuizada a demanda mais de 
cinco anos após a ciência da causa 
que ensejaria a concessão da 
pensão, momento em que houve 
a negativa implícita do direito 
pleiteado, caracterizada está a 
prescrição do fundo do direito, 
nos termos do art. 1º do Decreto 
nº 20.910/32. PREFACIAL DE 
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO 
DIREITO ACOLHIDA. EXTINÇÃO 
DO FEITO COM RESOLUÇÃO 
DE MÉRITO. APELAÇÃO 
PREJUDICADA. (Apelação Cível 
Nº 70059642884, Terceira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Matilde Chabar 
Maia, Julgado em 21/08/2015).

SERVIDOR PÚBLICO EM 
DESVIO DE FUNÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR 
PÚBLICO. MUNICÍPIO DE 
JAGUARÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. 
PROVA TESTEMUNHAL QUE 
CORROBORA AS ALEGAÇÕES DO 
APELADO. SÚMULA Nº 378 DO 
STJ. 

1. No âmbito do Direito 
Administrativo, desvio de função 
é o desempenho pelo servidor 
público de atividades que não 
são próprias do cargo em que ele 
atua. A Súmula nº 378 do STJ 
enuncia que reconhecido o desvio 
de função, o servidor faz jus às 
diferenças salariais decorrentes. 
Portanto, o desvio de função 

deve ser provado para que, 
então, o servidor público seja 
devidamente indenizado pelas 
atividades que desempenhou 
fora de seu cargo, com o fi m de 
evitar o enriquecimento ilícito da 
Administração Pública. 

2. No caso em análise, há, 
nos autos, prova testemunhal 
que corrobora as alegações 
do apelado quanto ao desvio 
de função. Restou provada 
nos autos, por conseguinte, a 
ocorrência do desvio de função, 
de modo que o apelante faz jus 
ao recebimento de indenização 
pelas atividades prestadas nessa 
condição. APELO DESPROVIDO. 
UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 
70053204905, Terceira Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Hilbert Maximiliano 
Akihito Obara, Julgado em 
20/08/2015).

DATA BASE DE REVISÃO 
DE VENCIMENTOS

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME 
NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RIO 
GRANDE. SERVIDOR PÚBLICO. 
DATA BASE DE REVISÃO DOS 
VENCIMENTOS. ESTATUTO 
DO SERVIDOR PÚBLICO. 
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. LEI 
Nº 11.960/2009. LEI ESTADUAL 
N.º8.121/85. 

Inarredável reconhecer-se que 
a referida lei que determinou o 
parcelamento dos reajustes e 
estabeleceu data - base diversa 
daquela prevista no Estatuto 
dos Servidores esta eivada 
de ilegalidade, devendo sua 
aplicação ser afastada. Não se 
trata de invasão do Judiciário 

em competência que é exclusiva 
do Executivo, com ofensa ao 
disposto no art. 61, § 1º, II, c, 
e ao art. 169 da Constituição 
Federal, mas sim de aplicar a 
determinação prevista no art. 
249 do Estatuto dos Servidores 
do Município de Rio Grande. Em 
reexame necessário modifi co a 
sentença para que a correção 
monetária dos valores se de pela 
aplicação do IGP-M, desde a data 
em que devida cada parcela até 
a vigência Lei nº 11.960, a partir 
de 30 de junho de 2009, quando 
passam a incidir os índices ofi ciais 
de remuneração básica e juros de 
mora da caderneta de poupança. 
Modifi cada, ainda, a sentença em 
reexame necessário condenado a 
apelante ao pagamento, integral 
das despesas judiciais, nos 
termos do art. 6º, alínea "c", 
incisos I a VII, da Lei Estadual 
nº. 8.121/85, bem como 50% 
do valor dos emolumentos, nos 
termos da redação original do 
art. 11, alínea "a", da Lei Estadual 
nº. 8.121/85 e a taxa judiciária 
RECURSO DESPROVIDO. 
SENTENÇA MODIFICADA 
EM REEXAME NECESSÁRIO. 
VENCIDO O RELATOR QUANTO 
AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 
MONETÁRIA A SEREM 
APLICADOS. (Apelação Cível Nº 
70041727595, Terceira Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Hilbert Maximiliano 
Akihito Obara, Julgado em 
20/08/2015).

GRATIFICAÇÃO PARA O 
MAGISTÉRIO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR 
PÚBLICO. MUNICÍPIO 
DE FONTOURA XAVIER. 
MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE 
DIFÍCIL ACESSO. LEI MUNICIPAL 



53Agosto de 2015

//JurisprudênciaTribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

N° 1.156/2005. 

No caso em análise, o art. 33 
da Lei Municipal nº 1.156/2005 
determina que entre as 
gratifi cações específi cas do 
magistério público municipal está 
a gratifi cação de difícil acesso, 
nos valores de 10%, 15% e 25% 
do vencimento básico da carreira, 
para aqueles que trabalham 
em escolas localizadas no meio 
rural, classifi cadas anualmente 
por proposição da SMEC. A 
apelante fundamenta seu pedido 
na observância do princípio da 
legalidade, tendo em vista que 
o art. 33 da Lei Municipal nº 
1.156/2005 determina que entre 
as gratifi cações específi cas do 
magistério público municipal está 
a gratifi cação de difícil acesso 
para aqueles que trabalham em 
escolas localizadas no meio rural e 
ela trabalha em uma escola nessa 
condição. Todavia, é importante 
destacar que o mesmo dispositivo 
legal condiciona o direito ao 
recebimento da gratifi cação 
de difícil acesso à classifi cação 
anual da SMEC, que determinará 
quais escolas do meio rural se 
enquadram na condição de difícil 
acesso e a porcentagem a ser 
recebida pelo professor de cada 
uma dessas escolas a título de 
gratifi cação de difícil acesso. 
Desse modo, aplicação do art. 33 
da Lei Municipal nº 1.156/2005 
está condicionada à classifi cação 
anual da SMEC feita por meio do 
Decreto Municipal nº 1.484/2007, 
o que não pode ser ignorado. 
APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 
(Apelação Cível Nº 70048891360, 
Terceira Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Hilbert 
Maximiliano Akihito Obara, 
Julgado em 20/08/2015).

LICITAÇÃO PÚBLICA PARA 
CONCESSÃO DE TÁXI

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME 
NECESSÁRIO. LICITAÇÃO E 
CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. 
LICENÇA PARA CONDUZIR 
VEÍCULO DE ALUGUEL. EXIGÊNCIA 
DE CERTIDÃO CRIMINAL 
NEGATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 
329 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO 
BRASILEIRO. 

1. A concessão de licença para 
atividade de motorista de veículo 
de aluguel - táxi - depende de 
alvará de folha corrida negativa 
para os crimes de homicídio, 
roubo, estupro e corrupção de 
menores. Exegese do art. 329 do 
Código de Trânsito Brasileiro. 

2. Na hipótese, a certidão 
positiva criminal apresentada 
tem relação com outro crime que 
não os previstos no Código de 
Trânsito Brasileiro, mostrando-
se, portanto, apta para concessão 
da licença perseguida. 

3. A exigência do ente público 
municipal não se coaduna com 
o disposto nos artigos 5º, inc. 
XIII, e 170, parágrafo único, 
da Constituição Federal, que 
assegura liberdade de exercício 
de qualquer trabalho, ofício ou 
profi ssão. 

4. A Administração Pública deve 
exercer seu legítimo direito 
de poder de polícia dentro 
dos limites estabelecidos na 
Constituição Federal. NEGADO 
SEGUIMENTO AO RECURSO. 
CONFIRMADA A SENTENÇA 
EM REEXAME NECESSÁRIO. 
(Apelação e Reexame Necessário 

Nº 70065728214, Primeira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi 
Beck, Julgado em 24/08/2015).

PRORROGAÇÃO DE 
TRANSPORTE COLETIVO 
MUNICIPAL

SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE 
COLETIVO MUNICIPAL. 
PRORROGAÇÃO. NULIDADE. 
CARÁTER PRECÁRIO. LICITAÇÃO. 
REPARAÇÃO DE DANOS. 

1. Na vigência da Constituição 
da República de 1988, é nula 
a prorrogação de contrato de 
concessão de serviço público que 
não foi antecedido de licitação. 

2. Á luz da jurisprudência do 
STJ, a empresa que presta, em 
caráter precário, serviço público, 
por força de prorrogação ilegal do 
contrato fi rmado sem licitação, 
não tem direito à exclusividade 
na exploração do serviço nem à 
indenização por défi cit tarifário. 

3. Aquele que executa o serviço 
público de transporte municipal 
urbano de passageiros em 
situação irregular, sem lcitação, 
ao arrepio das normas legais, 
não tem direito à exploração em 
regime de exclusividade. Assim, 
a angariação de passageiros, no 
percurso que realiza, por empresa 
distrital não é apta a gerar dano 
a direito e à reparação, mas 
apenas prejuízo econômico, cujo 
refl exo, em razão da tolerância 
pela Administração Pública 
quanto à tal situação, há de 
ser sopesado pelo prestador 
na continuidade da atividade. 
Recurso da Autora desprovido. 
Recurso da Ré provido. (Apelação 
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Cível Nº 70065691024, Vigésima 
Segunda Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Maria 
Isabel de Azevedo Souza, Julgado 
em 20/08/2015).

APRESENTAÇÃO DE 
CERTIDÃO SICAF 
EM SUBSTITUIÇÃO 
À DOCUMENTAÇÃO 
OBRIGATÓRIA

PREGÃO ELETRÔNICO. 
INABILITAÇÃO. APRESENTAÇÃO 
DE CERTIDÃO SICAF 
EM SUBSTITUIÇÃO À 
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. 
PREVISÃO NO EDITAL. 
POSSIBILIDADE. CERTIDÃO 
QUE DETERMINA A PRESUNÇÃO 
DA NEGATIVA DE FALÊNCIA 
OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
MAIOR VANTAGEM PARA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM A 
HABILITAÇÃO DA RECORRENTE. 
REFORMA DA SENTENÇA PARA 
CONCEDER A ORDEM. 

Consoante o disposto no art. 1º 
da Lei nº 12.016/2009, conceder-
se-á mandado de segurança para 
proteger direito líquido e certo 
sempre que, ilegalmente ou com 
abuso de poder, qualquer pessoa 
física ou jurídica sofrer violação 
ou houver justo receio de sofrê-
la por parte de autoridade. A Lei 
de Licitações prevê a hipótese de 
substituição da documentação 
relativa à qualifi cação 
econômico-fi nanceira por registro 
cadastral emitido por órgão ou 
entidade pública, desde que a 
possibilidade de substituição 
esteja prevista no edital. 
Conquanto ausentes indícios 
aparentes de que o pregoeiro 
tenha fugido às determinações 
do edital, parece que há violação 
a direito líquido e certo quando 

se observa que toda a legislação 
referente às licitações e aos 
certifi cados emitidos pelo SICAF 
referem que necessariamente, 
para obtenção da inscrição e, 
consequentemente, da emissão 
da certidão, deve existir prova 
da qualifi cação fi nanceira, sendo 
que para tanto a prestadora de 
serviço deve sempre apresentar, 
junto ao órgão de cadastro, 
Certidão Negativa de Falência ou 
Recuperação Judicial. Também 
não parece adequada a decisão 
ao princípio da busca pela 
obtenção da maior vantagem 
para as contratações da 
administração pública - art. 3º 
da Lei 8.666/93, uma vez que a 
proposta da impetrante foi quase 
12% menor do que a proposta 
da empresa que a seguia no 
certame. Caso em que o art. 
34, §2º, da Lei nº 8.666/93, 
combinado com a previsão do 
item 4.1. "a" do edital, autoriza 
a habilitação da impetrante 
por meio da apresentação de 
declaração expedida pelo SICAF, 
cujo cadastro atualizado exige 
a apresentação de Certidão 
Negativa de Falência ou 
Recuperação Judicial para fi ns 
de comprovação da qualifi cação 
e c o n ô m i c o - f i n a n c e i r a . 
Inteligência do normatizado 
pela Lei nº 8.666/93, Decreto 
Federal nº 3.722, de 09.01.2001, 
Instrução Planejamento, 
Orçamento e Gestão e Manual 
do SICAF. Precedentes do TJRS. 
AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo 
Nº 70065701534, Vigésima 
Segunda Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: 
Marilene Bonzanini, Julgado em 
20/08/2015).

A CAPACITAÇÃO 
TÉCNICO-OPERACIONAL 
EM LICITAÇÃO PÚBLICA

AGRAVO REGIMENTAL 
CONHECIDO COMO AGRAVO. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
LICITAÇÃO E CONTRATO 
ADMINISTRATIVO. IBAMA. 
CERTIDÃO DE IDONEIDADE. 
HABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 
FORMALISMO EXCESSIVO 
AFASTADO. DILIGÊNCIA 
DESTINADA A ESCLARECER OU 
COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO 
DO PROCEDIMENTO. EMPRESA 
SUBCONTRATADA. EXPRESSA 
PREVISÃO NO EDITAL. 
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-
OPERACIONAL ATENDIDA. 
SÚMULA Nº 263/2011 DO TCU. 

O procedimento de licitação, 
em nome do interesse público, 
deve proporcionar a participação 
do maior número possível de 
licitantes, para tanto devendo 
ser afastadas formalidades 
excessivas. A ocorrência de mera 
irregularidade, superada à vista 
de outros elementos verifi cados 
no procedimento, não impede a 
habilitação, mormente quando o 
art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93, 
prevê a possibilidade de diligência 
destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do 
procedimento, que foi atendida no 
caso. Edital que expressamente 
permite empresa subcontratada 
(art. 78, IV, da Lei nº 8.666/93), 
com capacitação técnico-
operacional da parte impetrante 
comprovada nos autos (Súmula 
263/2011 do TCU). Hipótese em 
que, apesar de não ter constado 
certifi cado de regularidade no 
IBAMA, dentro do envelope, 
apenas consulta ao "site" daquela 
autarquia quando da habilitação, 
a questão foi posteriormente 
esclarecida e complementada 
com diligência destinada para 
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tanto, nos termos do art. 43, § 
3º, da Lei nº 8.666/93, afastando 
o formalismo excessivo no caso. 
Precedentes do TJRGS e STJ. 
Agravo regimental conhecido 
como agravo, desprovido. (Agravo 
Regimental Nº 70065950214, 
Vigésima Segunda Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Carlos Eduardo Zietlow 
Duro, Julgado em 20/08/2015).

CONCESSÃO DE USO DE 
IMÓVEL PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. 
LIMINAR. LICITAÇÃO. 
CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL 
PÚBLICO. INCONGRUÊNCIA 
ENTRE A LEI QUE AUTORIZA A 
CONCESSÃO DE USO E O PRAZO 
DE OCUPAÇÃO PREVISTO NO 
EDITAL. 

Todos os bens públicos são 
passíveis de uso especial 
por particulares, mediante 
contrato ou ato unilateral da 
Administração. Os requisitos da 
legitimidade de uso privativo 
são a compatibilidade com a 
destinação pública, a anuência da 
administração pública que confi ra 
a titularidade e a previsão legal. 
No caso dos autos, não há previsão 
legal para a ocupação do imóvel 
público pelo particular, vencedor 
da licitação, no mínimo, por 
dois anos, inexistindo qualquer 
previsão legal para a eventual 
prorrogação. Os princípios da 
segurança jurídica, da proteção 
à confi ança e da boa-fé do 
administrado devem ser seguidos 
pela Administração pública, 
conforme expressa previsão do 
art. 2º, caput e inciso IV da Lei 
9.784/99. Incompatibilidade do 
edital com a lei que autoriza a 

DERAM PROVIMENTO AO 
RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de 
Instrumento Nº 70064678915, 
Segunda Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Laura 
Louzada Jaccottet, Julgado em 
19/08/2015).

CONCESSÃO REMUNERADA 
DE USO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
LICITAÇÃO E CONTRATOS 
A D M I N I S T R A T I V O S . 
CONCESSÃO REMUNERADA 
DE USO. PRETENSÃO DE 
MANUTENÇÃO NA POSSE DO 
ESPAÇO. INADIMPLEMENTO 
I N C O N T R O V E R S O . 
DESCABIMENTO. EXCEÇÃO DE 
CONTRATO NÃO CUMPRIDO. 
INAPLICABILIDADE. 

1. À Fazenda Pública é inoponível 
a exceção de contrato não-
cumprido, razão pela qual, 
ainda que o espaço concedido 
à agravante não estivesse 
em condições de exploração, 
as parcelas dos locativos 
não poderiam deixar de ser 
adimplidas. Inadimplemento 
incontroverso que impede a 
manutenção da autora na posse 
do imóvel. 

2. Outrossim, mesmo que 
se confi gurasse inexecução 
contratual por parte do ente 
estatal, seria hipótese de rescisão 
do contrato, nos termos do art. 
78, XVI, da Lei n. 8.666/93, 
mas não de manutenção da 
contratada na posse do local, 
muito menos de prorrogação 
do pacto - que, aliás, pode ser 
rescindido a qualquer tempo 
pela contratante, conforme o 
interesse público. 3. Ausência de 
verossimilhança nas alegações 

concessão de uso gera nulidade 
do contrato (art. 49, § 2º da 
Lei n. 8.666/93). Suspensão 
da licitação. Agravo provido. 
(Agravo de Instrumento Nº 
70064937808, Vigésima Primeira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Marco Aurélio 
Heinz, Julgado em 19/08/2015).

HABILITAÇÃO DE 
EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE EM LICITAÇÃO 
PÚBLICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
LICITAÇÃO E CONTRATOS 
A D M I N I S T R A T I V O S . 
HABILITAÇÃO. PREGÃO. 

Cotejando-se o texto do artigo 
6º da Lei Estadual nº 13.706/11 
com as disposições da Lei 
Complementar nº 123/06 infere-
se que o legislador proibiu a 
participação das empresas de 
pequeno porte em processos 
licitatórios quando o contrato 
ostenta valor superior a R$ 
3.600.000,00, o que, todavia, 
não é o caso dos autos. Valor 
estimado do serviço objeto da 
licitação bastante inferior ao 
limite legal. Restrição invocada 
pela Administração Pública para 
desabilitar a agravante que 
nada tem a ver com o tamanho 
do patrimônio da empresa. 
Ausência de vinculação do 
patrimônio líquido ao valor do 
contrato que torna descabida 
a desclassifi cação operada, 
devendo ser precariamente 
incluída a agravante no certame. 
Preliminares ventiladas e 
pedido veiculado em sede 
de contrarrazões que devem 
primeiramente ser analisados 
pelo juízo da origem, sob pena 
de supressão de instância. 
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da demandante, impedindo a 
antecipação dos efeitos da tutela 
(art. 273 do CPC). AGRAVO DE 
INSTRUMENTO DESPROVIDO. 
(Agravo de Instrumento Nº 
70065442154, Segunda Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ricardo Torres Hermann, 
Julgado em 19/08/2015).

REVOGAÇÃO DE 
PERMISSÃO PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TÁXI

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 
AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE 
COLETIVO. MUNICÍPIO DE 
CACHOEIRINHA. PERMISSÃO. 
TÁXI LOTAÇÃO. NOTIFICAÇÃO 
PARA ENCERRAMENTO DA 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
REALIZADA. CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA. EDITAL. VALIDADE. 
QUESTÃO JÁ JULGADA POR ESTE 
TRIBUNAL. REDUÇÃO DA VERBA 
HONORÁRIA. DESCABIMENTO. 

É fato incontroverso da lide que 
o autor prestava o serviço de 
táxi-lotação, no Município-réu, 
por permissão da Administração 
Pública. Igualmente incontroversa 
a notifi cação realizada ao autor, 
informando que deveria cessar a 
prestação do serviço. Importante 
registrar que o art. 175 da 
Constituição Federal impõe ao 
Poder Público a prestação dos 
serviços públicos, deixando 
claro que a titularidade não é 
transferida, mas tão somente a 
prestação do serviço. O serviço 
público pode ser prestado de 
duas maneiras: a) pelo Poder 
Público diretamente: hipótese em 
que há somente a transferência 
da titularidade, a qual não sai 
das mãos da Administração, para 

entes integrantes dela própria 
(pessoas jurídicas de direito 
público, como por exemplo 
Autarquias e Fundações Públicas 
com personalidade jurídica de 
Direito Público). A transferência 
da titularidade e da prestação 
do serviço público chama-se 
descentralização por outorga; 
b) pelo particular, sob regime 
de concessão ou de permissão, 
havendo sempre necessidade de 
licitação: hipótese em que não 
há transferência da titularidade, 
visto que esta é intransferível para 
particulares, ocorrendo apenas 
a transferência da execução do 
serviço público. Esta transferência 
chama-se descentralização por 
delegação. Substancial diferença 
entre concessão e permissão é 
que naquela há a transferência 
da execução de serviço público 
para particulares, por prazo certo 
e determinado, sendo vedado 
ao Poder Público o desfazimento 
da concessão. Já a permissão é 
ato administrativo através do 
qual o Poder Público transfere 
a execução de serviços públicos 
a particulares, sem fi xação de 
prazo, podendo, neste caso, 
desfazê-la a qualquer tempo, 
diante da evidente precariedade. 
Inexiste qualquer ilegalidade por 
parte do Município, o qual, através 
de um juízo de conveniência 
e oportunidade, típico dos 
atos discricionários, abriu a 
Concorrência Pública de nº 03/08 
para a concessão do serviço de 
transporte público municipal. 
Verba honorária mantida. 
APELAÇÃO DESPROVIDA. 
(Apelação Cível Nº 70064913932, 
Primeira Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Newton 
Luís Medeiros Fabrício, Julgado 
em 12/08/2015).

NULIDADE DE RESCISÃO 
UNILATERAL POR 
FALTA DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
RESCISÃO UNILATERAL. 
INTERESSE PÚBLICO. LUCROS 
CESSANTES. 

1. É nula a rescisão unilateral de 
contrato administrativo fundada 
em razões de interesse público 
sem que se tenha assegurado 
ao contratado o contraditório e 
a ampla defesa. Art. 78, § único, 
da Lei n.º 8.666/1993. 

2. A invocação do princípio da 
supremacia do interesse público 
sobre o interesse privado não 
garante à Administração Pública 
a incolumidade dos seus atos 
administrativos ao arrepio da 
observância das leis. Não confere 
à Administração Pública o direito 
de interferir na esfera jurídica 
dos contratados arbitrariamente. 
Trata-se de noção que fundamenta 
as prerrogativas conferidas pela 
lei à Administração Pública na 
realização da utilidade pública 
ou do Bem Comum. A nulidade 
da rescisão unilateral do contrato 
administrativo sem prévio 
processo administrativo não pode 
ser eliminada pela invocação 
do princípio da supremacia do 
interesse público sobre o privado. 

3. Nula a rescisão do contrato 
administrativo, tem o contratado 
direito aos lucros cessantes por 
conta da quebra ilegal. Os lucros 
cessantes não correspondem 
ao valor mensal do preço pela 
prestação dos serviços, já que 
compreendia a cobertura dos 
custos para o seu cumprimento, 
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tais como despesas de materiais, 
dentre outros. Arbitramento em 
30% do valor mensal. Recurso 
provido em parte. (Apelação 
Cível Nº 70065748741, Vigésima 
Segunda Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Maria 
Isabel de Azevedo Souza, Julgado 
em 20/08/2015).

IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA 
DECORRENTE DE 
PAGAMENTO ADIANTADO 
DO PREÇO CONTRATADO

I M P R O B I D A D E 
ADMINISTRATIVA. PREFEITO. 
CONTRATO ADMINISTRATIVO 
DE FORNECIMENTO DE 
MERCADORIAS PARA A MERENDA 
ESCOLAR. PAGAMENTO 
ADIANTADO DO PREÇO. ENTREGA 
PROGRAMADA. DEPÓSITO. 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 
ATO DE IMPROBIDADE. DANO AO 
ERÁRIO. 

1. A gestão ruinosa da coisa 
pública quando da celebração 
de contrato administrativo 
confi gura ato de improbidade 
administrativa. Hipótese em que 
as circunstâncias da contratação 
evidenciaram descaso com o 
dinheiro público, ao fi nal de 
gestão, pela contratação às 
pressas para evitar restituição 
dos recursos públicos obtidos via 
convênio, mediante pagamento à 
vista do preço para entrega futura 
de grande parte das mercadorias, 
ao longo do exercício subseqüente 
sem qualquer garantia. 

2. O inadimplemento de 
contrato administrativo não 
constitui, por si só, ato de 
improbidade administrativa. 
Hipótese, contudo, em que o 

inadimplemento importou, mais 
do que simples ilícito contratual, 
ato de improbidade administrativa 
de apropriação indevida de 
dinheiro público, porquanto as 
contratadas receberam à vista 
o preço pelo fornecimento de 
bens, fi rmaram "termo de fi el 
depositário" como se estivessem 
em seu poder, quando sequer 
deles dispunham para pronta 
entrega. Recurso desprovido. 
(Apelação Cível Nº 70065794968, 
Vigésima Segunda Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Maria Isabel de Azevedo 
Souza, Julgado em 20/08/2015).

MANUTENÇÃO DE ATO DE 
DESCLASSIFICAÇÃO DE 
PROPOSTA EM LICITAÇÃO

AGRAVO EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. DECISÃO 
MONOCRÁTICA. LICITAÇÃO E 
CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. 
PEDIDO DE LIMINAR. SUSPENSÃO 
DE ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
NOVA PROPOSTA. ART. 48, 
§3º, DA LEI Nº 8.666/93. 
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 
AUTORIZADORES. FUMUS BONI 
IURIS NÃO EVIDENCIADO. 

Caso em que, em tomada de 
preços promovida pelo Município 
de Boa Vista do Incra para a 
construção de escola municipal, a 
agravante, ao invés de apresentar 
nova proposta retifi cando 
os itens que justifi caram a 
desclassifi cação da proposta 
inicial, nos termos do art. 48, §3º, 
da Lei nº 8.666/93, apresentou 
nova proposta com modifi cação 
fi nanceira. Descumprimento 
da planilha anexa ao edital. 
Infringência do art.; 48, I, da Lei 
nº 8.666/93. A outra empresa 

licitante que apresentou nova 
proposta com a correção do item 
que causou sua desclassifi cação 
inicial, mantendo o valor global 
anteriormente ofertado, então 
corretamente classifi cada pela 
Comissão de Permanente de 
Licitação do Município de Boa 
Vista do Incra. Precedente 
do TJRS. Ausente o requisito 
do fumus boni iuris. Mantido 
o indeferimento da liminar. 
AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo 
Regimental Nº 70065624967, 
Vigésima Segunda Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Marilene Bonzanini, Julgado em 
20/08/2015).

PROVA PERICIAL PARA 
APURAR O DESEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
DIREITO PÚBLICO NÃO 
ESPECIFICADO. DIREITO 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO 
E CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
EQUILÍBRIO ECONÔMINCO-
FINANCEIRO DO CONTRATO. 
APLICAÇÃO DO ÍNDICE CESO 
DE REAJUSTE CONTRATUAL, 
COM REDUTOR DE 0,9. PROVA 
PERICIAL. NECESSIDADE. 

1. Na forma do art. 130 do CPC, 
a prova é destinada ao juízo, a 
quem compete avaliar sua real 
necessidade e pertinência para 
julgamento da lide. Hipótese em 
que a prova pericial deferida não 
se mostra desnecessária como 
tenta fazer crer o agravante, 
pelo contrário, há manifesta 
relevância e oportunidade para 
formação do convencimento 
do Magistrado que a deferiu, 
de forma a ter condições de 
sentenciar com elementos de 
prova mais seguros. 
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2. Ademais, ao Magistrado 
não é dado conhecer, de 
forma aprofundada, cálculos 
de matemática fi nanceira, de 
maneira a perscrutar como, de 
fato, é elaborado o índice CESO, 
bem assim se o redutor de 0,9 
foi efetivamente aplicado e sobre 
quais componentes do índice isso 
ocorreu, caso realmente tenha se 
verifi cado. 

3. Por sua vez, o agravante sequer 
demonstra qual seria o dano 
irreparável ou de difícil reparação 
que sofreria caso realizada a 
perícia judicial, deixando de 
demonstrar a verossimilhança 
da suas alegações. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO DESPROVIDO. 
(Agravo de Instrumento Nº 
70065601353, Segunda Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ricardo Torres Hermann, 
Julgado em 19/08/2015).

DESEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 
NÃO DEMONSTRADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 
APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E 
CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
REALIZAÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE 
PELO PAGAMENTO DOS FISCAIS 
DA PROVA E PESSOAL DE APOIO. 
EDITAL E TERMOS CONTRATUAIS. 
ADITIVO. DESEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO 
DEMONSTRADO. 

Apesar de ter ocorrido retifi cação 
do edital por adequação da 
legislação a dois cargos, não 
efetuou a demandante qualquer 
prova de que isso tenha acrescido 
os seus custos, especialmente 
de forma a atingir o equilíbrio 

Hipótese em que o contrato 
fi rmado entre as partes não 
contempla previsão de retenção 
de ISS pela autarquia (DAER). 
Assim, havendo retenção do 
tributo, resta caracterizado 
o desequilíbrio econômico-
fi nanceiro do contrato. Aplicação 
da Resolução nº 3.605 do 
Conselho Rodoviário do DAER, 
que homologou a Decisão nº 
23.189/97 do seu Conselho 
Executivo. - Em relação à 
correção monetária, por força do 
julgamento de questão de ordem 
para modulação dos efeitos da 
decisão proferida nas ADIs 4.357 
e 4.425, deverá ser aplicado "o 
índice ofi cial de remuneração 
básica da caderneta de poupança 
(TR), nos termos da EC 62/09, 
até 25/3/15, data após a qual os 
créditos deverão ser corrigidos 
pelo IPCA-E (Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo Especial). 
- Com relação aos juros 
moratórios, aplicável o "índice 
ofi cial de remuneração básica 
da caderneta de poupança" até 
25/03/2015, nos termos da 
redação original do 1º-F da Lei 
nº 9.494/97, incidindo, a partir 
de então, o percentual de 6% 
ao ano, tudo conforme restou 
decido pelo STF nas ADIs 4.357 
e 4.425. APELO PARCIALMENTE 
PROVIDO. (Apelação e Reexame 
Necessário Nº 70065534539, 
Vigésima Segunda Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Marilene Bonzanini, Julgado em 
13/08/2015).

TROCA DE FAVORES 
POLÍTICOS CARACTERIZA 
NEPOTISMO

I M P R O B I D A D E 
ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. 
SÚMULA VINCULANTE 13 

econômico-fi nanceiro da 
contratação. Para tal hipótese, 
excepcional na legislação, não 
havendo transação entre as 
partes, essencial prova robusta, 
que não existe nos autos. E o ônus 
era da autora, em consonância 
com o art. 333, I, do CPC. 
Inexistência dos vícios previstos 
no artigo 535 do CPC, tendo 
sido a situação alegadamente 
omissa analisada. É fl agrante 
o intuito da embargante de 
rediscutir o mérito da decisão, 
o que se afi gura incabível na 
via eleita. Consoante referido 
no voto condutor, não há como 
alcançar o raciocínio exposto pela 
recorrente, uma vez que não se 
trata de fato notório o aumento 
de custos, conforme previsto no 
art. 334, inciso I, do CPC. Se 
realmente houve acréscimo de 
dois cargos, deveriam ter sido 
comprovados os efetivos gastos 
excedentes em razão do dito 
aumento para que pudesse obter 
o ressarcimento pretendido com 
o aditivo contratual que elaborou 
unilateralmente, ônus do qual não 
se desincumbiu. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. 
(Embargos de Declaração Nº 
70065759987, Vigésima Primeira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Almir Porto 
da Rocha Filho, Julgado em 
19/08/2015).

RETENÇÃO DE TRIBUTO 
INDEVIDA

APELAÇÃO CÍVEL. 
RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS. 
CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
ISS. DAER. RETENÇÃO INDEVIDA. 
CLÁUSULA DE EQUILÍBRIO 
E C O N Ô M I C O - F I N A N C E I R A . 
FAZENDA PÚBLICA. JUROS 
E CORREÇÃO MONETÁRIA. - 
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DO STF. TROCA DE FAVORES 
POLÍTICOS. 

1. A Lei n.º 8.429/92, que 
regulamentou o artigo 37, 
§ 4º, da CR, (I) ostenta 
natureza nacional, aplicando-
se à Administração Pública 
federal, estadual, municipal e 
distrital, (II) não desrespeitou 
a bicameralidade do processo 
legislativo, conforme decidido 
no julgamento da ADI 2.182/DF 
e (III) aplica-se aos Prefeitos, 
Vice-Prefeitos, Secretários e 
Vereadores que tenham praticado 
atos de improbidade no exercício 
da função administrativa. 

2. O Prefeito que nomeia para 
cargos em comissão e funções 
gratifi cadas a esposa, nora, 
genro e fi lha do Presidente da 
Câmara Municipal em troca de 
favores políticos pratica ato de 
improbidade administrativa. 
Art. 11 da LIA. O número de 
parentes do Presidente da 
Câmara Municipal benefi ciado e 
o seu retorno ao partido político 
do Prefeito, ainda mais que se 
candidatou à reeleição, revelam 
a infl uência familiar e a troca de 
favores. 

3. O Presidente da Câmara 
Municipal que confere função 
gratifi cada e remuneração pelo 
regime de trabalho especial 
de 100% ao seu fi lho e genro 
pratica ato de improbidade 
administrativa do art. 11 da LIA.. 

4. Ausente prova de que os 
parentes favorecidos não tenham 
trabalhado, não respondem 
pelos atos ímprobos que os 
benefi ciaram. A superveniente 
relação de parentesco com 
servidor titular de cargo 

em comissão não confi gura 
improbidade administrativa, 
mas poderá levar, conforme 
o caso, à extinção da relação 
jurídico-administrativa. Recursos 
providos em parte. (Apelação 
Cível Nº 70065759789, Vigésima 
Segunda Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Maria 
Isabel de Azevedo Souza, Julgado 
em 20/08/2015).

A IMPROBIDADE PREVISTA 
NO ART. 10 DA LEI 
8.429/1992 EXIGE DANO 
AO ERÁRIO 

APELAÇÃO CIVEL. 
DIREITO PÚBLICO NÃO 
ESPECIFICADO. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO 
DE ESTEIO. CONTRATAÇÃO 
DE PROFISSIONAL PARA A 
REALIZAÇÃO DE ESTUDO 
TÉCNICO. INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO. CAPITULAÇÃO 
NO ART. 10 DA LIA. DANO AO 
ERÁRIO. INOCORRÊNCIA. 

A Lei nº 8.429/92 tem caráter 
repressivo, devendo ser 
observados os seus requisitos 
para a condenação de agente 
público pela prática de ato 
de improbidade. Para ser 
caracterizada a improbidade 
tipifi cada no artigo 10 da LIA, 
exige-se a demonstração do dano 
ao erário. No caso dos autos, a 
contratação do réu Carlos Roberto 
foi devidamente justifi cada, 
recebeu parecer favorável e 
redundou em aumento de receita 
para o Município de Esteio, 
inexistindo dano ao erário, com o 
que concorda o próprio Parquet, 
autor da ação civil pública. 
Sentença de improcedência que 
se mantém. APELO DESPROVIDO. 
UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065273773, Vigésima Segunda 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Denise Oliveira 
Cezar, Julgado em 20/08/2015).

POSSIBILIDADE 
DE PENHORA DE 
VENCIMENTOS EM 
AÇÃO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE 
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
CONDENAÇÃO. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. PENHORA 
DE 30% DOS VENCIMENTOS. 
P O S S I B I L I D A D E . 
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. 

1. A impenhorabilidade prevista 
no art. 649, IV, do CPC, não 
abrange todo o valor, mas apenas 
o necessário ao sustento do 
devedor e sua família. Ademais, 
tratando-se de condenação 
pecuniária por improbidade 
administrativa, a situação é 
especial, uma vez que prevalece 
o interesse público sobre o 
privado. A possibilidade de 
penhora de salários, vencimentos 
ou proventos de aposentadoria, 
garantido o mínimo necessário 
à sobrevivência do devedor e 
sua família, está prevista no art. 
14, § 3º, da Lei 4.717/65 (Ação 
Popular), aplicável aos casos da 
Lei 8.429/92. Jurisprudência do 
Tribunal a respeito. 

2. Recurso desprovido. 
(Agravo de Instrumento Nº 
70063852008, Primeira Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Irineu Mariani, Julgado 
em 12/08/2015).
__________________________
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TRIBUNAL DE 
CONTAS DA 
UNIÃO - TCU

REGIME DE CONTRATAÇÃO 
INTEGRADA

A OPÇÃO PELO REGIME DE 
CONTRATAÇÃO INTEGRADA 
EXIGE, NOS TERMOS DO 
ART. 9º DA LEI 12.462/11 
(REGIME DIFERENCIADO DE 
CONTRATAÇÕES), QUE HAJA 
JUSTIFICATIVA SOB OS PRISMAS 
ECONÔMICO E TÉCNICO. NO 
ECONÔMICO, A ADMINISTRAÇÃO 
DEVE DEMONSTRAR EM TERMOS 
MONETÁRIOS QUE OS GASTOS 
TOTAIS A SEREM REALIZADOS 
COM A IMPLANTAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO SERÃO 
INFERIORES SE COMPARADOS 
AOS OBTIDOS COM OS DEMAIS 
REGIMES DE EXECUÇÃO. NO 
TÉCNICO, DEVE DEMONSTRAR 
QUE AS CARACTERÍSTICAS 
DO OBJETO PERMITEM QUE 
OCORRA REAL COMPETIÇÃO 
ENTRE AS CONTRATADAS PARA A 
CONCEPÇÃO DE METODOLOGIAS/
TECNOLOGIAS DISTINTAS, QUE 
LEVEM A SOLUÇÕES CAPAZES 
DE SEREM APROVEITADAS 
VANTAJOSAMENTE PELO PODER 
PÚBLICO.
   
Mediante monitoramento, o 
Tribunal examinou o cumprimento 
das determinações expedidas 
pelo Acórdão 2547/2014-Plenário 
para correção de irregularidades 
verifi cadas no edital de 
concorrência RDC presencial, 
com regime de execução por 
contratação integrada e critério 

de engenharia e, conforme §1º, 
elenca três regimes preferenciais: 
empreitada por preço global, 
empreitada integral e contratação 
integrada. Além disso, o caput do 
artigo 9º, em que pese confi rmar 
a possibilidade da adoção da 
contratação integrada para obras 
de engenharia, condiciona tal 
opção à existência de justifi cativa 
técnica e econômica”. No 
caso concreto, “observo que o 
Ministério da Integração Nacional 
não demonstrou a vantagem 
econômica que a escolha do 
regime de execução contratação 
integrada traz ao certame, 
em especial em relação ao 
regime de execução empreitada 
integral, também considerado 
regime preferencial pela Lei do 
RDC ”. Além disso, continuou, 
“a mera comparação direta de 
possíveis aditivos contratuais 
da ordem de 25% com a taxa 
de risco de 10,98% não deve 
prosperar, em especial por 
partir de pressuposto de que o 
projeto executivo aprovado seria 
defi ciente, bem como em virtude 
da possibilidade da defi ciência 
dos projetos ser em desfavor da 
administração pública, onerando 
excessivamente a contratação”. 
Explicou o relator que “a 
motivação do uso da contratação 
integrada sob um prisma 
econômico, conforme estatuído 
pelo caput do art. 9º do RDC, deve 
preferencialmente demonstrar 
em termos monetários que os 
dispêndios totais realizados com a 
implantação do empreendimento 
sejam inferiores aos obtidos 
caso fossem utilizados os demais 
regimes de execução, não podendo 
a fundamentação apresentada se 
limitar a argumentos genéricos 
e subjetivos”. Destacou, ainda, 
que “também deve haver 

de julgamento do tipo menor 
preço, promovida pela Secretaria 
de Infraestrutura Hídrica do 
Ministério da Integração Nacional 
(SIH/MI), para a execução das 
obras de implantação do Ramal 
do Agreste Pernambucano, 
integrante do Projeto de 
Integração do Rio São Francisco 
(Pisf). Dentre as irregularidades 
apontadas, destacara-se a 
“adoção de regime de execução 
contratual inadequado ou 
antieconômico”, a qual motivara 
determinação à SIH/MI para que 
realizasse “estudo conclusivo 
acerca do regime de execução 
mais apropriado para o caso 
concreto, em especial justifi cando 
a vantajosidade econômica que 
a contratação integrada teria, 
em virtude do incremento de 
R$ 123 milhões relativos à taxa 
de risco”. A SIH/MI justifi cou 
a sua escolha com base em 
comparação entre o regime de 
empreitada por preço unitário e o 
regime de contratação integrada, 
destacando, dentre outros 
aspectos, que a contratação 
integrada seria mais vantajosa 
“em virtude de o adicional de 
risco adotado (...) ser inferior ao 
percentual esperado de alterações 
contratuais, caso fosse adotada a 
empreitada por preço unitário”. 
Ressaltou ainda a “economia em 
função da menor possibilidade 
de aditivos”, em relação aos 
contratos do Pisf celebrados 
por preço unitário. Ao analisar 
o ponto, o relator considerou 
as justifi cativas apresentadas 
insatisfatórias quanto ao aspecto 
econômico, resgatando as suas 
considerações realizadas na 
análise preliminar dos autos: “O 
artigo 8º da Lei 12.462/2011 
estabelece os possíveis regimes 
de execução para obras e serviços 
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de cunho técnico para a utilização 
da contratação integrada, dada 
a redação do art. 9º, caput, 
da Lei 12.462/2011”. Sobre a 
questão, relembrou o Acórdão 
1510/2013-Plenário, segundo 
o qual “as características do 
objeto devem permitir que 
haja a real competição entre as 
contratadas para a concepção 
de metodologias/tecnologias 
distintas, que levem a soluções 
capazes de serem aproveitadas 
vantajosamente pelo Poder 
Público (...). Os ganhos advindos 
da utilização da contratação 
integrada devem compensar 
esse maior direcionamento de 
riscos aos particulares. Essa 
demonstração é o cerne para a 
motivação da vantagem para 
utilizar o novo regime”. Nesse 
sentido, quanto à motivação 
de ordem técnica, explicou 
o relator que “a contratação 
integrada teria como objetivo 
possibilitar ao contratado a 
incorporação de novas soluções e 
metodologias construtivas. Seria 
uma verdadeira licitação do tipo 
‘melhor engenharia’, em que a 
empresa licitante com soluções 
técnicas mais adequadas e 
metodologias inovadoras estaria 
apta a ofertar as propostas com 
condições mais vantajosas para 
a Administração. As empresas 
competiriam tanto em termos 
de custos e margens de lucro 
utilizados em suas propostas 
quanto em termos de efi ciência e 
tecnologia aplicada à execução do 
objeto”. Nesse aspecto, o relator 
concordou, alinhado à unidade 
instrutiva, que “tal condição se 
aplicaria ao Ramal do Agreste, 
tendo em vista a existência de 
estruturas complexas como 
túneis, barragens e aquedutos”. 
Em síntese, concluiu o relator que 

Em processo constituído a partir 
de Relatório de Auditorianas 
obras de construção da Refi naria 
Abreu e Lima em Recife/PE, sob 
responsabilidade da Petróleo 
Brasileiro S.A. (Petrobras), 
o Tribunal apreciou petição 
protocolada pela Petrobras, em 
que esta solicita a reforma do 
Acórdão 1.319/2011-Plenário, 
modifi cado pelo Acórdão 
1.784/2011-Plenário, que deferiu 
aos consórcios contratados a 
concessão de cópias e/ou vistas 
de peças do processo original, 
que continham informações 
classifi cadas como sigilosas 
pela estatal, a fi m de subsidiar 
suas defesas nos autos. 
Especifi camente, a Petrobrasse 
insurgiu contra a disponibilização 
das planilhas elaboradas pela 
unidade técnica do TCU para 
a apuração desobrepreçonos 
contratos celebrados com 
os consórcios. Em defesa da 
modifi cação da deliberação 
mencionada, a Petrobras alegou, 
dentre outros argumentos que: 
“a) a planilha contém dados 
sigilosos ‘de modo que sua 
publicidade só pode ser concedida 
caso autorizada pela autoridade 
competente’; b)o art. 155, § 1º, da 
Lei 6.404/1976 e o art. 86, inciso 
IV, da Lei 8.443/1992 impõem 
o dever de sigilo ao Tribunal”. 
Ao analisar o caso, o relator 
registrou que “a classifi cação 
de uma informação quanto à 
confi dencialidade deve levar em 
conta a Constituição, as leis e os 
princípios jurídicos que regem 
a Administração Pública. Nesse 
sentido, não pode o administrador 
atribuir livremente a pecha 
de sigilosa a uma informação 
sem respeitar as disposições 
normativas pertinentes, pois 
se assim o fi zer estará agindo 

“o órgão contratante usufruiria 
dos benefícios decorrentes 
de adoção de metodologias 
diferenciadas e/ou soluções 
técnicas alternativas com a 
adoção do regime da contratação 
integrada, notadamente em 
objetos de complexidade singular 
(...). Por outro lado, deverão ser 
utilizados os demais regimes de 
execução contratual nos objetos 
mais simples, que admitam 
soluções semelhantes, ou em 
que as diferenças metodológicas 
sejam mínimas ou pouco 
relevantes para o contratante”. 
A despeito da defi ciência na 
motivação apresentada para 
a escolha da contratação 
integrada, o relator ponderou a 
importância do empreendimento 
e a conclusão da licitação 
para considerar atendidas as 
determinações contidas no 
acórdão monitorado, tendo o 
colegiado acolhido a proposta. 
(TCU, Acórdão 1850/2015, 
Plenário, TC 011.588/2014-
4, Rel. Min. Benjamin Zymler, 
29.7.2015).

A PUBLICIDADE 
DE ORÇAMENTOS 
ESTIMATIVOS DAS 
CONTRATAÇÕES DA 
PETROBRÁS

OS ORÇAMENTOS ESTIMATIVOS 
DAS CONTRATAÇÕES DA 
PETROBRAS SÃO DE NATUREZA 
PÚBLICA. NÃO SÃO DADOS 
IMPRESCINDÍVEIS À SEGURANÇA 
DA SOCIEDADE E DO ESTADO, 
NEM CONSTITUEM SEGREDO 
COMERCIAL DA COMPANHIA, 
ESTANDO, ASSIM, FORA DO 
ALCANCE DOS ARTS. 155, § 1º, 
DA LEI 6.404/76, 1.190 E 1.191 
DO CÓDIGO CIVIL.
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em abuso de direito”. Ao traçar 
o panorama normativo sobre a 
matéria, o relator destacouos 
itens 1.8.1 e 5.2 do Decreto 
2.745/98, que regulamenta as 
licitações da Petrobras: “1.8.1 A 
licitação não será sigilosa, sendo 
públicos e acessíveis a todos 
os interessados os atos de seu 
procedimento. 5.2 O pedido de 
licitação deverá conter, dentre 
outros, os seguintes elementos:I 
– No caso de obra ou serviço: 
a)descrição das características 
básicas e das especifi cações dos 
trabalhos a serem contratados”. 
Nesse contexto, concluiu que “as 
informações do orçamento, por 
absoluta imposição normativa, 
são de natureza pública e não 
se enquadram em nenhuma 
hipótese de sigilo especifi cada 
nas normas de regência. Além de 
não serem dados imprescindíveis 
à segurança da sociedade e do 
Estado, não constituem segredo 
comercial da companhia, estando, 
portanto, fora do alcance dos arts. 
155, § 1º, da Lei nº 6.404/1976, 
e 1.190 e 1.191 do Código Civil”. 
Acrescentou ainda o relator 
que “não se trata de confl ito de 
princípios constitucionais a ser 
resolvido por meio da técnica da 
harmonização e da concordância 
prática. Ainda que a validade 
jurídica do Decreto 2.745/1998 
possa ser questionada, 
principalmente por questões 
formais, o fato é que o Presidente 
da República, ao regulamentar 
a matéria, deu conteúdo aos 
princípios da publicidade e da 
proteção do segredo comercial, 
excluindo da esfera deste último 
as informações relativas aos 
orçamentos das licitações da 
Petrobras”.Diante do exposto, 
o relator considerou incorreto o 
procedimento da Petrobras, “que 

indevidamente qualifi cou como 
sigilosas as suas estimativas de 
custo, mesmo havendo norma 
expressa dispondo de forma 
contrária”, ressaltando ainda 
que “as informações extraídas 
do orçamento estimativo da 
Petrobras serviram de base 
para o cálculo do sobrepreço e, 
portanto, devem ser franqueados 
aos responsáveis, sob pena de 
se restringir, ilegitimamente, o 
direito de defesa”. O Tribunal, 
pelos motivos expostos pelo 
relator, rejeitou o pedido 
formulado pela estatal, 
mantendo inalterado o acórdão 
questionado, e reabriu prazo 
para que os consórcios exerçam 
seu direito de defesa, nos termos 
deferidos na deliberação. (TCU, 
Acórdão 1854/2015-Plenário, 
TC 046.098/2012-7, Rel. Min. 
Benjamin Zymler, 29.7.2015).

CONCORRÊNCIA DE 
ÂMBITO INTERNACIONAL

O § 4º DO ART. 42 DA LEI 
8.666/93 PODERÁ TER SUA 
APLICAÇÃO AFASTADA, NAS 
CONCORRÊNCIAS DE ÂMBITO 
INTERNACIONAL REALIZADAS 
COM RECURSOS PROVENIENTES 
DE AGÊNCIAS OFICIAIS DE 
COOPERAÇÃO ESTRANGEIRA OU 
DE ORGANISMOS FINANCEIROS 
MULTILATERAIS DE QUE O 
BRASIL SEJA PARTE, QUANDO 
INCOMPATÍVEL COM AS 
REGRAS ESTABELECIDAS POR 
ESSAS ENTIDADES, EXCETO 
SE TAIS REGRAS IMPLICAREM 
INOBSERVÂNCIA DE PRINCÍPIOS 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
BRASILEIRA RELATIVOS A 
LICITAÇÕES PÚBLICAS.

Consulta formulada pelo então 
Ministro de Estado da Fazenda 

questionara sobre os critérios de 
avaliação de propostas aplicáveis 
a licitações públicas brasileiras 
fi nanciadas com recursos 
do Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento 
(Bird), considerando a correta 
aplicação dos parágrafos 4º e 
5º do art. 42 da Lei 8.666/93. 
Em síntese, o consulente 
solicitara esclarecimentos 
sobre qual interpretação deve 
sobressair, “se aquela em que 
prevalecem as prescrições da 
entidade fi nanciadora ou as da 
Lei de Licitações”. Em juízo de 
mérito, o relator registrou que 
a jurisprudência dominante do 
Tribunal é no sentido de que as 
regras licitatórias da entidade 
fi nanciadora devem prevalecer, 
“desde que sejam observados 
o princípio do julgamento 
objetivo e os demais princípios 
de ordem Constitucional 
aplicáveis aos certames”. Sobre 
o caso em exame, esclareceu 
que “a incompatibilidade entre as 
referidas normas se estabelece 
na medida em que o § 4º do art. 
42 da Lei de Licitações determina 
que propostas apresentadas 
por licitantes estrangeiros 
devem ser acrescidas dos 
gravames consequentes dos 
mesmos tributos que oneram 
exclusivamente os licitantes 
brasileiros quanto à operação 
fi nal de venda. Por outro lado, o 
subitem 2.21 das Diretrizes de 
Aquisições do BIRD dispõe regras 
próprias para apresentação dos 
preços para fi ns de comparação 
de propostas”. Explicou o relator 
que, de acordo com as regras do 
organismo internacional, para os 
bens a serem ou que já tiverem 
sido importados, os licitantes 
devem cotar seus preços 
tomando como base o “local 
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de destino” (CIP). “O preço CIP 
corresponde ao preço no local do 
destino, acrescido dos custos do 
transporte e do seguro, porém 
não inclui tributos de importação 
ou tarifas aduaneiras”. No caso 
de bens manufaturados ou 
montados no país do mutuário, 
as propostas devem ser 
comparadas com base no "custo 
de fábrica" ou "preço de fábrica" 
(EXW). “Esse valor engloba 
todos os tributos que incidiram 
na produção ou na montagem 
do equipamento, assim como o 
seguro e o transporte terrestre 
para levar os bens a seu destino 
fi nal”, e não inclui os tributos que 
incidem sobre a operação fi nal 
de venda (IPI, ICMS e outros). 
Diante do exposto, o relator 
concluiu que as normas do Bird 
“não implicam ofensa ao princípio 
da isonomia, considerando que, 
de fato, não há vantagem dos 
bens importados sobre aqueles 
fabricados no Brasil que justifi que 
o acréscimo requerido pelo § 4º 
do art. 42 da Lei 8.666/1993. 
Isso porque, se os produtos 
estrangeiros não são onerados 
dos gravames consequentes dos 
tributos e taxas de importação, 
os brasileiros, por sua vez, não 
sofrem incidência de ICMS e 
IPI, para fi ns de comparação 
de propostas. Um ajuste nos 
moldes daquele dispositivo 
acabaria por desequilibrar esse 
cotejo entre os preços dos 
bens nacionais e importados”. 
Assim, concluiu o relator que “o 
§ 4º do referido artigo poderá 
ter sua aplicação afastada, 
vez que resta confi gurada sua 
incompatibilidade com o item 
2.21 das Diretrizes de Aquisições 
do Grupo Banco Mundial, e 
que este não viola o princípio 
do julgamento objetivo e os 

demais princípios constitucionais 
aplicáveis às licitações”. 
Acolhendo a proposta do relator, 
o Plenário conheceu da Consulta 
para responder, no ponto, à 
autoridade consulente que 
“atendidos todos os pressupostos 
previstos no art. 42, § 5º, da Lei 
8.666/1993 para que possam ser 
admitidas as condições previstas 
pelas entidades ali mencionadas 
quanto ao critério de seleção da 
proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública Federal, 
o § 4º do art. 42 da mesma lei 
poderá ter sua aplicação afastada, 
caso seja incompatível com as 
regras estabelecidas por essas 
entidades, exceto se tais regras 
implicarem em inobservância 
de princípios da Constituição 
Federal brasileira relativos 
a licitações públicas”. (TCU, 
Acórdão 1866/2015-Plenário, TC 
028.518/2014-4, relator Ministro 
José Múcio Monteiro, 29.7.2015).

A VEDAÇÃO À 
PARTICIPAÇÃO DE OSCIP 
EM LICITAÇÃO

É VEDADO ÀS ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL 
DE INTERESSE PÚBLICO 
(OSCIP), NESSA CONDIÇÃO, 
PARTICIPAR DE PROCESSOS 
LICITATÓRIOS PROMOVIDOS 
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
FEDERAL. A PARTIR DA EDIÇÃO 
DO DECRETO 7.568/11, 
TORNOU-SE OBRIGATÓRIA A 
SELEÇÃO DE OSCIPS POR MEIO 
DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE 
CONCURSOS DE PROJETOS.

Representação da Advocacia-
Geral da União (AGU) apontara 
possíveis irregularidades 
ocorridas na Prefeitura Municipal 
de Rio Branco do Sul (PR), 

relacionadas à contratação de 
empresas de transporte escolar e à 
terceirização da saúde municipal, 
dentre elas, a utilização de 
modalidade incorreta de seleção 
de Oscip, por meio de processos 
licitatórios nas modalidades 
de concorrência e tomadas 
de preços, em detrimento do 
concurso de projetos. Em sua 
análise, a unidade técnica acolheu 
as justifi cativas dos responsáveis, 
tendo em vista estudo promovido 
por grupo de trabalho constituído 
pelo TCU a respeito da matéria, 
o qual concluiu que “não se pode 
ter como irregulares processos 
de seleção de Oscips para 
contratação com o Poder Público 
mediante processos licitatórios 
regidos pela Lei 8.666/1993 e 
pela Lei 10.520/2002, antes da 
edição do Decreto 7.568/2011”. 
Ao analisar o caso, a relatora 
esclareceu que “a Lei 9.790/1999 
dispôs sobre a qualifi cação de 
pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fi ns lucrativos, 
como Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público e 
instituiu o termo de parceria 
como o instrumento a ser 
utilizado na formação de vínculo 
de cooperação entre o Poder 
Público e as referidas entidades, 
visando ao fomento e à execução 
das atividades de interesse 
público previstas naquela 
norma.A forma de escolha 
dessas entidades, entretanto, 
foi objeto de regulamentação 
no Decreto 3.100/1999, que 
fi xou como possível a seleção de 
Oscips por meio de publicação de 
edital de concursos de projetos. 
A utilização da citada modalidade 
apenas tornou-se obrigatória 
com a edição do Decreto 7.568, 
em 16 de setembro de 2011”. 
Nesse sentido, endossando a 
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análise da unidade instrutiva, a 
relatora registrou que, no caso 
concreto, todos os processos 
concorrenciais sob exame foram 
realizados em data anterior ao 
Decreto 7.568/11, motivo pelo 
qual a participação das Oscips nas 
licitações, fundamentadas na Lei 
8.666/93 ou na Lei 10.520/02, não 
poderia ser considerada irregular. 
Com efeito, embora desejável 
desde sua instituição, apenas 
a partir do citado regulamento 
tornou-se obrigatória a seleção 
de Oscip por meio de concursos 
de projetos. O Tribunal, alinhado 
ao voto da relatora, acolheu as 
justifi cativas dos responsáveis, 
dando ciência ao Município que 
“é vedado às Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse 
Público - OSCIP, nessa condição, 
participar de processos licitatórios 
promovidos pela Administração 
Pública Federal”. (TCU, Acórdão 
4652/2015, Segunda Câmara, 
TC 004.078/2012-8, relatora 
Ministra Ana Arraes, 28.7.2015).

A CONTRATAÇÃO DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
OFICIAL 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
FEDERAL NÃO ESTÁ 
OBRIGADA A PROMOVER 
PRÉVIO PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO DESTINADO A 
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA OFICIAL PARA, 
EM CARÁTER EXCLUSIVO, 
PRESTAR SERVIÇOS DE 
PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO 
DE SERVIDORES ATIVOS, 
INATIVOS E PENSIONISTAS E 
OUTROS SERVIÇOS SIMILARES, 
PODENDO OPTAR POR EFETUAR 
A CONTRATAÇÃO DIRETA COM 
FUNDAMENTO NO ART. 37, 
INCISO XXI (PRIMEIRA PARTE), 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
C/C O ART. 24, INCISO VIII, 
DA LEI 8.666/93, HIPÓTESE 
EM QUE DEVERÁ CUMPRIR AS 
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
NO ART. 26 DA LEI 8.666/93, 
APRESENTANDO OS MOTIVOS 
DA ESCOLHA DO PRESTADOR DE 
SERVIÇOS E A JUSTIFICATIVA 
DO PREÇO.    

Consulta formulada pelo 
então Presidente da Câmara 
dos Deputados questionara 
a juridicidade da contratação 
de instituição fi nanceira ofi cial 
para a prestação, em caráter 
exclusivo, de serviços de gestão 
fi nanceira da folha de pagamento 
de servidores públicos ativos, 
inativos e pensionistas da 
Administração Pública Federal 
e de outros pagamentos 
correlatos. Especifi camente, 
o consulente perguntara se o 
gestor público estaria obrigado 
a realizar licitação para a 
“concessão de exclusividade” às 
instituições fi nanceiras ofi ciais 
para a prestação dos serviços 
de pagamento de remuneração 
e similares; e, ainda, se seria 
viável a contratação direta de 
banco ofi cial com amparo no art. 
24, inciso VIII, da Lei 8.666/93. 
Em juízo de mérito, o relator 
inicialmente apresentou uma 
análise da natureza jurídica da 
atividade em questão, destacando 
que a  folha de pagamento dos 
servidores públicos “constitui-se 
em subproduto da atividade de 
gestão da Administração Pública, 
cujo valor pode ser aferível 
monetariamente e transformado 
em receita para a Administração”, 
situação similar às folhas de 
pagamento de empresas privadas, 
“cujo montante é uma derivada 
da sua atividade econômica, 

sendo livremente negociada 
pela empresa, normalmente em 
prol da rentabilidade de seus 
negócios, ou em benefício dos 
titulares das contas creditadas”. 
Acrescentou o relator que 
a elaboração da folha de 
pagamento constitui “mera ação 
administrativa, com caracteres 
nitidamente operacionais, 
secundários, não-fi nalísticos, 
com o conteúdo de atividade 
meio do Estado, por não estar 
vinculada à prestação de serviço 
público ou ao interesse primário 
da sociedade”. Nesse contexto, 
tal atividade, “que movimenta 
recursos vultosos, decorrentes 
da prestação da atividade estatal 
por agentes públicos”, seria capaz 
de “agregar valor ao serviço e 
atrair o interesse de instituições 
fi nanceiras, com possibilidade 
de competição”, de forma 
similar às atividades tipicamente 
terceirizáveis pela Administração 
(copeiragem, segurança e 
manutenção predial).Para o 
relator, seria possível enquadrar 
o serviço em questão como 
atividade bancária ordinária, 
“com potencial de aproveitamento 
econômico indireto, tanto para 
a Administração, quanto para 
a entidade bancária, ante a 
possibilidade da ampliação da 
carteira de clientes da instituição 
contratada”.Nesse sentido, 
destacou o “amplo leque de 
possíveis prestadores de serviço 
no segmento mercadológico”, 
concluindo que o contrato 
administrativo seria instrumento 
jurídico adequado para regular 
as relações entre o Estado e o 
terceiro para execução do objeto 
em análise, devendo a sua 
celebração ser obrigatoriamente 
precedida de procedimento 
licitatório, nos termos do art. 
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37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, excepcionado apenas 
por hipóteses específi cas prevista 
em lei. Sobre a possibilidade 
jurídica de a Administração 
Federal realizar a contratação 
direta de instituição fi nanceira 
ofi cial para a prestação, em 
caráter exclusivo, de serviços 
de pagamento de servidor 
público, observou o relator que 
está fundamentada no art. 24, 
inciso VIII, da Lei 8.666/93, 
uma vez que essas entidades 
bancárias são anteriores à 
edição da Lei, além do que elas 
atuam, imemorialmente, na 
prestação de serviços de suporte 
à Administração Pública, mesmo 
quando o potencial econômico 
das folhas de pagamento era 
desprezado pelo setor bancário 
privado.Dessa forma, aduziu o 
relator, a prestação dos serviços 
em questão caracteriza-se “tanto 
como atividade econômica, como 
atividade de nítido suporte à 
Administração”, podendo ser 
licitada a juízo de conveniência e 
oportunidade da Administração, 
“que deverá optar entre a 
realização do amplo procedimento 
ou a dispensa autorizada pelo 
art. 24, VIII, da Lei 8.666/1993”. 
Endossando o parecer do 
Ministério Público, registrou o 
relator não trazer, “no contexto 
da realidade vigente”, prejuízo 
ao regime concorrencial previsto 
no art. 173, § 1º, da Constituição 
Federal a contratação direta, com 
fundamento no art.24, inciso VIII, 
da Lei 8.666/93, uma vez que, 
embora o procedimento licitatório 
seja constitucionalmente 
exigível, “as instituições privadas 
por vezes não têm manifestado 
interesse na prestação de serviços 
de gerenciamento fi nanceiro da  
folha do funcionalismo público, 

como comprova notícia de 
licitações desertas, promovidas 
pela Administração, trazidas pela 
autoridade consulente”. Assim, 
propôs o relator responder 
ao consulente que: a)“A 
Administração Pública Federal 
não está obrigada a promover 
prévio procedimento licitatório 
destinado a realizar a contratação 
de instituição fi nanceira ofi cial 
para, em caráter exclusivo, 
prestar serviços de pagamento 
de remuneração de servidores 
ativos, inativos e pensionistas 
e serviços similares, podendo 
optar por efetuar a contratação 
direta com fundamento no 
artigo 37, inciso XXI (primeira 
parte), da Constituição Federal, 
c/c o artigo 24, inciso VIII, 
da Lei 8.666/1993, desde que 
demonstrados os benefícios para 
a Administração, em relação 
à adoção do procedimento 
licitatório;b)Havendo interesse, 
a Administração Pública Federal 
pode promover o prévio 
procedimento licitatório, para 
contratação da prestação de 
serviços, em caráter exclusivo, 
de pagamento de remuneração 
de servidores ativos, inativos e 
pensionistas e outros serviços 
similares, devendo franquear 
a participação no certame de 
instituições fi nanceiras públicas 
e privadas, em cumprimento 
aos princípios da legalidade, 
da isonomia, da moralidade da 
impessoalidade, da publicidade e 
da efi ciência, previstos no caput 
do artigo 37 da Constituição, 
bem assim da seleção da 
proposta mais vantajosa para 
a Administração e dos outros 
princípios estampados no artigo 
3º da Lei 8.666/1993”. Sobre a 
viabilidade da contratação direta 
de banco ofi cial, o relator propôs 

informar ao consulente que “é 
viável a contratação direta de 
instituição fi nanceira ofi cial, com 
fundamento no artigo 24, inciso 
VIII, da Lei 8.666/1993, para a 
prestação de serviço, em caráter 
exclusivo, de pagamento de 
remuneração de servidores ativos, 
inativos e pensionistas e outros 
serviços similares, devendo, 
ainda, serem observadas as 
condições de validade do ato 
administrativo estabelecidas no 
artigo 26, caput, e parágrafo 
único, do referido diploma 
legal, bem como demonstrada 
a vantagem da contratação 
direta em relação à adoção 
do procedimento licitatório”.
Acolhendo a proposta do relator, 
o Plenário conheceu da Consulta, 
respondendo ao consulente nos 
termos propostos no voto. (TCU, 
Acórdão 1940/2015-Plenário, TC 
033.466/2013-0, Rel. Min. Walton 
Alencar Rodrigues, 5.8.2015).

A CONTRATAÇÃO 
DE TERCEIROS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PAGAMENTO DE 
REMUNERAÇÃO DE 
SERVIDORES

A DELEGAÇÃO A TERCEIROS 
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
EM CARÁTER EXCLUSIVO, DE 
PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO 
DE SERVIDORES ATIVOS, 
INATIVOS E PENSIONISTAS E 
OUTROS SERVIÇOS SIMILARES 
DEVE SER INSTRUMENTALIZADA 
POR MEIO DE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO, NÃO SE 
ADMITINDO A UTILIZAÇÃO DE 
CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS 
SIMILARES, HAJA VISTA 
A AUSÊNCIA, NO OBJETO 
DA RELAÇÃO JURÍDICA, DE 
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INTERESSES RECÍPROCOS E DE 
REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO.

Ainda na Consulta acerca da 
juridicidade da contratação 
de instituição fi nanceira ofi cial 
para a prestação, em caráter 
exclusivo, de serviços de gestão 
fi nanceira da folha de pagamento 
de servidores públicos ativos, 
inativos e pensionistas da 
Administração Pública Federal, 
o consulente indagara sobre o 
instrumento jurídico adequado 
para se proceder à contratação da 
entidade (contrato ou convênio). 
Sobre o ponto, o relator ressaltou 
“a nítida  existência de interesses 
e obrigações contrapostos” na 
relação estabelecida entre a 
Administração e as entidades 
bancárias, destacando que, 
“por um lado, a Administração 
procura tornar mais efi ciente 
a gestão fi nanceira da folha de 
pagamento de pessoal, bem como 
o pagamento a fornecedores, 
pela via da transferência dessa 
atividade operacional a terceiro”, 
e, por outro lado, o ente privado 
busca “obter o retorno adequado, 
derivado da exploração econômica 
da gestão fi nanceira da folha 
de pagamento de funcionários 
públicos e demais serviços 
similares”.Considerando que os 
interesses da Administração e 
os das entidades bancárias são 
diversos e contrapostos, aduziu 
o relator que tal vínculo jurídico 
não se amoldaria “às condições 
necessárias para utilização 
de convênio ou instrumento 
congênere, tal qual defi nido no 
artigo 1º, § 1º, inciso I, do Decreto 
6.170/2007, com redação dada 
pelo Decreto 8.180/2013”.
Nesse sentido, concluiu que o 
contrato administrativo seria 
a única forma “juridicamente 

adequada para instrumentalizar 
a terceirização da atividade de 
gestão de folha de pagamento de 
servidores e serviços similares”, 
salientando por fi m que o próprio 
TCU, em diversas deliberações,” 
já determinou aos órgãos e 
entidades da Administração 
Federal a utilização de contrato 
como o instrumento correto 
para regular a prestação dos 
serviços de gestão fi nanceira 
de pagamentos de funcionários 
e a terceiros”, a exemplo dos 
Acórdãos 3042/2008-Plenário, 
1457/2009-Plenário e 
1952/2011-Plenário. Acolhendo 
a proposta do relator, o 
Plenário conheceu da Consulta 
para responder, no ponto, à 
autoridade consulente que 
“a delegação a terceiros da 
prestação de serviços, em 
caráter exclusivo, de pagamento 
de remuneração de servidores 
ativos, inativos e pensionistas e 
outros serviços similares deve 
ser instrumentalizada por meio 
de contrato administrativo, 
haja vista a ausência, no 
objeto da relação jurídica, 
de interesses recíprocos e de 
regime de mútua cooperação”. 
Acórdão 1940/2015-Plenário, TC 
033.466/2013-0, relator Ministro 
Walton Alencar Rodrigues, 
5.8.2015.

A CONTRATAÇÃO 
DE TERCEIROS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PAGAMENTO DE 
REMUNERAÇÃO DE 
SERVIDORES DEVERÁ SER 
FEITA POR PREGÃO

HAVENDO INTERESSE DE A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
FEDERAL PROMOVER PRÉVIO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
PARA CONTRATAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
EM CARÁTER EXCLUSIVO, DE 
PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO 
DE SERVIDORES ATIVOS, 
INATIVOS E PENSIONISTAS 
E OUTROS SERVIÇOS 
SIMILARES, COM A PREVISÃO 
DE CONTRAPRESTAÇÃO 
PECUNIÁRIA POR PARTE 
DA CONTRATADA, DEVERÁ 
A CONTRATANTE, ALÉM 
DE FRANQUEAR ACESSO 
AO CERTAME TANTO ÀS 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
PÚBLICAS COMO ÀS PRIVADAS, 
ADOTAR A MODALIDADE 
PREGÃO (LEI 10.520/2001), 
PREFERENCIALMENTE SOB 
FORMA ELETRÔNICA, TENDO 
POR BASE CRITÉRIO DE "MAIOR 
PREÇO", EM HOMENAGEM AO 
PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 
E DA SELEÇÃO PROPOSTA 
MAIS VANTAJOSA PARA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Também na Consulta acerca 
da juridicidade da contratação 
de instituição fi nanceira ofi cial 
para a prestação, em caráter 
exclusivo, de serviços de gestão 
fi nanceira da folha de pagamento 
de servidores públicos ativos, 
inativos e pensionistas da 
Administração Pública Federal, o 
relator apresentou considerações 
acerca da modalidade licitatória 
apropriada à hipótese de 
contratação em exame. Sobre a 
questão, relembrou o relator o 
Acórdão 3042/2008-Plenário, por 
meio do qual o Tribunal fi rmara 
entendimento de que: i)“o direito 
de um ente público, no caso o 
INSS, de contratar instituições 
fi nanceiras para prestar serviços 
fi nanceiros necessários à 
consecução de suas atividades 
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de autoadministração (...), 
como a  da folha de pagamentos 
previdenciários, pode ser 
considerado um ativo especial 
intangível e, nesta condição, 
pode ser ofertada sua exploração 
econômico-fi nanceira ao 
mercado, por meio de licitação”; 
ii) “a adoção de critério de 
julgamento de propostas não 
previsto na legislação do Pregão, 
do tipo maior valor ofertado 
para o objeto mencionado (...), 
somente seria admissível, em 
princípio, em caráter excepcional, 
tendo em vista o relevante 
interesse público da aplicação 
deste critério alternativo para 
o atingimento dos objetivos 
institucionais do ente público e 
como mecanismo concretizador 
do princípio licitatório da seleção 
da oferta mais vantajosa para 
a Administração”. Diante do 
exposto, considerou o relator 
que a mesma modalidade de 
procedimento licitatório deveria 
ser adotada na situação em tela, 
na hipótese de a Administração 
optar pela licitação, uma vez que, 
sendo “os serviços bancários 
tendentes à operação da folha 
de pagamento, cujos padrões de 
desempenho e qualidade poder-
se-iam objetivamente defi nir em 
edital, por meio de especifi cações 
usuais de mercado, haver-se-ia 
de considerá-los serviços comuns, 
atendendo-se às condições 
necessárias para realização do 
Pregão, como prevê o artigo 1º, 
§ único, da Lei 10.520/2002”. 
Acrescentou ainda que “a 
atividade bancária é inteiramente 
regulada por normas específi cas 
expedidas pelo Conselho 
Monetário Nacional e pelo Banco 
Central do Brasil, amplamente 
conhecidas no mercado 
fi nanceiro, tornando ainda mais 

O Plenário do Tribunal conheceu 
da Consulta para responder, no 
ponto, à autoridade consulente 
que “havendo interesse de a 
Administração Pública Federal 
promover prévio procedimento 
licitatório para contratação 
de prestação de serviços, 
em caráter exclusivo, de 
pagamento de remuneração 
de servidores ativos, inativos e 
pensionistas e outros serviços 
similares, com a previsão de 
contraprestação pecuniária por 
parte da contratada, deverá a 
contratante, além de franquear 
acesso ao certame tanto das 
instituições fi nanceiras públicas 
como das privadas, adotar as 
seguintes medidas: (...); b) 
realizar licitação na modalidade 
pregão, prevista na Lei 
10.520/2001, preferencialmente 
sob forma eletrônica, conforme 
exige o artigo 4º, § 1º, do 
Decreto 5.450/2005, tendo por 
base critério ‘maior preço’, em 
homenagem ao princípio da 
efi ciência, insculpido no caput do 
artigo 37 da Constituição Federal 
e da seleção proposta mais 
vantajosa para a Administração 
Pública, inserto no caput do artigo 
3º da Lei 8.666/1993”. (TCU, 
Acórdão 1940/2015-Plenário, TC 
033.466/2013-0, relator Ministro 
Walton Alencar Rodrigues, 
5.8.2015).

A REDUÇÃO DE ENCARGOS 
ENSEJA A REVISÃO DO 
PREÇO DO CONTRATO

A REDUÇÃO, DURANTE A 
EXECUÇÃO DE OBRA RODOVIÁRIA, 
DA DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE DE INSUMOS 
(DMT), OBRIGA A ADEQUAÇÃO 
DOS PREÇOS AOS SERVIÇOS 
EFETIVAMENTE REALIZADOS, 

factível o estabelecimento de 
padrões contratuais”. Quanto ao 
critério de julgamento, observou 
o relator que a Lei 10.520/02 
estabelece que o julgamento e 
a classifi cação das propostas 
serão realizados pelo "menor 
preço". Contudo, ressaltou que, a 
despeito da ausência de expressa 
previsão legal, a adoção do 
critério "maior preço", acatada 
pelo Tribunal em situação similar 
ao caso em exame,  “não fere a 
mens legis, os princípios reitores 
da licitação pública e a vedação 
estampados nos artigos 3º e 
22, § 8º, da Lei 8.666/1993, 
aplicável subsidiariamente à 
modalidade Pregão por força do 
artigo 9º da Lei 10.520/2002”, 
uma vez que “privilegia a busca 
da fi nalidade constitucional da 
proposta mais vantajosa para a 
Administração”. Além disso, “não 
afeta a isonomia entre licitantes, 
uma vez estabelecidas no edital 
todas as condições objetivas 
para habilitação e julgamento 
das propostas”, e não viola a 
“proibição normativa que veda 
a criação modalidade licitatória 
não prevista em lei, porquanto 
o Pregão é preservado como 
procedimento adequado à 
contratação dos serviços. Por 
fi m, não se está a desvirtuar 
o pregão, convertendo-o em 
espécie de leilão, pois o objeto do 
contrato é a prestação de serviços 
comuns, não se confundindo com 
a alienação de bens ou a sua 
exploração por terceiros”. Nesse 
contexto, o relator concluiu que, 
sendo o pregão “a modalidade 
adequada para contratação do 
objeto em análise (...), reputa-
se que a forma eletrônica deve 
ser preferencialmente utilizada, 
consoante determina o artigo 4º, 
§ 1º, do Decreto 5.450/2005”. 
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SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO 
DE SUPERESTIMATIVA DE 
QUANTIDADE, VÍCIO QUE NÃO 
PERMITE PONDERAÇÃO NA 
ANÁLISE DO PREÇO GLOBAL DO 
CONTRATO.

Pedidos de Reexame interpostos 
por empresas construtoras 
questionaram deliberação 
do Tribunal que apontara, 
em processo de auditoria, 
superfaturamento em contratos 
de manutenção de trechos 
rodoviários na BR-070/MT, 
sob a responsabilidade do 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(Dnit). Segundo a equipe de 
fi scalização, o superfaturamento 
decorrerada superestimativa das 
distâncias médias de transporte 
(DMT) de materiais betuminosos, 
constatada “a partir da 
comparação entre a previsão 
constante no ajuste, que previa as 
cidades de Betim/MG e São José 
dos Campos/SP como origens 
do material, e as notas fi scais 
de aquisição apresentadas pelas 
empresas quando da execução 
dos serviços, que demonstraram 
que os produtos foram fornecidos 
a partir de Cuiabá/MT”. Ao 
analisar as razões recursais, a 
relatora rejeitou os argumentos 
apresentados,uma vez 
comprovado terem os produtos 
sido adquiridos pelas construtoras 
em Cuiabá, localidade das obras, 
e, portanto, não ter havido para 
elas o custo de transporte de 
materiais betuminosos entre 
Betim ou São José dos Campos 
e Cuiabá. Em relação à alegação 
dos defendentes de “ausência 
de avaliação do preço global” 
no cálculo do superfaturamento, 
ressaltou a relatora que “ao 
contrário do que foi alegado, 

outras ocorrências, suposta 
dispensa indevida de licitação, 
sem a caracterização de situação 
emergencial, para a contratação 
das obras de reconstrução da 
canalização e da ponte do Córrego 
Piedade. A unidade técnica 
concluiu que a contratação direta 
efetuada pelo ente municipal 
não atendera ao disposto no art. 
24, inciso IV, da Lei 8.666/93. 
O relator, endossando a análise 
técnica, esclareceu que a causa 
da situação de emergência fora 
a ocorrência de fortes chuvas em 
dezembro de 2009, e que, em 
agosto de 2010, a emergência 
ainda perdurava “uma vez que 
a área atingida pela enxurrada 
continuava sujeita a risco de 
perecimento ou deterioração, 
ou seja, permanecia a situação 
de risco à integridade física das 
pessoas e a bens particulares e 
públicos da região”. Contudo, 
ressaltou o relator, “a despeito de 
os recursos estarem disponíveis 
em agosto de 2010 e de os 
pareceres técnicos apontarem a 
necessidade imediata de início 
das obras, de forma a permitir 
a sua conclusão antes do início 
das próximas chuvas, o Prefeito 
Municipal somente efetivou a 
aludida contratação direta em 
17/12/2010, ou seja, já no início 
do período chuvoso”. Acrescentou 
ainda que “tal demora, a qual não 
foi devidamente justifi cada pelo 
responsável, não se coaduna 
com o disposto na Decisão 
347/1994-Plenário, lavrada em 
sede de consulta, segundo a 
qual restou consignado que um 
dos requisitos necessários para 
a caracterização de emergência 
e calamidade pública, para 
fi ns de contratação direta com 
dispensa de licitação é ‘que a 
imediata efetivação, por meio 

a irregularidade em exame 
confi gura, essencialmente, 
superestimativa de quantidade, 
que não exige ponderação acerca 
da regularidade do preço global 
do contrato”. Por fi m, reforçou 
a relatora que “a constatação 
de auditoria que originou as 
conclusões pelo superfaturamento 
decorre de substanciais 
diferenças entre as distâncias 
de transporte consideradas nos 
pagamentos das contratadas e 
aquelas efetivamente realizadas. 
É pacífi ca a jurisprudência do 
TCU no sentido de que eventual 
modifi cação da distância de 
transporte de projeto na 
execução das obras obriga à 
adequação dos preços fi nais 
dos serviços relacionados”. 
Considerando a improcedência 
dos argumentos recursais, o 
Tribunal, pelos motivos expostos 
no voto, conheceu dos Pedidos 
de Reexame, concedendo-
lhes provimento parcial apenas 
para corrigir erro material na 
deliberação recorrida. (TCU, 
Acórdão 1914/2015-Plenário, 
TC 011.518/2010-3, relatora 
Ministra Ana Arraes, 5.8.2015).

O CABIMENTO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

A DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
EM CASOS DE EMERGÊNCIA OU 
CALAMIDADE PÚBLICA (ART. 24, 
INCISO IV, DA LEI 8.666/93), 
APENAS É CABÍVEL SE O OBJETO 
DA CONTRATAÇÃO DIRETA FOR 
O MEIO ADEQUADO, EFICIENTE 
E EFETIVO DE AFASTAR O RISCO 
IMINENTE DETECTADO.

Representação a respeito 
de possíveis irregularidades 
ocorridas na Prefeitura Municipal 
de Mirassol apontara, dentre 
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de contratação com terceiro, de 
determinadas obras, serviços 
ou compras, segundo as 
especifi cações e quantitativos 
tecnicamente apurados, seja 
o meio adequado, efetivo e 
efi ciente de afastar o risco 
iminente detectado’ ”. Ou seja, 
“aplica-se, ao caso, uma espécie 
de juízo de proporcionalidade, de 
adequação entre meios e fi ns. Se 
não for possível suprimir o risco 
de dano por meio da contratação 
direta, inexiste cabimento da 
dispensa da licitação”. Nesse 
contexto, concluiu o relator que 
a contratação direta “realizada 
somente em dezembro de 2010, 
não constituía medida idônea 
para eliminar o risco existente, 
uma vez que se fazia impossível 
concluir as obras, antes do período 
das chuvas”, ressaltando ainda 
que “o período em que o ajuste 
foi assinado parecia impróprio 
até mesmo para a execução 
dos serviços”, uma vez que 
houve atraso na sua realização 
“justamente em razão da 
intensidade de chuvas registrada 
nos primeiros quatro meses de 
2011”. O Tribunal, acolhendo 
o voto da relatoria, julgou 
procedente a Representação, 
aplicando ao responsável a 
multa prevista no art. 58, inciso 
II, da Lei 8.443/92. (TCU, 
Acórdão 1987/2015-Plenário, TC 
001.386/2013-1, relator Ministro 
Benjamin Zymler, 12.8.2015).

O CABIMENTO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO

PARA APURAÇÃO DE 
SUPERFATURAMENTO EM 
CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS, 
ADMITE-SE A UTILIZAÇÃO DE 
VALORES OBTIDOS EM NOTAS 
FISCAIS DE FORNECEDORES 

Ressaltou o diretor que as 
diferenças observadas nos preços 
contratuais a partir do exame das 
notas fi scais (situadas entre 26% 
e 71%, com uma variação média 
ponderada de 53%), não estariam 
“numa faixa de variabilidade 
aceitável de mercado, não 
podendo, portanto, ser excluída 
[a amostra formada por tubos de 
ferro fundido] da análise total do 
sobrepreço realizada”. O titular 
da unidade técnica acrescentou 
que "não havia, nos sistemas de 
referência ofi ciais e subsidiários, 
paradigmas de preço na data-base 
de abril/2008”, e que a empresa 
que emitira as notas fi scais seria 
“o único produtor e fornecedor 
de tubos de ferro fundido no 
Brasil, operando em um mercado 
monopolista, o que levou à 
descontinuidade da divulgação da 
referência de mercado pelo IBGE 
no âmbito do Sinapi”.  O relator, 
endossando as conclusões do 
diretor e do titular da unidade 
técnica, ressaltou que, conforme 
os Acórdãos 157/2009-Plenário 
e 993/2009-Plenário, “o uso 
das notas fi scais para apuração 
de sobrepreço em contratos de 
obras públicas se mostra possível 
desde que haja ‘incoerências 
grosseiras nos preços dos 
insumos, e nas hipóteses em 
que tais inconsistências sejam 
materialmente relevantes 
e capazes de propiciar um 
enriquecimento ilícito do 
contratado’ ” . Sobre o caso em 
exame, destacou o relator que, 
para formar o preço de referência, 
a unidade técnica utilizara “o custo 
direto de aquisição da contratada 
junto ao fabricante (...) acrescido 
dos seguintes custos: Imposto 
sobre Produtos Industrializados - 
IPI de 5%, Diferença de Alíquota 
do Imposto sobre a Circulação 

DAS CONTRATADAS COMO 
PARÂMETRO DE MERCADO 
(ACRESCIDO DOS CUSTOS 
INDIRETOS E DO BDI), QUANDO 
NÃO EXISTIREM PREÇOS 
REGISTRADOS NOS SISTEMAS 
REFERENCIAIS E O INSUMO 
PROVIER DE UM MERCADO 
MONOPOLÍSTICO.

Relatório de Inspeção realizada 
no Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas (Dnocs) 
apontara indícios de sobrepreço 
em contrato destinado à 
construção da infraestrutura 
básica de irrigação do Projeto 
Tabuleiro de Russas - 2ª Etapa, em 
especial no item “tubos de ferro 
fundido”. Ao analisar as oitivas 
regimentais, o auditor instrutor 
contestou a metodologia utilizada 
pela equipe de fi scalização 
para apuração do sobrepreço, 
destacando que “embora a 
utilização das notas fi scais para 
verifi cação da compatibilidade 
dos preços contratados com 
aqueles praticados pelo mercado 
seja juridicamente possível, não 
se afi gura a melhor solução, 
no presente caso concreto, 
uma vez que tal metodologia 
‘somente se mostra possível 
quando a diferença entre os 
preços do orçamento e aqueles 
efetivamente incorridos são 
irrazoáveis, desproporcionais 
ou inaceitáveis’ ”. Nesse 
sentido, concluiu o auditor pela 
inexistência de sobrepreço, uma 
vez que a diferença a maior 
observada nos preços contratuais 
seria de apenas 1,28% do preço 
total do ajuste na data base 
de abril/2008, obtida em uma 
amostra de apenas 49,24% do 
contrato. O diretor e o titular 
da unidade técnica, porém, 
divergiram desse entendimento. 
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de Mercadorias e Serviços - 
ICMS de 3% e frete de 20%”, 
fazendo ainda incidir, sobre o 
custo total obtido, o percentual 
de 35,22%, referente ao BDI 
do contrato. Diante do exposto, 
concluiu o relator que o preço 
de referência obtido “levou em 
conta todos os custos envolvidos 
na cadeia de fornecimento dos 
insumos, não havendo, portanto, 
nenhum reparo a fazer na 
metodologia usada pela unidade 
técnica”. Além disso, destacou 
o relator o conservadorismo da 
análise realizada pela unidade 
técnica, uma vez que adotara 
o BDI contratual de 35,22 %, 
“percentual bem acima do 
atualmente aceito pelo Tribunal 
como adequado”, utilizando ainda 
notas fi scais “emitidas entre 
janeiro e março de 2009 como 
base para a obtenção do preço de 
referência de abril/2008, quase 
um ano antes”. Por fi m, ao rebater 
novos argumentos de defesa 
apresentados  pela contratada, 
a qual invocara precedentes 
do Tribunal que afastaram o 
uso dos custos incorridos pelo 
contratado como base para a 
obtenção do preço de mercado 
(Acórdãos 910/2014-Plenário e 
2784/2012-Plenário), o relator 
registrou que “não se nega que 
esse é o entendimento correto 
à luz do regime jurídico dos 
contratos administrativos e do 
próprio sistema econômico do 
país que prega a liberdade de 
iniciativa e a busca do lucro”. 
Contudo, ressalvou, “em 
situações extremas como a que 
ora se enfrenta, em que não 
existem preços nos sistemas 
referenciais e o insumo analisado 
foi adquirido em um mercado 
monopolístico, julgo que o valor 
obtido das notas fi scais, acrescido 

Recurso de Reconsideração 
interposto pela organização 
social Associação Instituto 
Nacional de Matemática Pura e 
Aplicada questionou deliberação 
mediante a qual o Tribunal 
determinara à entidade que 
adequasse seu Regulamento de 
Aquisições de Bens e Serviços 
“às regras previstas no Decreto 
nº 5.504/2005, a fi m de que 
essa Entidade passe a utilizar a 
modalidade licitatória ‘pregão’, 
preferencialmente na forma 
eletrônica, nas contratações 
de bens e serviços comuns, 
realizadas em decorrência de 
transferências voluntárias de 
recursos públicos da União, 
decorrentes de convênios ou 
instrumentos congêneres, ou 
consórcios públicos, evitando-se 
a contratação direta”. Analisando 
o mérito recursal, anotou o relator 
que “não deve ser exigido das 
Organizações Sociais — que não 
são integrantes da Administração 
Pública, e, portanto, não são 
destinatárias da obrigatoriedade 
de licitar, segundo a conceituação 
que se extrai da Constituição 
Federal (art. 22, inciso XXVII, 
e art. 37, inciso XXI) — a 
submissão às mesmíssimas 
regras aplicáveis à Administração 
Direita e Indireta, sobretudo 
porque tais organizações do setor 
privado devem gozar de maior 
fl exibilidade em suas aquisições 
(compras e contratação de 
obras e serviços), o que não 
ocorreria com a sujeição aos 
estritos procedimentos previstos 
na Lei nº 8.666/93 ou na Lei nº 
10.520/2002, mais formais e 
menos céleres”. Com esteio nas 
análises realizadas pela unidade 
instrutiva e pelo MP/TCU, 
prosseguiu o relator consignando 
que “as Organizações Sociais 

de custos indiretos e BDI acima 
do atualmente aceito pelo TCU, 
constitui um parâmetro seguro 
do valor de mercado do bem. 
Tomando por base a ideia de 
abuso de direito e os princípios 
da boa-fé contratual e do não 
enriquecimento sem causa, 
entendo que os preços praticados 
pela contratada excedem o limite 
do razoável, não podendo ser 
considerados compatíveis com 
os de mercado”. Caracterizado o 
dano ao erário, o Tribunal, pelos 
motivos expostos pelo relator, 
decidiu converter os autos em 
tomada de contas especial, 
determinando à unidade técnica, 
dentre outras medidas, que 
“envide esforços para ampliar 
a amostra de itens do Contrato 
(...) a ser usada para a análise 
da ocorrência de sobrepreço, 
averiguando, inclusive, as 
pesquisas de preço eventualmente 
realizadas pelo Dnocs com vistas 
ao exame da economicidade 
do ajuste antes do início da 
execução contratual”. (TCU, 
Acórdão 1992/2015-Plenário, TC 
028.869/2011-7, relator Ministro 
Benjamin Zymler, 12.8.2015).

AS CONTRATAÇÕES FEITAS 
POR ORGANIZAÇÕES 
SOCIAIS 

AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, 
EM SUAS CONTRATAÇÕES 
MEDIANTE USO DE VERBAS 
PÚBLICAS, NÃO ESTÃO SUJEITAS 
À OBSERVÂNCIA DOS ESTRITOS 
PROCEDIMENTOS DAS NORMAS 
GERAIS DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS APLICÁVEIS AO 
PODER PÚBLICO, E SIM AOS SEUS 
REGULAMENTOS PRÓPRIOS, 
pautados nos princípios gerais 
aplicáveis à Administração 
pública.
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não se submetem às normas 
licitatórias aplicáveis ao Poder 
Público, devendo as suas 
contratações com terceiros — 
com previsão de dispêndios com 
suporte em verbas públicas – 
observar o que tiver sido disposto 
em regulamento próprio, que 
deve, isso sim, ser orientado pelo 
núcleo essencial dos princípios da 
Administração Pública referidos 
no art. 37, caput, da Constituição 
Federal, compatibilizando-se, 
dessa forma, a incidência dos 
princípios administrativos com as 
atributos mais fl exíveis inerentes 
ao regime de direito privado”.  
Nesses termos, acolheu o 
Colegiado a proposta da relatoria, 
para, no mérito, dar provimento 
ao recurso, tornando sem efeito a 
determinação questionada. (TCU, 
Acórdão 5236/2015, Segunda 
Câmara, TC 029.423/2013-
9, relator Ministro Raimundo 
Carreiro, 11.8.2015).

A PUBLICIDADE NAS 
LICITAÇÕES PÚBLICAS

A DEFICIÊNCIA OU O ERRO NA 
PUBLICIDADE DAS LICITAÇÕES 
SOMENTE PODEM SER 
CONSIDERADOS FALHA FORMAL 
QUANDO NÃO COMPROMETEM 
O CARÁTER COMPETITIVO DO 
CERTAME.

Tomada de Contas Especial 
decorrente de Solicitação do 
Congresso Nacional apurara 
irregularidades ocorridas em 
contratos de repasse envolvendo 
recursos do Programa de 
Urbanização, Regularização e 
Integração de Assentamentos 
Precários, que tiveram como 
objetivo a construção habitacional, 
a regularização fundiária e a 
implantação de esgotamento 

caráter competitivo do certame, 
o que não se observa na 
hipótese sob exame”. O Tribunal, 
alinhado ao voto da relatoria, 
e considerando o conjunto 
de irregularidades apuradas, 
julgou irregulares as contas 
dos responsáveis, condenando-
os em débito e aplicando-lhes 
as multas previstas nosarts. 
57 e 58 da Lei 8.443/92. (TCU, 
Acórdão 1778/2015-Plenário, 
TC 009.212/2011-6, Rel. Min. 
Benjamin Zymler, 22.7.2015).

FORMALISMO EXAGERADO 
EM LICITAÇÃO PÚBLICA

É IRREGULAR A INABILITAÇÃO 
DE LICITANTE EM RAZÃO DE 
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO 
EXIGIDA PELO EDITAL, QUANDO 
A DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE 
CONTIVER DE MANEIRA 
IMPLÍCITA O ELEMENTO 
SUPOSTAMENTE FALTANTE E A 
ADMINISTRAÇÃO NÃO REALIZAR 
A DILIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 
43, § 3º, DA LEI 8.666/93, POR 
REPRESENTAR FORMALISMO 
EXAGERADO, COM PREJUÍZO À 
COMPETITIVIDADE DO CERTAME.

Representação de licitante 
(escritório de advocacia) apontara 
suposta irregularidade em 
concorrência promovida pela Celg 
Distribuição S.A. para contratação 
de serviços advocatícios. Alegara 
o escritório representante 
que teria sido indevidamente 
inabilitado no certame em função 
de eventual insufi ciência de sua 
infraestrutura física, mesmo após 
ter comprovado, em sede de 
recurso administrativo, possuir 
a infraestrutura mínima exigida 
no edital. Em sede de oitiva, a 
Celg informou que o licitante 
não atendera ao edital, uma 

sanitário no Município de Caxias/
MA. Além das irregularidades que 
resultaram em débito, a unidade 
técnica constatara ocorrências 
que, apesar de não terem causado 
dano ao erário, motivaram a 
audiência dos responsáveis, 
dentre elas, a restrição ao caráter 
competitivo da licitação, tendo em 
vista a ausência de publicidade 
de dois certames (concorrência e 
tomada de preços) em jornal de 
grande circulação, com violação 
do disposto no art. 21, inciso 
III, da Lei 8.666/93, resultando 
na participação de apenas uma 
empresa na concorrência e 
duas empresas na tomada de 
preços. Em suas justifi cativas, 
os responsáveis alegaram 
“tratar-se de falha meramente 
formal”, e que “os procedimentos 
licitatórios ocorreram de forma 
regular e transparente, em 
atendimento aos dispositivos 
legais pertinentes, sem fraude ou 
qualquer outra prática ilícita que 
possa maculá-los”. Ao analisar a 
matéria, o relator registrou que 
a falha não poderia ser relevada, 
uma vez que não haveria como 
dissociar a ausência de ampla 
divulgação do fato de poucas 
empresas terem acorrido aos 
certames, “que, aliás, eram de 
grande vulto e tinham por objeto 
serviços comuns”. Enfatizou 
também que, “por se tratar de 
objetos inseridos em mercado 
altamente concorrencial, era 
de se esperar que houvesse 
interesse de número elevado de 
empresas capazes de participar 
dessas licitações”.  Por fi m, 
destacou o relator que o Tribunal, 
“ao examinar ocorrências 
semelhantes, considera como 
falha formal defi ciências na 
publicidade das licitações quando 
estas não comprometem o 
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vez que “fez juntar ‘Declaração 
de Disponibilidade Técnica’ (...) 
de forma genérica, deixando de 
mencionar a existência de linhas 
telefônicas”. Complementou que 
“tal ocorrência denota falta de 
atenção, sem contar ainda o fato 
de os demais licitantes terem 
atendido tal item, conforme a 
regra do edital”. Ao rejeitar as 
justifi cativas da Celg, o relator 
destacou que “a ‘Declaração 
de Disponibilidade Técnica’ 
apresentada pelo licitante, 
conquanto não tenha declarado 
explicitamente possuir uma linha 
telefônica, continha, em seu 
rodapé, o endereço completo e o 
número de telefone de sua sede, 
suprindo, de forma indireta, 
a exigência”. Acrescentou o 
relator que, “se mesmo assim, 
ainda pairassem dúvidas 
sobre o fato, a CELG poderia 
ter requerido esclarecimentos 
complementares, como previsto 
no art. 43 da Lei 8.666/1993”.  
Nesse sentido, concluiu que “a 
decisão de excluir o representante 
pela ausência de informação 
que constava implicitamente 
em sua documentação revela-
se como formalismo exagerado 
por parte dos responsáveis 
pela análise do certame, com 
prejuízo à sua competitividade”. 
O Tribunal, alinhado ao voto da 
relatoria, considerou procedente 
a Representação, fi xando prazo 
para que a Celg adotasse “as 
providências necessárias ao 
exato cumprimento da lei, no 
sentido de desconstituir o ato de 
inabilitação do escritório”. (TCU, 
Acórdão 1795/2015-Plenário, TC 
010.975/2015-2, Rel. Min. José 
Múcio Monteiro, 22.7.2015).

insumos e suprimentos ‘genéricos 
ou piratas’”, comprovando“que 
a contratada tem condições de 
treinamento técnico para prestar 
a assistência técnica corretiva e 
preventiva nos equipamentos”. Ao 
analisar o caso, o relator rebateu 
as justifi cativas do Conselho, 
destacando que, conforme a 
jurisprudência do Tribunal, “a 
exigência de declaração do 
fabricante, carta de solidariedade, 
ou credenciamento, como 
condição para habilitação de 
licitante, carece de amparo 
legal, por extrapolar o que 
determinam os arts. 27 a 31, da 
Lei nº 8.666/93, e 14 do Decreto 
nº 5.450/2005”. Explicou que 
“essa exigência pode ter caráter 
restritivo e ferir o princípio da 
isonomia entre os licitantes, por 
deixar ao arbítrio do fabricante a 
indicação de quais representantes 
poderão participar do certame”, 
ressaltando ainda que “existem 
outros meios para assegurar o 
cumprimento das obrigações 
pactuadas, tais como pontuação 
diferenciada em licitações do 
tipo técnica e preço, exigência 
de garantia para execução 
contratual, ou ainda multa 
contratual”. Por fi m, ressalvou 
o relator que “a exigência 
de declaração do fornecedor 
como requisito de habilitação 
somente pode ser aceita em 
casos excepcionais, quando se 
revelar necessária à execução do 
objeto contratual, situação em 
que deverá ser adequadamente 
justifi cada de forma expressa 
e pública, por ser requisito 
restritivo à competitividade”. 
O Tribunal, pelos motivos 
expostos pelo relator, considerou 
a Representação procedente, 
decidindo, no ponto, dar 
ciência ao Cremesp acerca 

A EXIGÊNCIAS ILEGAIS 
COMO CONDIÇÃO PARA 
HABILITAÇÃO DE LICITANTE

A EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO 
DO FABRICANTE, CARTA 
DE SOLIDARIEDADE OU 
CREDENCIAMENTO, COMO 
CONDIÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
DE LICITANTE, POR CONFIGURAR 
RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE, 
SOMENTE É ADMITIDA EM 
CASOS EXCEPCIONAIS, QUANDO 
FOR NECESSÁRIA À EXECUÇÃO 
DO OBJETO CONTRATUAL, 
SITUAÇÃO QUE DEVERÁ SER 
ADEQUADAMENTE JUSTIFICADA 
DE FORMA EXPRESSA E PÚBLICA.

Representação formulada por 
sociedade empresária apontara 
suposta irregularidade em 
pregão presencial, promovido 
pela Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo 
(Cremesp), para a prestação 
de serviços de impressão 
e reprografi a corporativa, 
englobando fornecimento de 
equipamentos, instalação 
e confi guração, serviços de 
manutenção, peças de reposição 
e materiais de consumo. Alegara 
a representante, em síntese, a 
existência de cláusula restritiva 
consubstanciada na exigência 
de “apresentação de declaração 
do fabricante dos equipamentos 
ofertados na proposta comercial, 
que comprove expressamente 
que a licitante pode comercializar 
e fornecer peças e insumos, além 
de prestar assistência técnica 
destes equipamentos”. Realizadas 
as oitivas regimentais, após a 
suspensão cautelar do certame, o 
Cremesp informou que a referida 
exigência “atenderia ao princípio 
da padronização e qualidade” e 
evitaria “o fornecimento de peças, 
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da irregularidade. (TCU, 
Acórdão 1805/2015-Plenário, 
TC 008.137/2015-3, relator 
Ministro-Substituto Weder de 
Oliveira, 22.7.2015).

DIREITO DE REPARAÇÃO 
DE VÍCIOS E DEFEITOS 
CONSTRUTIVOS

É DEVER DA ADMINISTRAÇÃO 
AGIR PARA O RESGUARDO 
DO DIREITO DE REPARAÇÃO 
DE VÍCIOS E DEFEITOS 
CONSTRUTIVOS CONSTATADOS 
EM EMPREENDIMENTOS DE 
ENGENHARIA, POR MEIO DA 
REALIZAÇÃO DE VISTORIAS 
PERIÓDICAS E, SE NECESSÁRIO, 
DO ACIONAMENTO DA 
CONTRATADA NO PRAZO LEGAL 
(ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL). 
A OMISSÃO DO GESTOR QUE 
VENHA A TRAZER ÔNUS AO 
ERÁRIO PODE IMPLICAR SUA 
RESPONSABILIZAÇÃO.

Relatório de Auditoria realizada 
nas obras da segunda etapa 
do Perímetro de Irrigação 
Tabuleiro de Russas, tendo por 
objetivo fi scalizar a qualidade 
das obras de canais concluídas 
pelo Ministério da Integração 
Nacional, pela Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf) e pelo Departamento 
Nacional de Obras Contra as 
Secas (Dnocs) nos últimos 
cinco anos, apontara, dentre 
outros achados, a “existência 
de problemas de qualidade na 
obra”. A equipe de auditoria 
constatara “a ocorrência de 
bueiros assoreados/obstruídos, 
trincas e descolamento de placas 
de concreto, estradas de serviços 
com alagamento, processos 
erosivos às margens do canal; 

detectados pela equipe de 
auditoria estão associados a vícios 
construtivos de responsabilidade 
exclusiva do construtor”, motivo 
pelo qual “caberá ao Dnocs 
realizar a avaliação, caso a 
caso, exigindo que o consórcio 
contratado tome as providências 
adequadas nas circunstâncias 
em que for responsabilizado pela 
ocorrência”. 

O Tribunal, pelos motivos 
expostos pelo relator, decidiu, 
no ponto, cientifi car o Dnocs da 
irregularidade, determinando 
ainda ao órgão que: a) “realize 
vistoria no empreendimento 
e avalie quais problemas 
de qualidade apontados no 
relatório de auditoria (...) 
podem ser considerados de 
responsabilidade do executor da 
obra”; b) “nos termos do art. 
69 da Lei 8.666/1993, acione 
o consórcio contratado para 
corrigir os vícios resultantes 
de falhas na execução ou de 
materiais empregados”. (TCU, 
Acórdão 2053/2015-Plenário, TC 
005.418/2015-1, relator Ministro 
Benjamin Zymler, 19.8.2015).

ALTERAÇÕES EM PROJETO 
DE OBRA PÚBLICA

AS ALTERAÇÕES REALIZADAS 
EM PROJETO DE OBRA PÚBLICA, 
COM AS CONSEQUENTES 
MODIFICAÇÕES NA PLANILHA DE 
QUANTITATIVOS E QUAISQUER 
OUTRAS NECESSÁRIAS, DEVEM 
SER REGISTRADAS EM TERMOS 
ADITIVOS, JUNTAMENTE 
COM AS JUSTIFICATIVAS 
TÉCNICAS. ENTRETANTO, NÃO 
HÁ NECESSIDADE DE HAVER 
JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS 
OU CELEBRAÇÃO DE ADITIVOS 
CONTRATUAIS NOS CASOS 

vegetação e lixos no interior do 
canal; calcifi cação no concreto 
da chaminé de equilíbrio (saída 
do sifão); e vazamento na junta 
de impermeabilização da ponte-
canal”. Ao analisar o ponto, o 
relator destacou a pertinência de 
determinar ao Dnocs que “acione o 
consórcio contratado para corrigir 
os problemas de qualidade no 
empreendimento apontados no 
relatório de auditoria que possam 
ser atribuídos ao executor da 
obra, visto que o art. 69 da Lei de 
Licitações e Contratos estatui que 
o contratado é obrigado a reparar, 
corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verifi carem 
vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou 
de materiais empregados”. 
Acrescentou ainda o relator que “o 
construtor tem responsabilidade 
objetiva no tocante à solidez e 
à segurança da obra durante o 
prazo irredutível de cinco anos, 
nos termos do art. 618 do Código 
Civil, cabendo exclusivamente a 
ele o ônus de demonstrar que 
não possui nenhuma parcela de 
culpa na consecução dos vícios 
eventualmente encontrados”. 
Nesse sentido, ressaltou o 
relator que “a Administração 
deve estar atenta a resguardar 
o direito de reparação do seu 
empreendimento, por meio da 
realização de vistorias periódicas 
seguidas e, a depender do caso, 
do acionamento da empresa 
no prazo legal. A omissão do 
gestor, que venha a trazer 
ônus ao erário, pode implicar 
sua responsabilização, na linha 
do disposto no art. 10 da Lei 
8.429/1992”. Ponderou,contudo, 
que, no caso em exame, “nem 
todos os problemas de qualidade 
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DE ALTERAÇÕES PONTUAIS 
QUE NÃO TRAGAM REFLEXO 
NOS QUANTITATIVOS, NAS 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OU 
NO DIMENSIONAMENTO DOS 
SERVIÇOS CONTRATADOS.

Ainda no Relatório de Auditoria 
realizada nas obras da segunda 
etapa do Perímetro de Irrigação 
Tabuleiro de Russas, tendo por 
objetivo fi scalizar a qualidade 
das obras de canais, a equipe 
de fi scalização apontara a 
“inexistência de justifi cativa 
técnica para a execução de 
serviços em desacordo com 
as especifi cações dos projetos 
básico/executivo”. Sobre a 
questão, esclareceu o relator 
que “algumas modifi cações são 
possíveis, até mesmo esperadas, 
entre o objeto executado e o 
seu projeto, sem que exista 
necessidade de haver justifi cativas 
técnicas ou celebração de aditivos 
contratuais. Seria o caso de 
modifi cações pontuais de locação 
dos elementos construtivos ou 
de encaminhamento das redes 
e instalações diversas. Porém, 
tais mudanças não podem 
trazer refl exo nos quantitativos, 
nas especifi cações técnicas 
ou no dimensionamento dos 
serviços contratados, o que 
exigiria necessariamente a 
prévia celebração de aditamento 
contratual, nos termos do art. 
65, inciso I, alínea ‘a’, da Lei 
8.666/1993”. Destacou ainda 
que “é pacífi ca a jurisprudência 
do TCU no sentido de que 
as alterações realizadas em 
projeto de obra pública, com 
as consequentes alterações 
na planilha de quantitativos 
e quaisquer outras alterações 
porventura necessárias, devem 
ser registradas em termos 

6.839/80.

Pedido de Reexame interposto 
por empresa licitante contestou 
deliberação que julgara 
improcedente representação 
formulada pela recorrente contra 
suposta irregularidade contida 
em edital de pregão eletrônico 
promovido pelo Banco do 
Brasil S/A para contratação de 
serviços de vigilância armada. A 
recorrente alegou, em síntese, 
que “na contratação de serviços, 
especialmente de vigilância para 
a administração pública, seria 
imprescindível o cumprimento 
da obrigatoriedade do registro 
cadastral das empresas de 
vigilância e do seu Administrador 
Responsável Técnico no Conselho 
Regional de Administração, nos 
termos dos arts. 14 e 15 da 
Lei 4.769/1965, bem como no 
art. 5º da Constituição”. Aduziu 
ainda que “a locação de mão 
de obra especializada decorre 
de recrutamento, seleção e 
treinamento, práticas privativas 
da profi ssão do Administrador, 
conforme alínea ‘b’ do art. 2º da Lei 
4.769/1965”. O relator rejeitou as 
alegações recursais, registrando 
que “a jurisprudência desta Corte 
de Contas vem se assentando no 
sentido de não ser exigível das 
empresas de locação de mão de 
obra o registro nos Conselhos 
Regionais de Administração - 
CRA para a participação nas 
licitações da administração 
pública federal. Somente nos 
casos em que a atividade fi m 
das empresas licitantes esteja 
diretamente relacionada à do 
administrador é que a exigência 
de registro junto a Conselho 
Regional de Administração 
se mostra pertinente. Não 
é o caso da contratação de 

aditivos, juntamente com as 
justifi cativas técnicas para 
tanto”. Por fi m, sobre o caso em 
exame, concluiu o relator que as 
modifi cações tiveram “impacto 
relevante na concepção do objeto 
contratado”, motivo pelo qual a 
sua realização, sem as devidas 
justifi cativas, “pode se enquadrar 
como infração ao disposto nos 
artigos 60, parágrafo único, 
e 66 da Lei 8.666/1993, bem 
como ao art. 76 da mesma 
Lei”.O Tribunal, pelos motivos 
expostos pelo relator, decidiu, 
no ponto, cientifi car o Dnocs da 
irregularidade, determinando 
ainda que “doravante, observe 
que as eventuais alterações de 
projeto devem ser precedidas 
de procedimento administrativo 
no qual fi que adequadamente 
consignada a motivação das 
alterações tidas por necessárias, 
que devem ser embasadas em 
pareceres e estudos técnicos 
pertinentes”. (TCU, Acórdão 
2053/2015-Plenário, TC 
005.418/2015-1, relator Ministro 
Benjamin Zymler, 19.8.2015).

REGISTRO NO CONSELHO 
REGIONAL DE 
ADMINISTRAÇÃO

NAS LICITAÇÕES PÚBLICAS, 
É IRREGULAR A EXIGÊNCIA 
DE QUE AS EMPRESAS DE 
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
ESTEJAM REGISTRADAS NO 
CONSELHO REGIONAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, UMA VEZ 
QUE A OBRIGATORIEDADE DE 
INSCRIÇÃO DE EMPRESA EM 
DETERMINADO CONSELHO É 
DEFINIDA EM RAZÃO DE SUA 
ATIVIDADE BÁSICA OU EM 
RELAÇÃO ÀQUELA PELA QUAL 
PRESTE SERVIÇOS A TERCEIROS, 
NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 
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serviços de vigilância armada 
objeto do pregão em questão”. 
Explicou o relator que tal 
entendimento estaria de acordo 
com o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição, o qual “estabelece 
que, nas licitações, somente 
se pode fazer exigências de 
qualifi cação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações 
que deverão ser assumidas pela 
futura contratada”. Ademais, 
ressaltou, “a obrigatoriedade 
de inscrição de empresas em 
determinado conselho é defi nida 
segundo a atividade central que 
é composta pelos serviços da 
sua atividade fi m, nos termos 
do art. 1º da Lei 6.839/1980. 
Dessa forma, os mencionados 
arts. 2º, alínea ‘b’, 14 e 15 da 
Lei 4.769/1965, que dispõem 
sobre o exercício da profi ssão 
de Técnico de Administração, 
não impõem às empresas que 
exploram atividade de prestação 
de serviços de vigilância o 
registro na entidade competente 
para a fi scalização do exercício 
da profi ssão de administrador”. 
Considerando a improcedência 
dos argumentos recursais, o 
Tribunal, pelos motivos expostos 
no voto, conheceu do Pedido de 
Reexame para, no mérito, negar-
lhe provimento. (TCU, Acórdão 
4608/2015-Primeira Câmara, TC 
022.455/2013-2, relator Ministro 
Benjamin Zymler, 18.8.2015).

ASCENSÃO FUNCIONAL

ASCENSÃO FUNCIONAL. 
IMPUGNAÇÃO. MARCO 
TEMPORAL.

Não cabe a impugnação dos atos 
de ascensão funcional praticados 
anteriormente à suspensão 

em razão da própria natureza do 
instituto, já que o ordenamento 
pátrio não admite a bigamia, 
motivo pelo qual não é possível o 
rateio de benefício previdenciário 
nessa circunstância. (TCU, 
Acórdão 3961/2015, Primeira 
Câmara, Pedido de Reexame, 
Rel. Min. Benjamin Zymler).

COISA JULGADA
 
COISA JULGADA. DECISÃO 
JUDICIAL. ALTERAÇÃO DA 
SITUAÇÃO JURÍDICA. 

Não há possibilidade jurídica de se 
carrear automaticamente, para 
os proventos de inatividade ou 
de pensão, vantagem assegurada 
por decisão judicial a vencimento 
de servidor na atividade. (TCU, 
Acórdão 3972/2015, Primeira 
Câmara, Pedido de Reexame, 
Rel. Min. José Múcio Cavalcante).

NEPOTISMO E MARCO 
TEMPORAL

NEPOTISMO. CARGO EM 
COMISSÃO. MARCO TEMPORAL.

O nepotismo confi gura prática 
ilegítima por afrontar os 
princípios constitucionais da 
impessoalidade e da moralidade 
administrativa, sendo irrelevante, 
para a confi guração da 
inconstitucionalidade, o fato de a 
nomeação ocorrer antes ou após 
a edição da Súmula Vinculante 
13 do Supremo Tribunal Federal. 
(TCU, Acórdão 4085/2015, 
Primeira Câmara, Representação, 
Rel. Ministro-Substituto Augusto 
Sherman).

NEPOTISMO E UNIÃO 
ESTÁVEL

pelo STF da efi cácia do referido 
instituto (23/4/1993, data da 
publicação da medida cautelar 
concedida na ADI 837-4), tendo 
em vista os efeitos ex nunc 
daquela decisão. (TCU, Acórdão 
1720/2015, Plenário, Revisão 
de Ofício, Rel. Min. José Múcio 
Monteiro).

TEMPO DE SERVIÇO

TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO 
FICTO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

A aplicação do art. 57 da Lei 
8.213/91(Lei do Regime Geral da 
Previdência Social) aos casos de 
aposentadoria especial estatutária 
de que cuida o art. 40, § 4º, da 
Constituição Federal, conforme 
decidido no Mandado de Injunção 
880/DF, não se confunde com a 
contagem ponderada de tempo 
(tempo fi cto) de serviço prestado 
sob condições especiais para 
fi ns de aposentadoria comum 
prevista no art. 57, § 5º, da Lei 
8.213/91. A norma constitucional 
não assegura, na aposentadoria 
comum do servidor público, o 
aproveitamento majorado de 
tempo de contribuição prestado 
sob condições especiais. (TCU, 
Acórdão 3960/2015, Primeira 
Câmara, Aposentadoria, Relator 
Ministro Benjamin Zymler).

PENSÃO CIVIL 

PENSÃO CIVIL. CONCESSÃO 
SIMULTÂNEA A DUAS 
COMPANHEIRAS. UNIÃO 
ESTÁVEL. 

É irregular a concessão de 
pensão simultaneamente a duas 
companheiras. Não se reconhece 
a união estável entre um homem e 
duas mulheres simultaneamente, 
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NEPOTISMO. CARGO EM 
COMISSÃO. UNIÃO ESTÁVEL.

A união estável, instituto 
reconhecido como entidade 
familiar, nos termos do art. 226, 
§3º, da Constituição Federal, 
e do art. 1.723 do Código 
Civil, estabelece relações de 
parentesco por afi nidade que 
ensejam a caracterização de 
nepotismo. (TCU, Acórdão 
4085/2015, Primeira Câmara, 
Representação, Relator Ministro-
Substituto Augusto Sherman).

TETO CONSTITUCIONAL E 
ACUMULAÇÃO DE CARGO 
PÚBLICO

TETO CONSTITUCIONAL. 
ACUMULAÇÃO DE CARGO 
PÚBLICO. MAGISTRADO.

No exercício de dois cargos 
públicos, as acumulações 
previstas no art. 37, inciso XVI, da 
Constituição Federal se submetem 
ao teto pelo somatório das 
respectivas remunerações. Em 
outras hipóteses de acumulação 
expressamente admitidas pelo 
texto constitucional, como as de 
magistrados com assento nos 
tribunais eleitorais (arts. 119 e 
120) ou as de juízes e professores 
(art. 95, parágrafo único, inciso 
I), o teto remuneratório deverá 
ser observado de forma isolada 
para cada um dos cargos 
acumulados na atividade. (TCU, 
Acórdão 1994/2015, Plenário, 
Representação, Rel. Min. 
Benjamin Zymler).

TETO CONSTITUCIONAL E 
PROVENTOS

TETO CONSTITUCIONAL. 

REMUNERAÇÃO. VANTAGEM. 
GRATIFICAÇÃO.

A concessão de vantagens 
pecuniárias de qualquer natureza 
aos servidores públicos deve 
observar o princípio da legalidade 
estrita, não cabendo analogias 
ou interpretações extensivas que 
extrapolem o que efetivamente 
consta de disposições legais. 
(TCU, Acórdão 2133/2015, 
Plenário, Administrativo, Rel. 
Min. Benjamin Zymler)

A LEGALIDADE DO 
CONCURSO PÚBLICO

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
COMPETÊNCIA DO TCU

A competência do TCU para 
apreciar a legalidade dos atos de 
admissão de pessoal, para fi ns 
de registro, engloba a avaliação 
da legalidade do concurso público 
que lhes deu fundamento. (TCU, 
Acórdão 2162/2015, Plenário, 
Pedido de Reexame, Relatora 
Ministra Ana Arraes).

APOSENTADORIA DE 
SERVIDOR EM ESTÁGIO 
PROBATÓRIO: VEDAÇÃO

CONCESSÃO (PESSOAL). 
APOSENTADORIA. ESTÁGIO 
PROBATÓRIO.

Não é possível a concessão de 
aposentaria em cargo no qual 
o servidor não implementou o 
estágio probatório, tendo em 
vista que ele não se tornou 
titular do cargo no qual busca a 
inativação. É admitida exceção 
apenas no caso de aposentadoria 
por invalidez, uma vez que tal 
situação não decorre da vontade 
do servidor e é imprevisível. 

PROVENTOS. VENCIMENTOS. 

Nas situações em que houver 
acumulação de proventos de 
inatividade ou acumulação de 
proventos com remuneração 
de cargo público, aplica-se à 
soma dos rendimentos o teto 
remuneratório fi xado no art. 
37, inciso XI, da Constituição 
Federal, em todas as hipóteses de 
acumulação constitucionalmente 
previstas, inclusive as referentes 
a magistrados e membros do 
Ministério Público, tendo em 
vista o disposto no art. 40, § 11, 
do texto constitucional. (TCU, 
Acórdão 1994/2015, Plenário, 
Representação, Rel. Min. 
Benjamin Zymler)

TETO CONSTITUCIONAL E 
ACUMULAÇÃO DE CARGO 
PÚBLICO

TETO CONSTITUCIONAL. 
ACUMULAÇÃO DE CARGO 
PÚBLICO. ABATE-TETO.
 
Nas acumulações de vencimentos 
de cargo e de proventos de 
aposentadoria, estes é que 
deverão ser reduzidos sempre 
que necessária eventual glosa 
a título de abate-teto, por força 
do disposto no art. 40, § 11, da 
Constituição Federal. Nos casos 
que envolvam a acumulação 
de proventos oriundos de duas 
fontes distintas, a glosa para 
fi ns de teto remuneratório 
deve se concentrar na segunda 
aposentadoria deferida. (TCU, 
Acórdão 1994/2015, Plenário, 
Representação, Relator Ministro 
Benjamin Zymler).

GRATIFICAÇÃO E O 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
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(TCU, Acórdão 4611/2015, 
Primeira Câmara, Aposentadoria, 
Rel. Min. Benjamin Zymler).

TEMPO DE RESIDÊNCIA 
MÉDICA PARA 
APOSENTADORIA 

APOSENTADORIA. TEMPO 
DE SERVIÇO. MÉDICO.

É ilegal, sem a comprovação dos 
recolhimentos previdenciários, 
a utilização do tempo de 
residência médica para fi ns de 
aposentadoria. Essa ocupação 
não se confunde com o exercício 
de cargo de emprego público, pois 
constitui atividade acadêmica, 
sem relação empregatícia, que 
se exerce na qualidade de aluno 
ou estagiário e que objetiva a 
formação profi ssional, sendo 
retribuída por bolsa de estudo. 
(TCU, Acórdão 4618/2015, 
Primeira Câmara, Aposentadoria, 
Rel. Min. José Múcio Monteiro).

APROVEITAMENTO DE 
CONCURSADOS 

ADMISSÃO. CONCURSO 
PÚBLICO. APROVEITAMENTO. 

O aproveitamento de candidatos 
aprovados em concurso realizado 
por outro órgão somente poderá 
alcançar cargos que tenham 
seu exercício previsto para as 
mesmas localidades em que 
terão exercício os servidores do 
órgão promotor do certame, e 
desde que: dentro do mesmo 
Poder; para provimento de cargo 
idêntico àquele para o qual 
concurso foi realizado, com iguais 
denominação e descrição e que 
envolva as mesmas atribuições, 
competências, direitos e deveres; 

com seu horário de trabalho 
(art. 117, inciso XVIII, da Lei 
8.112/90). (TCU, Acórdão 
5666/2015, Segunda Câmara, 
Admissão, Rel. Min. Ana Arraes).

ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
EM COMISSÃO: VEDAÇÃO 

ACUMULAÇÃO DE CARGO 
PÚBLICO. JORNADA DE 
TRABALHO. CARGO EM COMISSÃO.

A condição de dedicação integral 
ao serviço quando do exercício 
do cargo em comissão impede 
a acumulação do exercício de 
cargo em comissão com outros 
cargos efetivos, assim como a 
acumulação de remunerações. 
(TCU, Acórdão 5677/2015, 
Segunda Câmara, Embargos de 
Declaração, Min. Vital do Rêgo).
__________________________

se exijam idênticos requisitos 
de habilitação acadêmica e 
profi ssional; e sejam observadas 
a ordem de classifi cação e 
a fi nalidade ou a destinação 
prevista no edital, o qual deverá 
antever a possibilidade desse 
aproveitamento. (TCU, Acórdão 
4623/2015, Primeira Câmara, 
Admissão, Rel. Min. Bruno 
Dantas).

COMPROVAÇÃO 
DE DEPENDÊNCIA 
ECONÔMICA PARA 
OBTENÇÃO DE PENSÃO 
CIVIL

PENSÃO CIVIL. DEPENDÊNCIA 
ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO.

A condição de dependência 
econômica em relação ao 
instituidor, para fi ns de 
deferimento de pensão ao 
benefi ciário, deve ser aferida 
caso a caso, por meio probatório 
idôneo e capaz de imprimir forte 
convicção quanto à veracidade 
dessa condição. (TCU, Acórdão 
5079/2015, Segunda Câmara, 
Pensão Civil, Rel. Ministro-
Substituto Marcos Bemquerer).

SERVIDOR QUE MANTÉM 
VÍNCULO PRIVADO

ADMISSÃO. VÍNCULO PRIVADO. 
JORNADA DE TRABALHO.

A existência de vínculos 
empregatícios junto a entidades 
do setor privado não confi gura 
impedimento para investidura 
em cargo público, nem é hipótese 
de acumulação de cargos ou 
empregos, mas demanda 
assegurar que o servidor não 
exerça atividade incompatível 
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REMUNERAÇÃO DE 
VEREADORES 

TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL. CONTAS ANUAIS 
DE 1998. REMUNERAÇÃO DOS 
VEREADORES DO MUNICÍPIO 
ACIMA DO ESTABELECIDO NO 
ART. 29, VII, CF/88. IMPUTAÇÃO 
DE DÉBITO INDIVIDUALIZADO 
AOS VEREADORES. CÂMARA 
MUNICIPAL DE (...).

O Plenário julgou irregulares as 
contas pertinentes à presente 
Tomada de Contas Especial, 
que trata de irregularidades, 
praticadas no âmbito da 
Câmara de Vereadores de (...), 
constatadas quando da análise 
das contas anuais de 1998 da 
Prefeitura daquele Município. 
Citando como paradigma a 
decisão exarada no processo TCE 
01/01519311, imputou débito 
individualizado aos Vereadores 
benefi ciados em razão do 
recebimento de remuneração 
acima do estabelecido no art. 
29, VII da Constituição Federal. 
(TCE/SC, TCE-02/06795130, Rel. 
Cons. Luiz Eduardo Cherem).

ACESSO A DOCUMENTOS 
PÚBLICOS

REPRESENTAÇÃO. CONSELHO 
FISCAL. ACESSO A DOCUMENTOS. 
APLICAÇÃO DE MULTA DIANTE 
DA RECUSA REITERADA EM 

IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. 
EXERCÍCIO DE 2006. CÂMARA 
MUNICIPAL DE (...).

O Tribunal Pleno conheceu e 
negou provimento ao Recurso 
de Reconsideração interposto 
por Vereador do Município 
de (...) que imputou débito 
determinando a restituição de 
valores considerados irregulares 
percebidos pelo agente político. 
Sustentou o recorrente que a 
Lei Municipal tratou da Revisão 
Geral Anual e não de concessão 
de reajuste de subsídios, 
afi rmando que a referida Lei foi 
de iniciativa do Poder Executivo 
e concedeu o percentual de 15% 
de revisão salarial a todos os 
servidores municipais, incluindo 
os subsídios do Prefeito, Vice-
Prefeito, Secretários Municipais 
e Vereadores. O Relator manteve 
os mesmos termos da decisão 
recorrida, sustentando que "A 
revisão anual é o instituto que 
tem por objetivo a reposição 
infl acionária de remuneração e 
subsídios a cada doze meses, 
sempre na mesma data e sem 
distinção de índices, constituindo 
uma efetiva correção salarial em 
decorrência da infl ação e visa 
garantir a manutenção do poder 
aquisitivo frente à desvalorização 
da moeda, estando prevista no 
art. 37, X, da Constituição Federal. 
Já o reajuste caracteriza-se como 
verdadeiro aumento, majoração 
nominal da remuneração e 
subsídios, sendo superior aos 
índices infl acionários ofi ciais". 
Citou o Relator o entendimento 
fi rmado no Prejulgado nº 2102 
e os precedentes fi rmados por 
este Tribunal nos Processos 
REC-13/00533681 e do TCE 
01/02080704. (TCE/SC, REC-
14/00302800, Rel. Cons. Luiz 
Eduardo Cherem).

APRESENTAR OU PERMITIR 
ACESSO A DOCUMENTOS. 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
(...) - IPPA.

O Plenário conheceu o Relatório 
Técnico da Diretoria de Controle 
dos Municípios e considerou 
procedente a Representação. 
Aplicou multa ao responsável 
em face da insistente recusa em 
apresentar ou permitir o acesso 
aos documentos de receitas, 
despesas, processos licitatórios, 
extratos bancários, balancetes 
mensais e balanços dos exercícios 
de 2008 e 2009, fi rmando 
entendimento de que "o Conselho 
Fiscal do Instituto de Previdência 
Social é órgão independente e 
dentre suas atribuições legais está 
a de fi scalizar a administração 
fi nanceira e contábil do Fundo 
de Previdência dos servidores 
públicos a ele vinculado, com o 
objetivo de acompanhar e zelar 
pela saúde fi nanceira do Regime 
Próprio de Previdência Social 
(RPPS), de forma a garantir os 
pagamentos dos proventos de 
aposentadoria e de pensão aos 
segurados. Nesse sentido, deve 
o responsável pelo Instituto de 
Previdência prestar contas e 
franquear acesso às informações 
quando solicitado, sob pena 
de multa por não cumprir sua 
obrigação legal." (TCE/SC, REP-
10/00218675, Rel. Aud. Gerson 
dos Santos Sicca).

VEDAÇÃO À REAJUSTE DE 
SUBSÍDIO DE VEREADORES 

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. 
REVISÃO GERAL ANUAL. 
SUBSÍDIO DE VEREADORES. 
CONFIGURAÇÃO DE REAJUSTE. 
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Eduardo Cherem).

VERBA DE 
REPRESENTAÇÃO PARA 
VEREADORES: VEDAÇÃO

CONSULTA. PRESIDENTE DE 
CÂMARA DE VEREADORES. 
SUBSÍDIO. VERBA DE 
REPRESENTAÇÃO. CÂMARA 
MUNICIPAL DE (...).

O Tribunal Pleno conheceu de 
consulta que indaga sobre a 
aplicação do Prejulgado 2106, 
que vedou o pagamento de 
verba de representação para 
remunerar os Presidentes 
das Câmaras Municipais. Em 
resposta, ponderou o Relator 
que “Em recente decisão, que 
consubstanciou o Prejulgado 
n. 2106, assentou-se o 
entendimento de que é indevido 
o pagamento de verba de 
representação e subsídio ao 
Presidente da Câmara, devendo 
o mesmo ser remunerado com 
subsídio, com valor distinto 
dos demais Edis, em razão do 
encargo assumido. As Câmaras 
Municipais, que adotam o 
sistema de remuneração do 
Vereador Presidente, através 
do pagamento de verba de 
representação e subsídio, devem 
incorporar esses valores para 
compor o subsídio do Presidente 
da Casa Legislativa, ainda no 
período legislativo em curso, 
conforme preceitua o item 8 do 
mencionado Prejulgado”. (TCE/
SC, CON-14/00526407, Rel. 
Cons. Wilson Rogério Wan-Dall).

AUSÊNCIA DO CONTROLE 
DE FREQUÊNCIA

REPRESENTAÇÃO DE AGENTE 
PÚBLICO. SERVIDORES 

acerca de irregularidades 
praticadas na Prefeitura Municipal, 
e aplicou multa à Responsável, em 
face da contratação em caráter 
temporário do servidor para o 
exercício da função de motorista 
junto ao Programa Saúde da 
Família – PSF, no período de 
02/02/2009 a 02/02/2010, 
confi gurando burla ao concurso 
público, e em face da concessão 
de gratifi cação de produtividade 
a servidores efetivos, sem norma 
regulamentar, em afronta ao 
princípio da legalidade, defi nido 
no art. 37, caput, da CF c/c 
o disposto no art. 39 da Lei 
Complementar Municipal n. 
269/02. Segundo ponderou o 
Relator: "O exercício, de modo 
contínuo, de atividades ou 
serviços  estranhos à competência 
do cargo ocupado pelo servidor 
caracteriza desvio de função, 
situação vedada pelo art. 37, inc. 
II, da CF. É vedada a contratação 
de servidor público sem prévia 
aprovação em concurso público 
e/ou processo seletivo, conforme 
o caso, e sem comprovação 
da necessidade temporária de 
excepcional interesse público, 
consoante determina o art. 37, 
incisos II e IX da Constituição 
Federal. Quando exigida em 
lei a prévia regulamentação, 
torna-se irregular o pagamento 
de gratifi cação ou qualquer 
outro benefício ao servidor 
público enquanto não editado o 
respectivo ato normativo." (TCE/
SC, REP-09/00551879, Rel. Aud. 
Cleber Muniz Gavi).

APOSENTADORIA ESPECIAL

CONSULTA. APOSENTADORIA 
ESPECIAL. ATIVIDADES 
PENOSAS, INSALUBRES OU 
PERIGOSAS. APLICAÇÃO 

PÚBLICOS. AUSÊNCIA DO 
CONTROLE DE FREQÜÊNCIA. 
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE (...).

O Tribunal Pleno conheceu o 
Relatório de Auditoria motivada 
por notícia encaminhada a esta 
Corte de Contas por meio de 
Representação subscrita por 
Vereador do Município de (...). A 
irregularidade apontada, e que 
acarretou na aplicação de multa 
ao responsável, consiste na 
ausência de controle de freqüência 
de 17 servidores, em afronta 
aos princípios da moralidade, 
efi ciência e Impessoalidade, 
constantes do art. 37, 'caput', 
da Constituição Federal. Além 
da penalização do Responsável, 
foi efetuada determinação para 
que a Prefeitura Municipal tome 
providências para fazer cessar 
as irregularidades apontadas 
na deliberação e que adote e 
mantenha um sistema efetivo de 
controle da jornada de trabalho 
de todos os servidores, efetivos 
ou comissionados, por meio 
de rigoroso controle formal e 
diário da freqüência. (TCE/SC, 
REP-10/00753988, Rel. Cons. 
Adircélio de Moraes Ferreira 
Júnior).

SERVIDORES PÚBLICOS EM 
DESVIO DE FUNÇÃO 

REPRESENTAÇÃO DE AGENTE 
PÚBLICO. IRREGULARIDADES 
EM ATOS DE PESSOAL. DESVIO 
DE FUNÇÃO. CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA. CONCESSÃO DE 
GRATIFICAÇÃO SEM NORMA 
REGULAMENTAR. MULTAS. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE (...).

O Pleno julgou parcialmente 
procedente a representação 
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SUBSIDIÁRIA DAS REGRAS 
DO REGIME GERAL DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE (...).

O Tribunal Pleno conheceu 
de consulta apresentada pela 
Diretora – Presidente do Instituto 
de Seguridade dos Servidores 
Municipais de (...), por meio 
da qual submete a esta Corte 
questionamentos acerca da 
aposentadoria especial de 
servidores públicos que exerçam 
atividades penosas, insalubres 
ou perigosas. A análise foi no 
sentido de dar nova redação ao 
Prejulgado 2075, que passará a 
vigorar com o seguinte teor: 

1. Enquanto não editada 
lei complementar federal, a 
aposentadoria especial dos 
servidores públicos, prevista no 
inciso III do § 4º do art. 40 da 
Constituição Federal, deverá ser 
concedida mediante a aplicação 
das regras do Regime Geral da 
Previdência Social, conforme 
determinação do Supremo 
Tribunal Federal, por meio da 
Súmula Vinculante n. 33. 

2. Para a concessão da 
aposentadoria especial o 
segurado deverá ter trabalhado 
em condições especiais 
que prejudiquem a saúde e 
integridade física, durante o 
tempo mínimo exigido para cada 
atividade considerada nociva. 
Independentemente do cargo 
ocupado pelo servidor, o benefício 
deve ser concedido, mesmo que 
parte da atividade tenha sido 
prestada na iniciativa privada, 
pois o instituto da contagem 
recíproca e a respectiva 
compensação fi nanceira entre 

COM LEI MUNICIPAL. SERVIÇO 
AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE (...).

O Plenário conheceu a consulta 
formulada pelo Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgoto de 
(...) acerca da possibilidade de 
um servidor efetivo perceber o 
adicional pelo tempo exercido 
em cargo de provimento em 
comissão na Prefeitura do 
mesmo Município. Questionou, 
ainda, se a Autarquia teria que 
suportar tal encargo. Respondeu-
se à consulta no sentido de que 
"o período anterior ao vínculo 
efetivo, em que o servidor 
ocupou exclusivamente cargo 
de provimento em comissão, 
não pode ser computado para 
fi ns do disposto no art. 72 da 
Lei Complementar nº 008/2007, 
do Município de (...). (TCE/SC, 
CON-14/00467478, Rel. Cons. 
Herneus de Nadal).

ATOS DE PESSOAL

AUDITORIA. ATOS DE 
PESSOAL. DESVIO DE FUNÇÃO. 
CESSÃO DE SERVIDORES 
EFETIVOS E COMISSIONADOS. 
DESCUMPRIMENTO DE JORNADA 
E AUSÊNCIA DE CONTROLE 
DA JORNADA DE TRABALHO. 
MULTAS, DETERMINAÇÕES 
E RECOMENDAÇÕES. 
PREFEITURA MUNICIPAL (...).

O Tribunal conheceu do Relatório 
que trata de Auditoria de Atos 
de Pessoal 'in loco' realizada 
na Prefeitura Municipal de 
(...), com abrangência sobre 
remuneração, proventos, 
cargos de provimento efetivo 
e comissionado, contratação 
por tempo determinado, cessão 
de servidores, controle de 

os sistemas, autoriza que a 
Administração reconheça as 
contribuições recolhidas a outros 
sistemas da previdência social. 

3. A concessão de aposentadoria 
especial ao servidor público 
pressupõe a aquisição de 
estabilidade. Entretanto, não se 
requer o cumprimento mínimo 
de 10 anos no serviço público 
e de 5 anos do cargo, devendo 
o servidor cumprir apenas os 
requisitos da Lei 8.231/1991. 

4. A Constituição Federal e a Lei n. 
8.213/1991, vedam a contagem 
de tempo de contribuição fi cta, 
não sendo possível conversão de 
tempo de serviço desempenhado 
em condições especiais em tempo 
comum, ressalvadas as hipóteses 
atualmente previstas no art. 
447 da Instrução Normativa 
INSS/PRES n. 77/2015. Assim, 
para fi ns de comprovação de 
atividade exercida em condições 
especiais, observadas os demais 
critérios legais e regulamentares, 
o instituto ou órgão competente, 
deve emitir e reconhecer apenas 
certidão de tempo efetivo 
de contribuição. Revogou o 
Prejulgado 1924, tendo em 
vista que a matéria passa a ser 
inteiramente disciplinada pelo 
Prejulgado 2075. (TCE/SC, CON-
15/00040441, Rel. Aud. Gerson 
dos Santos Sicca).

ADICIONAL PELO TEMPO 
EXERCIDO EM CARGO 
DE PROVIMENTO EM 
COMISSÃO

CONSULTA. ADICIONAL PELO 
TEMPO EXERCIDO EM CARGO DE 
PROVIMENTO EM COMISSÃO. 
IMPOSSIBILIDADE DO 
CÔMPUTO. DESCONFORMIDADE 
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freqüência e controle interno, 
ocorridos a partir do exercício de 
2012. Dentre as irregularidades 
verifi cadas, destaca-se: a) 
A existência de servidores 
comissionados em desvio de 
função, visto que exerceram 
ou exercem suas atividades no 
serviço público em local diverso 
daquele em que foram ou estão 
lotados; b) A existência de 
servidores ocupantes de cargo de 
provimento efetivo em desvio de 
função, visto que exercem suas 
atividades em órgãos estranhos 
às atribuições do cargo de 
provimento efetivo; c) A existência 
de servidores ocupantes de 
cargo de provimento efetivo e 
de servidores comissionados 
sem local de trabalho defi nido, 
ausentes quaisquer documentos 
ou informações que pudessem 
esclarecer tal situação; d) A cessão 
de servidores comissionados para 
exercício de função no Fórum da 
Comarca do Município de (...), 
em desacordo ao Prejulgado 
1364 desta Corte de Contas; e) 
A cessão de servidores ocupantes 
de cargo de provimento efetivo 
para exercício de função no 
Poder Judiciário Estadual, em 
descumprimento aos Prejulgados 
1009 e 1364 desta Corte de 
Contas; f) O descumprimento 
da jornada de trabalho de 
servidores comissionados 
e ausência do controle de 
frequência dos servidores 
comissionados; g) A existência 
de servidores ocupantes de 
cargo de provimento efetivo no 
quadro funcional da Prefeitura 
Municipal de (...) em licença para 
tratar de interesses particulares 
com o prazo de término da 
licença expirado, em desacordo 
ao Prejulgado 2046 desta Corte 
de Contas; h) A contratação 

em concurso ou processo 
seletivo público para ingresso 
dos mesmos no serviço público. 
Considerando as irregularidades, 
aplicou-se multas ao ex-Prefeito 
e à ex-Prefeita, determinações 
para a regularização das 
irregularidades apontadas e 
recomendações à Prefeitura. 
(TCE/SC, RLA-13/00182951, 
Rel. Cons. Adircélio de Moraes 
Ferreira Júnior).

PAGAMENTO DE FUNÇÃO 
GRATIFICADA CUMULADA 
COM HORAS EXTRAS

REPRESENTAÇÃO DE AGENTE 
PÚBLICO. PAGAMENTO DE 
FUNÇÃO GRATIFICADA 
CUMULADA COM HORAS 
EXTRAS. PREFEITURA 
MUNICIPAL DE (...).

O Tribunal Pleno conheceu de 
representação formulada por 
Vereador do Município de (...) 
relatando suposta irregularidade 
atinente ao pagamento de 
função gratifi cada de motorista 
de ambulância cumulativamente 
ao pagamento mensal de 
80 horas extras a servidor 
daquele Município. Frente a 
tal irregularidade foi aplicada 
multa ao Prefeito Municipal à 
época diante de pagamentos de 
horas extras continuadas, sem 
observar o caráter temporário e 
excepcional, em contrariedade 
de Lei Complementar municipal e 
dos Prejulgados do TCE nºs 2101 
e 1742. Recomendou à Prefeitura 
Municipal que adote providências 
compatíveis relacionadas à 
cessação de pagamento de 
função gratifi cada de Motorista 
de Ambulância, por impedimento 
constitucional, com adoção de 
nova rubrica adequada ao caso 

temporária de servidores 
para o exercício da função de 
Fisioterapeuta, concomitante à 
ausência de servidores ocupantes 
de cargo de provimento efetivo 
de Fisioterapeuta; i) A ausência 
de procedimento de reavaliações 
periódicas dos benefícios de 
aposentadoria por invalidez 
concedidos pela Prefeitura 
Municipal de (...); j) O excessivo 
número de servidores admitidos 
em caráter temporário (ACTs) 
para exercício da função de 
professor, auxiliar de ensino e 
auxiliar de sala, ao mesmo tempo 
em que existem (ou devem ser 
criadas) vagas a serem providas 
em caráter efetivo, por via de 
concurso público; k) O excessivo 
número de servidores admitidos 
em caráter temporário (ACTs) 
para exercício da função de 
Agente de Serviços Gerais I e 
II; l) A ausência de atribuições 
dos cargos de provimento em 
comissão da Prefeitura Municipal; 
m) A existência de servidores 
ocupantes de cargo comissionado 
de Assessor Técnico Jurídico, com 
atribuições inerentes às funções 
permanentes da Prefeitura 
Municipal, em desvirtuamento 
aos pressupostos de direção, 
chefi a ou assessoramento, em 
desacordo ao Prejulgado 1911 
desta Corte de Contas; n) A 
existência, no mês de novembro 
de 2012, de servidores ocupantes 
dos cargos de provimento em 
comissão Assessor II e Assessor 
III do quadro funcional da 
Prefeitura Municipal de (...) 
lotados na Copa do Gabinete 
do Prefeito, desempenhando 
funções que não são de direção, 
chefi a ou assessoramento; o) O 
enquadramento de empregados 
públicos em cargos de provimento 
efetivo sem prévia aprovação 
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concreto e com permissivo legal. 
(TCE/SC, REP-12/00474705, Rel. 
Cons. Luiz Eduardo Cherem).

CONVÊNIO PARA 
PRESTAÇÃO DE TRABALHO 
DE LIMPEZA POR 
DETENTOS

CONSULTA. CONVÊNIO PARA 
PRESTAÇÃO DE TRABALHO 
DE LIMPEZA POR DETENTOS. 
CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA.

O Tribunal Pleno conheceu de 
consulta sobre a possibilidade de a 
Câmara Municipal fi rmar convênio 
com a Secretaria de Estado da 
Justiça e Cidadania, visando a 
prestação de trabalho de limpeza 
por detentas e respondeu no 
sentido de que como forma de 
ressocialização dos detentos é 
possível a administração pública 
fi rmar convênio com a Secretaria 
de Estado de Justiça e Cidadania 
para a prestação de serviços 
ou obras públicas, tais como 
conservação, manutenção e 
limpeza de locais públicos, desde 
que atendidos os requisitos e 
condições exigidas pelo Código 
Penal e Lei de Execuções Penais. 
(TCE/SC, CON-15/00142449, 
Rel. Cons. Cesar Filomeno 
Fontes).

ACUMULAÇÃO DE 
PROVENTOS COM 
VENCIMENTOS DE NOVO 
CARGO PÚBLICO

CONSULTA. POSSIBILIDADE DE 
SERVIDOR CIVIL APOSENTADO E 
MILITAR ESTADUAL DA RESERVA 
REMUNERADA ACUMULAR 
PROVENTOS COM VENCIMENTOS 
DE NOVO CARGO PÚBLICO. 
SECRETARIA DE ESTADO DA 

deverá renunciar ao recebimento 
dos proventos, para assumir 
o novo cargo, conforme já 
orientou-se nos Prejulgados n. 
650 (6 a 9), 1385 (3) e 1778. 
Em renunciando os proventos 
de aposentadoria (civil) e/ou da 
reserva remunerada (militar), 
poderão estes, posteriormente, 
em sendo exonerado do cargo 
(novo) que pretendem ocupar, 
perceber novamente os proventos 
de aposentadoria e/ou reserva 
remunerada a que renunciou, 
em vista de que a renúncia 
se limita ao recebimento dos 
proventos, apenas para afastar 
a acumulação, mas o benefício 
somente será renunciável 
quando o objetivo é aproveitar as 
contribuições vertidas ao sistema 
para a concessão de novo 
benefício. Cabe esclarecer que a 
última hipótese (desaposentação) 
atualmente é impossível perante 
a Administração Pública, uma vez 
que as contribuições já foram 
utilizadas para concessão de 
um benefício, não podendo ser 
utilizada para a concessão de 
outro benefício. 

5. Com a renúncia dos proventos 
de aposentadoria (civil) e/ou da 
reserva remunerada (militar) o 
servidor não poderá levar para 
o novo cargo o tempo de serviço 
anteriormente contado para a 
inatividade (referente ao cargo 
anteriormente ocupado), por  
ausência de norma que justifi que 
que o tempo de contribuição 
já utilizado para concessão 
de um benefício seja utilizado 
novamente, e também por afetar 
o equilíbrio atuarial, bem como 
da concessão de novo benefício 
sem fonte de recurso, haja vista 
que o recurso já foi utilizado para 
a concessão de outro benefício. 

SEGURANÇA PÚBLICA.

O Tribunal Pleno conheceu 
a consulta versando sobre a 
possibilidade de servidor civil 
aposentado e militar estadual da 
reserva remunerada acumular 
proventos com vencimentos de 
novo cargo público e respondeu 
no seguinte sentido: 

1. É possível que o servidor 
público civil aposentado e/
ou militar estadual na reserva 
remunerada tome posse em 
outro cargo ou emprego público 
remunerado, acumulando 
proventos de aposentadoria 
e/ou de inatividade, com os 
vencimentos dos cargos ou 
empregos públicos acumuláveis 
nas hipóteses previstas na 
Constituição Federal, conforme 
já orientou-se nos Prejulgados n. 
650, 1644 e 1778. 

2. Os cargos acumuláveis para 
o servidor civil estão indicados 
no art. 37, XVI, e alíneas "a", 
"b" e "c" da CF/88), conforme já 
orientou-se nos Prejulgados n. 
36, 1644, 1921 e1927. 

3. Os cargos acumuláveis para 
os militares estaduais estão 
previstos no art. 37, XVI, alínea 
“c” c/c o art. 42, § 1º c/c o art. 
142, § 1º e § 3º, VIII e X da CF/88 
e ainda com o art. 8º, art. 120 e 
art. 125 da Lei n. 6.218/83, ou 
seja, em atividade apenas dois 
da área da saúde – art. 142, §3º. 
Na reserva, é possível acumular 
outro cargo, desde que tenha 
ingressado antes da reforma de 
1998 (EC 20/98). 

4. Não sendo possível a 
acumulação, o servidor civil 
aposentado ou militar da reserva 
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6. Com a renúncia dos proventos 
de aposentadoria (civil) e/ou da 
reserva remunerada (militar) 
poderão voltar a perceber os 
proventos da inatividade, em 
havendo exoneração no novo 
cargo, por inadaptabilidade 
funcional no exercício do cargo 
ou emprego público ocupado 
durante o período do estágio 
probatório, uma vez que a 
renúncia foi ao recebimento dos 
proventos, mas não ao benefício, 
não havendo prejuízo ao erário. 

7. A renúncia à aposentadoria 
ou a reserva remunerada pelo 
servidor inativo não poderá 
ensejar o que a doutrina 
jurídica vem denominando de 
“desaposentação". 

8. Havendo renúncia aos 
proventos de aposentadoria 
ou reforma remunerada, cujos 
processos de inativação já 
foram defl agrados no âmbito 
da Corporação militar, apenas 
o pagamento dos proventos 
será sobrestado, não havendo 
necessidade de informação ao 
TCE ou maiores procedimentos. 
Havendo autorização judicial 
para o ato de desaposentação, 
haja vista que não há legislação 
sobre a matéria no Estado de 
Santa Catarina, a Administração 
Militar nos casos dos processos 
de inativação que, uma vez 
iniciados, havendo ou não prévia 
análise pelo TCE/SC, deverá 
imediatamente comunicar o 
fato ao Tribunal de Contas 
para registro da nova situação. 
Reformou, com fundamento no 
art. 156 do Regimento Interno, 
o Prejulgado nº 1927, para 
inserir o item 9.1 com a seguinte 
orientação: 9.1. Ao militar é 
vedada a percepção simultânea 

percebidos tanto por servidores 
efetivos como comissionados. Os 
servidores ocupantes de cargo 
efetivo da Câmara Municipal 
devem integrar o Regime 
Próprio de Previdência Social, 
quando este tiver sido instituído, 
cabendo aos ocupantes de cargos 
comissionados e agentes políticos 
a vinculação ao Regime Geral de 
Previdência Social, nos termos 
da Constituição Federal e da Lei 
n. 8.212/1991. São requisitos 
necessários à concessão de 
benefício assistencial à saúde: 
necessidade de lei específi ca que 
determina a vantagem diante de 
concessão de preenchimento de 
requisito objetivo, dentro de um 
limite razoável e proporcional, 
além de guardar a possibilidade de 
escolha do servidor;  autorização 
na LDO; prévia dotação 
orçamentária; disponibilidade 
fi nanceira; observância aos art. 
16 e 17 da LRF; podendo ser 
concedido em pecúnia ou por 
meio de contratação de empresa 
privada. Neste último caso 
observado o que determina a Lei 
n. 8.666/93. A Administração 
Pública não deverá contratar 
serviços especializados para 
calcular o impacto orçamentário-
fi nanceiro decorrente de ato 
que acarrete aumento de 
despesas, uma vez que tal 
atividade mostra-se corriqueira 
para a Administração, devendo, 
portanto, estar contemplada 
dentro das atribuições de 
servidores efetivos constantes 
no plano de cargos. Reformou o 
Prejulgado n. 1378, para inserir o 
item 4, com a seguinte redação: A 
instituição do auxílio alimentação 
e do auxílio transporte aos 
servidores requer a observância 
de preceitos constitucionais tais 
como os arts. 37 e 39 da CRFB. 

de proventos de aposentadoria 
decorrentes do artigo 40 ou 
dos artigos 42 e 142 com a 
remuneração de cargo público, 
ressalvada a hipótese prevista 
no art. 142, § 3º, incisos II e III 
da Constituição Federal de 1988, 
com a redação dada pela Emenda 
Constitucional n. 77/2014. 
Remeteu ao interessado cópia 
do Parecer COG, bem como dos 
Prejulgados nºs 36, 69, 115,307, 
650, 717, 761, 903, 918, 1363, 
1631, 1644, 1743, 1778 e 1927 
(com a alteração ora proposta), 
que tratam de Consultas já 
respondidas pelo Tribunal Pleno 
acerca de matéria análoga. (TCE/
SC, CON-14/00505582, Rel. 
Cons. Cesar Filomeno Fontes).

CONCESSÃO DE 
BENEFÍCIOS AOS 
SERVIDORES PÚBLICOS

CONSULTA. CONCESSÃO DE 
BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES 
PÚBLICOS E REGIME 
PREVIDENCIÁRIO. CÂMARA 
MUNICIPAL DE (...).

O Tribunal Pleno conheceu 
consulta que trata da concessão 
de benefícios e regime 
previdenciário dos servidores e 
respondeu no seguinte sentido: A 
concessão do auxílio-transporte 
e sua forma de repasse 
aos servidores é faculdade 
administrativa. No entanto, não 
se deve olvidar dos princípios 
que regem a Administração 
Pública, em especial o princípio 
da legalidade, quanto à 
normatização da matéria. Trata-
se, por certo, de parcela de 
natureza indenizatória, cujos 
parâmetros para aferição devem 
estar objetivamente defi nidos 
na legislação, podendo ser 
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Para a concessão dos benefícios 
deverão ser observados os 
princípios da impessoalidade e 
isonomia quanto ao alcance dos 
servidores, sejam eles efetivos 
ou comissionados, respeitados 
os limites constitucionais 
e legais sobre a matéria. 
Remeteu ao interessado, cópia 
dos Prejulgados 1378; 1501; 
2127;931, 984, 1136, 1516, 1925 
e 2122, que tratam de Consultas 
já respondidas pelo Tribunal Pleno 
acerca de matéria análoga. (TCE/
SC, CON-14/00222602, Rel. Aud. 
Sabrina Nunes Iocken).

APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ

ATO DE APOSENTADORIA 
INVALIDEZ. EMENDA 
CONSTITUCIONAL N. 70/2012. 
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 
N. 412/2008. PRINCÍPIO DA 
INTERPRETAÇÃO CONFORME A 
CONSTITUIÇÃO. ORIENTAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL. IPREV.

O Tribunal Pleno ordenou o 
registro do ato de aposentadoria 
por invalidez permanente, 
com proventos proporcionais, 
fundamentado no art. 40, § 1º, 
inciso I, da Constituição Federal, 
com redação dada pela Emenda 
Constitucional n. 41/2003, c/c 
o art. 6-A da referida Emenda, 
acrescido pelo art. 1º da Emenda 
Constitucional n. 70/2012 
e submetido à apreciação 
deste Tribunal, de servidora 
da Secretaria de Estado da 
Educação, ocupante do cargo 
de Professor. Ponderou o Relator 
que "A regra do art. 70, § 9º, 
da Lei Complementar Estadual 
n. 412/2008 é aplicável às 
situações de aposentadorias por 

item 6 doPrejulgado 2108. 
Também revogou o parágrafo 
segundo do Prejulgado 1056, 
tendo em vista que a matéria já 
se encontra regulamentada pelo 
parágrafo sétimo do Prejulgado 
0940. Reformou o item 2 do 
Prejulgado 1071 e o parágrafo 
sétimo do Prejulgado 0940, 
que passam a ter a seguinte 
redação: Prejulgado 0940: [...] 
Mediante convênio específi co, 
os recursos das multas de 
trânsito arrecadados pelos 
municípios podem ser utilizados 
para pagamento de despesas 
da Polícia Militar, do DETRAN e 
outros órgãos da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública, 
desde que observem o disposto 
no art. 320 do Código de Trânsito 
Brasileiro e normativo específi co 
do DENATRAN que regulamenta 
a matéria. [...]. Prejulgado 1071: 
[...] 2. Excede a competência 
municipal suportar despesas da 
Polícia Militar, salvo para ações 
específi cas de policiamento 
do trânsito, fi scalização e 
educação de trânsito (arts. 
23, 25 e 320 da Lei Federal nº 
9.503/97), mediante convênio 
celebrado com os órgãos e 
entidades executivas de trânsito 
municipais, com previsão na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e na Lei do Orçamento Anual 
(art. 62 da Lei Complementar 
nº 101/00), e utilização dos 
recursos das multas de trânsito 
arrecadados pelos municípios, 
cujas despesas devem observar 
o art. 320 do Código de Trânsito 
Brasileiro e normativo específi co 
do DENATRAN que regulamenta 
a matéria. [...]. (TCE/SC, CON-
14/00619677, Rel. Cons. Julio 
Garcia).

invalidez concedidas de acordo 
com os critérios da Emenda 
Constitucional n. 41/1998 (que 
considera a média aritmética das 
remunerações). Contudo, não 
é conciliável com a da Emenda 
Constitucional n. 70/2012, que, ao 
estatuir nova regra de transição, 
estabeleceu forma distinta para 
o cálculo das aposentadorias 
por invalidez dos servidores que 
ingressaram até 31.12.2003." 
(TCE/SC, APE-15/00177749, Rel. 
Aud. Cleber Muniz Gavi).

APLICAÇÃO DA 
RECEITA ADVINDA DA 
ARRECADAÇÃO DE MULTAS 
DE TRÂNSITO

CONSULTA. APLICAÇÃO 
DA RECEITA ADVINDA DA 
ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE 
TRÂNSITO NA CONSTRUÇÃO 
E/OU REFORMA DE IMÓVEL. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE (...).

O Tribunal Pleno conheceu de 
consulta acerca da possibilidade 
de utilização da receita advinda da 
arrecadação de multas de trânsito 
na construção e/ou reforma 
predial de imóvel destinado 
exclusivamente ao órgão 
gestor de trânsito municipal. 
Em resposta, determinou o 
encaminhamento ao Consulente, 
por meio eletrônico, o item "6" 
do Prejulgado 2108. Revogou os 
Prejulgados 1298, 1337, 1440 e 
1480, por estarem em desacordo 
com a Portaria n. 407, de 27 de 
abril de 2011 do DENATRAN, e 
com o item 6 do Prejulgado 2108, 
que deu nova interpretação à 
matéria. Revogou os Prejulgados 
0841, 1120, 1496 e o item 1 do 
Prejulgado 1662, tendo em vista 
que a matéria já se encontra 
inteiramente disciplinada pelo 
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PAGAMENTO DE 
MULTAS DE TRÂNSITO 
DE MOTORISTAS NÃO 
IDENTIFICADOS

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. 
DANO AO ERÁRIO DECORRENTE 
DO PAGAMENTO DE MULTAS DE 
TRÂNSITO DE MOTORISTAS NÃO 
IDENTIFICADOS. AUSÊNCIA DE 
CONTROLE DA FROTA. DESPESA 
SEM CARÁTER PÚBLICO. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE (...).

O Pleno conheceu o recurso de 
Reconsideração interposto contra 
acórdão exarado em processo 
de Tomada de Contas Especial 
que infl igiu responsabilidade 
por pagamento de multas de 
trânsito e dano causado ao 
erário, negando provimento ao 
instrumento recursal, mantendo 
na íntegra os termos da Decisão. 
Ressaltou o Relator ao negar 
provimento ao recurso que "O 
pagamento de multas de trânsito 
por infrações de veículos ofi ciais 
não é despesa de caráter público. 
Se por omissão o Município não 
manteve o controle interno 
para identifi car os responsáveis 
diretos pela infração de normas 
de trânsito, o Chefe do Poder 
Executivo torna-se responsável 
pelo pagamento da despesa". 
(TCE/SC, REC-14/00663226, Rel. 
Aud. Cleber Muniz Gavi).

FUNCIONAMENTO DAS 
CRECHES NO PERÍODO DO 
RECESSO ESCOLAR

CONSULTA. FUNDEB. 
FUNCIONAMENTO DAS CRECHES 
NO PERÍODO DO RECESSO 
ESCOLAR. CARÁTER PEDAGÓGICO 
E ASSISTENCIAL. LICITUDE 
DA UTILIZAÇÃO DAS VERBAS 

inservíveis deve ser realizada 
através de licitação na 
modalidade de concorrência e, 
quando o valor se situar até o 
limite constante do artigo 23, II, 
"b", da Lei n° 8.666/93, poderá 
a Administração realizar sob a 
modalidade de leilão. 

2. As compras e alienações devem 
se dar através de processos 
licitatórios distintos, utilizando-
se as modalidades licitatórias 
adequadas, previstas nos artigos 
22 e 23 da Lei n° 8.666/93. 

3. Excepcionalmente, quando 
devidamente justifi cado no 
processo da licitação, atendendo 
o interesse público e demonstrada 
a ausência de prejuízo, através 
de licitação na modalidade de 
concorrência pública, poderá a 
Administração adotar a dação 
em pagamento, oferecendo bem 
móvel inservível como parte do 
pagamento de compra. 

4. Nos registros contábeis 
devem ser procedidos todos 
os lançamentos pertinentes 
às operações realizadas, 
registrando-se, conforme o caso: 
a receita pela alienação dos 
bens; a despesa pela aquisição 
dos bens; a baixa dos bens, 
no Passivo Permanente, pela 
alienação; a inscrição dos bens no 
Ativo Permanente, pela aquisição 
efetivada; o lançamento de 
correção dos bens alienados, no 
Ativo ou Passivo Permanente, 
quando couber. 

5. A alienação de bens 
inservíveis em leilões distintos, 
utilizando-se a classifi cação 
prevista no art. 3º, parágrafo 
único, do Decreto federal nº 
99.658/90, poderá acarretar o 

PRÓPRIAS DA EDUCAÇÃO.

O Plenário conheceu consulta 
relacionada ao funcionamento 
das creches no período de 
recesso escolar e respondeu no 
sentido de que a disponibilização 
de creches públicas possui 
caráter pedagógico e assistencial, 
independentemente do momento 
em que o serviço é prestado, 
razão pela qual é lícita a 
utilização de recursos próprios da 
educação, inclusive do FUNDEB, 
para a manutenção do serviço 
durante as férias escolares. 
(TCE/SC, CON-14/00674260, 
Rel. Cons. Adircélio de Moraes 
Ferreira Júnior).

ALIENAÇÃO DE BENS 
INSERVÍVEIS EM LEILÕES 
DISTINTOS

CONSULTA. ALIENAÇÃO DE 
BENS INSERVÍVEIS EM LEILÕES 
DISTINTOS. SECRETARIA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO.

O Tribunal Pleno conheceu da 
consulta formulada por Secretario 
de Estado, externando a existência 
de dúvida sobre a possibilidade 
de alienação de bens inservíveis 
em leilões distintos, utilizando-
se a classifi cação prevista no art. 
3º, parágrafo único, do Decreto 
nº 99.658/90, sem acarretar 
fracionamento do objeto e, 
como conseqüência, eventual 
burla à modalidade licitatória de 
leilão cujo somatório ultrapasse 
o limite de R$ 650.000,00. Em 
resposta, o Tribunal reformou o 
Prejulgado nº 504, a fi m de incluir 
um parágrafo, numerando-o, 
juntamente com os demais, nos 
seguintes termos: 

1. A alienação de bens móveis 
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fracionamento do objeto e, como 
consequência, eventual burla à 
modalidade licitatória estipulada 
em lei - tomada de preços ou 
concorrência - caso o somatório 
dos bens avaliados ultrapasse 
o limite fi xado pelo § 6º do art. 
17 da Lei nº 8.666/93. (TCE/SC, 
CON-15/00057921, Rel. Cons. 
Julio Garcia).

COMPETIÇÃO NA 
LICITAÇÃO PÚBLICA

RECURSO DE REEXAME. REVELIA. 
APLICAÇÃO DE MULTAS. 
IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES 
RESTRITIVAS À COMPETIÇÃO NO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE (...).

O Plenário conheceu e negou 
provimento a Recurso de 
Reexame interposto contra o 
Acórdão proferido nos autos 
de processo de Representação, 
que culminou na aplicação de 
multas ao Recorrente, diante de 
sua revelia no processo original. 
O Tribunal entendeu que não 
merece prosperar a pretensão 
do recorrente no tocante à 
inaplicabilidade da revelia e seus 
efeitos no âmbito do Tribunal de 
Contas, notadamente porque 
as imputações levantadas 
contra o responsável não foram 
presumidas e sim resultado de 
rigorosa análise probatória, em 
consonância com as disposições 
legais e jurisprudenciais acerca 
da matéria, mantendo os termos 
da Decisão. Segundo o Relator: 
"Os efeitos da revelia, no âmbito 
do Tribunal de Contas, não fazem 
presumir a veracidade de todas 
as imputações apuradas contra 
o agente revel, sendo necessária 
a apreciação do conjunto 
probatório contido nos autos para 

que disponibilizará licença de 
uso de programa informatizado 
para a licitante proponente, por 
prejudicar o caráter competitivo 
do certame, em desacordo ao 
disposto no inciso XXI do art. 
37 da Constituição Federal, bem 
como nos arts. 3º, §1º e 30 da 
Lei Federal nº 8.666/93". Pela 
irregularidade, aplicou multas 
individuais ao ex-Prefeito e 
ao Presidente da Comissão de 
Licitação à época. (TCE/SC, 
REP-13/00746243, Rel. Cons. 
Herneus de Nadal).

VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO 
A DETERMINADA MARCA

REPRESENTAÇÃO. EDITAL 
DE PREGÃO PRESENCIAL. 
I R R E G U L A R I D A D E . 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
VINCULAÇÃO A DETERMINADA 
MARCA. RESTRIÇÃO AO CARÁTER 
COMPETITIVO. SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE.

O Tribunal Pleno considerou 
parcialmente procedente a 
Representação formulada 
por empresa de logística, e 
julgou irregular o Edital de 
Pregão Presencial, promovido 
pela Secretaria de Estado. 
Aplicou multas individuais 
ao ex-Secretário de Estado 
e à então subscritora do 
Edital, em face de exigência 
de atestado de qualifi cação 
técnica vinculado à determinada 
marca, irregularidade que 
representa restrição ao caráter 
competitivo do certame, bem 
como estabelece preferência em 
razão da exclusividade. Também 
multou os Responsáveis pela 
exigência de percentual mínimo 
acima de 50% dos quantitativos 
dos itens de maior relevância, 

a sua responsabilização. Tais 
efeitos, quando compatíveis com 
as provas dos autos, constituem 
elementos aptos à formação do 
juízo condenatório. A exigência 
de documento que não faz parte 
do rol taxativo dos arts. 27 a 
31 da Lei Federal n. 8.666/93 
implica restrição à competição no 
certame, por afronta ao disposto 
no art. 3º, § 1º, da Lei n. 8.666/93. 
A exigência de licença de uso por 
tempo indeterminado contraria 
o disposto no inciso IV do art. 
57 da Lei Federal n. 8.666/93. 
A exigência de apresentação de 
atestados de capacidade técnica 
fornecidos exclusivamente por 
pessoa jurídica de direito público 
viola o preceituado no art. 30, § 
4º, da Lei n. 8.666/93. A exigência 
de apresentação de certidão 
negativa de débitos fi scais e 
trabalhistas caracteriza restrição 
à competitividade, por contrariar 
o previsto no art. 29, incisos III e 
V, da Lei n. 8.666/93, c/c o art. 
642-A, § 2º, da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT)." (TCE/
SC, REC-13/00271709, Rel. Aud. 
Cleber Muniz Gavi).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
EM LICITAÇÃO PÚBLICA

REPRESENTAÇÃO. EDITAL DE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DO MUNICÍPIO. PREFEITURA 
MUNICIPAL DE (...).

O Tribunal Pleno considerou 
irregular a "exigência para fi ns de 
qualifi cação técnica contida em 
item de Edital de Concorrência, 
de apresentação de 'termo de 
compromisso' pelo proprietário, 
terceiro alheio ao certame, de 
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para fi ns de comprovação da 
qualifi cação técnica dos licitantes, 
sem justifi cativas. (TCE/SC, REP-
12/00553842, Rel. Aud. Cleber 
Muniz Gavi).

CARONA NO PREGÃO 
ELETRÔNICO 

CONSULTA. ADOÇÃO DO 
INSTITUTO DA "CARONA" 
NO PREGÃO ELETRÔNICO. 
PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO. ENCAMINHAMENTO DO 
PREJULGADO Nº 1895.

O Tribunal Pleno conheceu 
consulta a respeito da 
possibilidade de adesão, pelo 
Órgão Público, à ata de registro de 
preços da administração pública 
federal, em face do disposto no 
Decreto (federal) n° 7.892/2013, 
e remeteu cópia do Prejulgado 
1895, que trata do assunto. 
(TCE/SC, CON-14/00402007, 
Rel. Cons. Herneus de Nadal).

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
DOS VALORES PREVISTOS 
NA LEI N. 8.666/93

CONSULTA. ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA DOS VALORES 
PREVISTOS NA LEI Nº 8.666/93. 
NORMA GERAL DE LICITAÇÃO. 
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 
UNIÃO. TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DE SC.

O Tribunal Pleno conheceu 
consulta formulada pelo 
então Presidente da Corte de 
Contas acerca da viabilidade 
de atualização monetária dos 
valores previstos na Lei federal 
nº 8.666/93 e respondeu no 
sentido de que: 1. Nos termos do 
art. 22, XXVII, da Constituição 
da República, compete 

sanções, o Relator ressaltou 
que "A fi scalização a cargo do 
Tribunal de Contas tem por 
fi nalidade verifi car a legalidade, 
a legitimidade e a economicidade 
de atos administrativos em geral, 
inclusive licitações e contratos. 
O inciso VIII do art. 59 da 
Constituição Estadual confere ao 
Tribunal a faculdade de aplicar 
aos responsáveis as sanções 
previstas na Lei Complementar 
Estadual n. 202/00." Sobre a 
inserção de cláusula restritiva, 
consubstanciada na exigência de 
especifi cações técnicas exclusivas 
de uma marca, confi gurando 
o direcionamento da licitação, 
sustentou o Relator que "É vedado 
aos agentes públicos admitir, 
prever, incluir ou tolerar, nos 
atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu 
caráter competitivo, ou cujo 
objeto inclua bens serviços 
sem similaridade ou de marcas, 
características e especifi cações 
exclusivas." REC-13/00439820. 
Rel. Aud. Cleber Muniz Gavi. 
No mesmo sentido, aplicando 
penalidade pela indicação da 
marca em Pregão Presencial e 
outra pelo não cumprimento do 
prazo mínimo de 08 dias úteis 
de publicação do aviso do Edital: 
(TCE/SC, TCE-12/00013490, Rel. 
Cons. Wilson Rogério Wan-Dall).

RESPONSABILIZAÇÃO DE 
MEMBROS DA COMISSÃO 
DE LICITAÇÃO

REPRESENTAÇÃO DE AGENTE 
PÚBLICO. LICITAÇÃO. 
NECESSIDADE DE TERMO 
ADITIVO PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS. RESPONSABILIZAÇÃO 
DOS MEMBROS DA COMISSÃO 
DE LICITAÇÃO PELO ACEITE 

privativamente à União legislar 
sobre normas gerais de licitação 
e contratação. Aos Estados e 
aos Municípios é conferida a 
competência suplementar para 
editarem normas próprias de 
licitação, com fulcro nos artigos 
art. 24, § 2º, e art. 30, II, da 
Constituição Federal, e arts. 1º 
e 118, ambos da Lei (federal) 
n. 8.666/93. 2. A atualização 
monetária dos valores das 
modalidades licitatórias previstas 
no artigo 23 da Lei (federal) n. 
8.666/93 com base em índices 
de correção monetária ofi ciais 
é considerada norma geral de 
licitação, sendo de competência 
privativa da União, nos termos 
do art. 22, inc. XXVII, da 
Constituição Federal, e art. 120 
da Lei (federal) n. 8.666/93. 
(TCE/SC, CON-14/00599625, 
Rel. Cons. Adircélio de Moraes 
Ferreira Júnior).

DIRECIONAMENTO DE 
LICITAÇÃO

RECURSO DE REEXAME. 
COMPETÊNCIA DO TCE. PODER 
SANCIONADOR. PREGÃO 
PRESENCIAL. CLÁUSULA 
RESTRITIVA. EXIGÊNCIA DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
EXCLUSIVAS DE UMA MARCA. 
DIRECIONAMENTO DA 
LICITAÇÃO. MULTA. PREFEITURA 
MUNICIPAL DE (...).

O Tribunal Pleno conheceu Recurso 
de Reexame contra decisão que 
aplicou multa ao responsável 
em processo de Licitações, 
Convênios e Instrumentos 
Análogos e no mérito, negou 
provimento, mantendo, na 
íntegra, a decisão combatida. 
Acerca da competência do 
Tribunal de Contas em aplicar 
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DE DOCUMENTO IRREGULAR. 
CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL.

O Plenário julgou procedente 
a Representação apresentada 
pelo Presidente da Câmara 
Municipal, referente a licitação na 
modalidade convite para a Obra 
de drenagem e pavimentação 
da rua Vereador Uclídio Crema, 
no Município de (...). Foram 
considerados irregulares o Convite 
nº 022/2010 e o Contrato nº 
18/2010 da Prefeitura Municipal, 
aplicando multas individuais 
aos Responsáveis. A primeira 
multa aplicada se deu em face 
à execução de serviços sem a 
devida formalização de termo 
aditivo, ponderando o Relator 
que " A execução de serviços sem 
a devida formalização de termo 
aditivo fere o disposto nos arts. 
63 da Lei (federal) n. 4320/64 e 
65 da Lei (federal) n. 8.666/93". 
A segunda penalidade aplicada 
aos Responsáveis (ex-Prefeito, 
presidente da comissão de 
licitação; secretária da comissão 
de licitação e membro da comissão 
de licitação) foi pela admissão no 
processo licitatório de documento 
que colocava em suspeição a 
licitude do procedimento e de um 
possível acordo prévio de preços 
entre os participantes, uma vez 
que aceitou-se que a proposta de 
preços da licitante 3ª colocada 
tivesse em seu cabeçalho o nome 
e CNPJ da licitante vencedora. 
Ressaltou o Relator que "A teor 
do disposto nos arts. 6º, inciso 
XVI, e 51 da Lei (federal) n. 
8.666/93, é vedada à Comissão 
de Licitação admitir no processo 
licitatório documento que coloque 
em suspeição a licitude do 
procedimento e de um possível 
acordo prévio de preços entre 
os participantes". Também foi 
aplicada multa ao ex-Prefeito 
em razão da "utilização em obra 

formalidades previstas no art. 26, 
caput e parágrafo único da Lei n. 
8.666/93 e da demonstração dos 
seguintes pressupostos: situação 
emergencial ou calamitosa, 
urgência de atendimento, risco 
e contratação direta como meio 
adequado para afastar o risco". 
Aplicou multas ao Responsável 
à época, em face do ausência de 
caracterização de necessidade de 
dispensa de licitação em caráter 
emergencial. Comunicou ao 
Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia de Santa Catarina 
- CREA/SC quanto à ausência de 
Anotação de Responsabilidade 
Técnica nos serviços prestados 
por empresas descritas na Nota 
de Empenho e ao Departamento 
Nacional de Produção Mineral 
- DNPM, à FATMA e ao IBAMA 
quanto à ausência de licença 
prévia do DNPM nos serviços 
prestados pelas respectivas 
empresas. (TCE/SC, REP-
11/00428833, Rel. Aud. Cleber 
Muniz Gavi).

APLICAÇÃO DA RECEITA 
ARRECADADA COM 
MULTAS DE TRÂNSITO

CONSULTA. APLICAÇÃO 
DA RECEITA ARRECADADA 
COM MULTAS DE TRÂNSITO. 
AUTARQUIA DE SEGURANÇA, 
TRÂNSITO E TRANSPORTES DE 
CRICIÚMA. ENCAMINHAMENTO 
DO PREJULGADO Nº 2108.

O Plenário conheceu consulta 
formulada por autarquia 
municipal contendo dúvidas 
acerca da aplicação da receita 
arrecadada com multas de 
trânsito e respondeu no sentido 
de remeter o Prejulgado nº 2108, 
que trata da matéria. (TCE/SC, 
CON-15/00050676, Rel. Cons. 
Herneus de Nadal).

pública, cuja execução deu-se 
de forma indireta e sob o regime 
de empreitada por preço global, 
de máquina retro escavadeira de 
propriedade do município, bem 
como de trabalho de servidor 
público, desvirtua o objetivo da 
contratação da obra por execução 
indireta, contrariando o disposto 
no art. 6º, inciso VIII, da Lei 
(federal) n. 8.666/93", como 
apontado pelo Relator. (TCE/SC, 
REP-13/00097415, Rel. Cons. 
Cesar Filomeno Fontes).

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
SEM AS FORMALIDADES 
LEGAIS

REPRESENTAÇÃO. CONTRATAÇÃO 
DIRETA. EMERGÊNCIA. 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE PROCESSO 
FORMAL. INOBSERVÂNCIA 
AOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 
IRREGULARIDADE GRAVE. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE (...).

O Tribunal Pleno julgou 
procedente a representação 
formulada por Vereadores do 
Município de (...) e considerou 
irregular a contratação direta 
da empresa, realizada sem o 
respectivo processo de dispensa 
de licitação nos termos do 
disposto no art. 26 da Lei n. 
8.666/93 e sem a demonstração 
dos pressupostos legais do art. 
24, IV da Lei n. 8.666/93. O 
Relator apresentou o seguinte 
entendimento: "A validade da 
contratação direta por dispensa 
de licitação na forma do inciso IV 
do art. 24 da Lei n. 8.666/93 não 
depende apenas da existência de 
um Decreto emitido pelo Chefe 
do Poder Executivo declarando 
a situação de emergência, 
mas também da adoção das 
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Resposta: O Plenário do TCU fi rmou entendimento no sentido de que “os esclarecimentos prestados 
administrativamente, emitidos justamente para responder a questionamento (...), possuem natureza 
vinculante para todos os licitantes”. (TCU, Acórdão nº 299/2015, Plenário, Rel. Min. Vital do Rêgo, j. em 
25.02.2015).

Resposta: Esta matéria já foi julgada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, sendo que o entendimento 
consolidado é no sentido de que é obrigatória a elaboração de memória de cálculo do volume de serviços 
a serem contratados. Neste sentido, é o julgado daquela Corte de Contas: “Art. 6º, inc. IX, ‘e’, da Lei 
n° 8.666/93 Contratação pública – Planejamento – Serviços de TI – Estimativa do volume de trabalho – 
Obrigatoriedade – TCU Trata-se de relatório de consolidação de auditorias realizadas para avaliar o processo 
de trabalho de gestão de contratos de Tecnologia da Informação (TI) em órgãos da Administração Pública 
Federal. Entre outros achados, constatou-se a “inexistência ou elaboração inadequada da memória de cálculo 
do volume de serviços a ser contratado”. Em análise, o relator registrou que “a falta dessa estimativa eleva 
os riscos de celebração de aditivos de aumento de objeto, gerando perda de escala e custo administrativo; 
excesso ou escassez de serviços contratados em relação à necessidade real do órgão; e ‘jogo de planilha’, 

Resposta: Esta matéria foi objeto de análise pelo Tribunal de Contas da União – TCU, quando foi considerado 
que o detalhamento da obra apenas no projeto executivo é irregular. São os termos do julgado: “Art. 6º, 
inc. IX, caput, da Lei n° 8.666/93 Contratação pública – Planejamento – Detalhamento da obra – Somente 
no projeto executivo – Irregularidade – TCU Em sede de auditoria destinada a verifi car a regularidade de 
licitação para obras de construção de ponte, apontou-se possível sobrepreço no orçamento. Por meio do 
Acórdão nº 3.293/2011, o Plenário determinou, entre outros comandos, que a autarquia encaminhasse 
ao TCU “memorial de cálculo e desenhos correspondentes aos elementos estruturais da ponte do lote 2, a 
fi m de avaliar a adequação ao disposto no art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/1993”. Em resposta, a autarquia 
informou “não possuir tais documentos no projeto básico, porquanto normativo do Dnit permite levantar 
os quantitativos de aço por meio de estimativa da taxa de armadura na fase de projeto básico. No caso, 
o detalhamento geral do cálculo estrutural das fundações constará do projeto executivo, não havendo 
início de serviço sem o respectivo detalhamento”. Em análise, o relator pontuou que a determinação foi 
atendida. Todavia, assentou que “a jurisprudência do Tribunal tem considerado que a utilização de taxas 
para o cálculo no detalhamento da armadura dos elementos estruturais de obras não atende às exigências 
do art. 6º, IX, da Lei 8.666/1993, conforme bem examinado pela unidade especializada (v.g.: Acórdão 
2.084/2011, 2.812/2011, ambos do Plenário)”. Nesse sentido, entendeu o relator que a norma incidente do 
DNIT sobre o assunto (Instrução de Serviço 214 – Das Diretrizes Básicas para a Elaboração de Estudos e 
Projetos Rodoviários), “está desconforme com as exigências legais que devem ser observadas na elaboração 
do projeto básico, por não apresentar o conjunto de elementos necessários e sufi cientes, com o nível de 
precisão adequado, para caracterizar a obra e avaliar o respectivo custo, bem como defi nir os métodos e o 
prazo de execução”. Ante o exposto, o Plenário, acolhendo a proposta do relator, expediu ciência à autarquia 
sobre as seguintes impropriedades no edital examinado: (i) “as exigências da Instrução de Serviço 214/
DNIT a respeito dos elementos de projeto básico, especialmente sem o detalhamento das estruturas de 
concreto armado das obras de artes especiais, estão em desacordo com o art. 6º, inciso IX, alínea 'b', da Lei 
8.666/1993”; (ii) “o início da execução dos serviços sem o detalhamento das estruturas de concreto armado 
contraria o art. 7º, § 1º, da Lei 8.666/1993”. (TCU, Acórdão nº 896/2015, Plenário, Rel. Min. Subst. Marcos 
Bemquerer Costa, j. em 22.04.2015.)

1. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE EM RESPOSTA A QUESTIONAMENTOS 
VINCULAM TODOS OS LICITANTES?

3. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI: É OBRIGATÓRIA A ELABORAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
DO VOLUME DE SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS?

2. É IRREGULAR O DETALHAMENTO DA OBRA APENAS NO PROJETO EXECUTIVO?
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o que pode resultar em superfaturamento contratual”. Ressaltou que, embora “os normativos (IN 4/2010 
e IN 4/2014) mencionem a necessidade de observar a quantifi cação ou estimativa prévia do volume de 
serviços a serem contratados, não há previsão, de maneira clara, sobre a necessidade de fazer constar o 
cálculo que demonstre a relação entre a demanda prevista da organização e o volume a ser contratado”. 
Ante a irregularidade, o Plenário do TCU entendeu pertinente recomendar à SLTI que avalie a conveniência 
e a oportunidade de “regulamentar a necessidade de que a quantifi cação ou estimativa prévia do volume de 
serviços a ser contratado, prevista no art. 19, inciso II, da IN - SLTI/MP 4/2014, seja justifi cada mediante 
a elaboração de documento que demonstre a relação entre a demanda prevista e a quantidade a ser 
contratada, a exemplo de memória de cálculo”. (Grifamos.) (TCU, Acórdão nº 916/2015, Plenário, Rel. Min. 
Subst. Augusto Sherman, j. em 22.04.2015.)

Resposta: Essa matéria foi objeto de análise pelo Tribunal de Contas da União – TCU, fi cando assentado é 
inviável o reajuste da proposta comercial antes da assinatura da ata. Nestes termos, é a decisão daquela 
Corte de Contas: “TCU, Acórdão n° 1.568/2015 – Plenário PREGÃO – REAJUSTE DA PROPOSTA Trata-se 
de representação por meio da qual empresa licitante solicita a suspensão cautelar de pregão eletrônico 
para registro de preços para aquisição de coletes balísticos de uso policial. Entre outras irregularidades, 
a representante aponta solicitação de empresa licitante, ainda na fase de habilitação, de reequilíbrio 
econômico-fi nanceiro de sua proposta, em decorrência da alta na cotação da moeda americana, deixando 
de garantir assim o valor ofertado. Acerca de tal irregularidade, a unidade técnica observou que não é 
razoável que a licitante “sendo uma empresa que atua no mercado há algum tempo e, ainda, conhecedora 
da forte dependência do preço do seu produto das variações cambiais do dólar, ao decidir participar de uma 
licitação em que as normas de regência obrigam o compromisso de manter o preço ofertado no certame 
por ocasião da assinatura do contrato, não tenha adotado medidas para proteger suas operações dos riscos 
de possíveis variações a maior de preço, e, com isso, garantir o valor ofertado”. Nesse sentido, deixou 
assente que “O reajuste da proposta comercial antes da assinatura da ata não encontra respaldo legal, nem 
editalício” e que “a possibilidade de reajuste dos preços ofertados estaria vinculada às previsões do art. 65 
da Lei nº 8.666/1993 e só caberia ser requerida na fase contratual”. Analisando o caso, o Relator endossou 
as conclusões da unidade técnica, deixando assente que “uma vez encerrada a etapa competitiva do pregão, 
e ordenadas as ofertas pelo critério de menor preço, constituiria quebra de isonomia e da igualdade entre 
os licitantes permitir o aumento do valor ofertado na proposta da empresa participante, sob a alegação de 
reequilíbrio econômico-fi nanceiro, ainda mais que o Decreto nº 7.892/2013, ao regulamentar o Sistema 
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/1993, prevê revisão tão somente dos preços 
registrados, não dos propostos”.

Resposta: A empresa constituída há menos de um ano pode comprovar sua qualifi cação econômico-
fi nanceira sem apresentar balanço patrimonial do exercício anterior. Nestes termos, foi a decisão proferida 
pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.381.152/RJ.

Resposta: Segundo o comando geral, estampado no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, quaisquer 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, exceção 
aberta quando presente uma das hipóteses grafadas na Lei nº 8.666/1993, artigos  24 (dispensa de licitação) 
e 25 (inexigibilidade de licitação por inviabilidade de competição), hipóteses que legitimam a contratação 

4. EM PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS, O REAJUSTE DA PROPOSTA COMERCIAL ANTES DA 
ASSINATURA DA ATA ENCONTRA RESPALDO LEGAL?

5. EMPRESA CONSTITUÍDA HÁ MENOS DE UM ANO PODE COMPROVAR SUA QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO-FINANCEIRA SEM APRESENTAR BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR?

6. QUAL A ORIENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DE 
SHOWS POR INEXIGIBILIDADE?
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Resposta: O Plenário do TCU fi rmou entendimento no sentido de que “os esclarecimentos prestados 
administrativamente, emitidos justamente para responder a questionamento (...), possuem natureza 
vinculante para todos os licitantes”. (TCU, Acórdão nº 299/2015, Plenário, Rel. Min. Vital do Rêgo, j. em 
25.02.2015).

Resposta: Esta matéria já foi julgada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, sendo que o entendimento 
consolidado é no sentido de que é obrigatória a elaboração de memória de cálculo do volume de serviços 
a serem contratados. Neste sentido, é o julgado daquela Corte de Contas: “Art. 6º, inc. IX, ‘e’, da Lei 
n° 8.666/93 Contratação pública – Planejamento – Serviços de TI – Estimativa do volume de trabalho – 
Obrigatoriedade – TCU Trata-se de relatório de consolidação de auditorias realizadas para avaliar o processo 
de trabalho de gestão de contratos de Tecnologia da Informação (TI) em órgãos da Administração Pública 
Federal. Entre outros achados, constatou-se a “inexistência ou elaboração inadequada da memória de cálculo 
do volume de serviços a ser contratado”. Em análise, o relator registrou que “a falta dessa estimativa eleva 
os riscos de celebração de aditivos de aumento de objeto, gerando perda de escala e custo administrativo; 
excesso ou escassez de serviços contratados em relação à necessidade real do órgão; e ‘jogo de planilha’, 

Resposta: Esta matéria foi objeto de análise pelo Tribunal de Contas da União – TCU, quando foi considerado 
que o detalhamento da obra apenas no projeto executivo é irregular. São os termos do julgado: “Art. 6º, 
inc. IX, caput, da Lei n° 8.666/93 Contratação pública – Planejamento – Detalhamento da obra – Somente 
no projeto executivo – Irregularidade – TCU Em sede de auditoria destinada a verifi car a regularidade de 
licitação para obras de construção de ponte, apontou-se possível sobrepreço no orçamento. Por meio do 
Acórdão nº 3.293/2011, o Plenário determinou, entre outros comandos, que a autarquia encaminhasse 
ao TCU “memorial de cálculo e desenhos correspondentes aos elementos estruturais da ponte do lote 2, a 
fi m de avaliar a adequação ao disposto no art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/1993”. Em resposta, a autarquia 
informou “não possuir tais documentos no projeto básico, porquanto normativo do Dnit permite levantar 
os quantitativos de aço por meio de estimativa da taxa de armadura na fase de projeto básico. No caso, 
o detalhamento geral do cálculo estrutural das fundações constará do projeto executivo, não havendo 
início de serviço sem o respectivo detalhamento”. Em análise, o relator pontuou que a determinação foi 
atendida. Todavia, assentou que “a jurisprudência do Tribunal tem considerado que a utilização de taxas 
para o cálculo no detalhamento da armadura dos elementos estruturais de obras não atende às exigências 
do art. 6º, IX, da Lei 8.666/1993, conforme bem examinado pela unidade especializada (v.g.: Acórdão 
2.084/2011, 2.812/2011, ambos do Plenário)”. Nesse sentido, entendeu o relator que a norma incidente do 
DNIT sobre o assunto (Instrução de Serviço 214 – Das Diretrizes Básicas para a Elaboração de Estudos e 
Projetos Rodoviários), “está desconforme com as exigências legais que devem ser observadas na elaboração 
do projeto básico, por não apresentar o conjunto de elementos necessários e sufi cientes, com o nível de 
precisão adequado, para caracterizar a obra e avaliar o respectivo custo, bem como defi nir os métodos e o 
prazo de execução”. Ante o exposto, o Plenário, acolhendo a proposta do relator, expediu ciência à autarquia 
sobre as seguintes impropriedades no edital examinado: (i) “as exigências da Instrução de Serviço 214/
DNIT a respeito dos elementos de projeto básico, especialmente sem o detalhamento das estruturas de 
concreto armado das obras de artes especiais, estão em desacordo com o art. 6º, inciso IX, alínea 'b', da Lei 
8.666/1993”; (ii) “o início da execução dos serviços sem o detalhamento das estruturas de concreto armado 
contraria o art. 7º, § 1º, da Lei 8.666/1993”. (TCU, Acórdão nº 896/2015, Plenário, Rel. Min. Subst. Marcos 
Bemquerer Costa, j. em 22.04.2015.)

1. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE EM RESPOSTA A QUESTIONAMENTOS 
VINCULAM TODOS OS LICITANTES?

3. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI: É OBRIGATÓRIA A ELABORAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
DO VOLUME DE SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS?

2. É IRREGULAR O DETALHAMENTO DA OBRA APENAS NO PROJETO EXECUTIVO?



Perguntas e Respostas

90 Revista de Direito Municipal - RDM - 30

o que pode resultar em superfaturamento contratual”. Ressaltou que, embora “os normativos (IN 4/2010 
e IN 4/2014) mencionem a necessidade de observar a quantifi cação ou estimativa prévia do volume de 
serviços a serem contratados, não há previsão, de maneira clara, sobre a necessidade de fazer constar o 
cálculo que demonstre a relação entre a demanda prevista da organização e o volume a ser contratado”. 
Ante a irregularidade, o Plenário do TCU entendeu pertinente recomendar à SLTI que avalie a conveniência 
e a oportunidade de “regulamentar a necessidade de que a quantifi cação ou estimativa prévia do volume de 
serviços a ser contratado, prevista no art. 19, inciso II, da IN - SLTI/MP 4/2014, seja justifi cada mediante 
a elaboração de documento que demonstre a relação entre a demanda prevista e a quantidade a ser 
contratada, a exemplo de memória de cálculo”. (Grifamos.) (TCU, Acórdão nº 916/2015, Plenário, Rel. Min. 
Subst. Augusto Sherman, j. em 22.04.2015.)

Resposta: Essa matéria foi objeto de análise pelo Tribunal de Contas da União – TCU, fi cando assentado é 
inviável o reajuste da proposta comercial antes da assinatura da ata. Nestes termos, é a decisão daquela 
Corte de Contas: “TCU, Acórdão n° 1.568/2015 – Plenário PREGÃO – REAJUSTE DA PROPOSTA Trata-se 
de representação por meio da qual empresa licitante solicita a suspensão cautelar de pregão eletrônico 
para registro de preços para aquisição de coletes balísticos de uso policial. Entre outras irregularidades, 
a representante aponta solicitação de empresa licitante, ainda na fase de habilitação, de reequilíbrio 
econômico-fi nanceiro de sua proposta, em decorrência da alta na cotação da moeda americana, deixando 
de garantir assim o valor ofertado. Acerca de tal irregularidade, a unidade técnica observou que não é 
razoável que a licitante “sendo uma empresa que atua no mercado há algum tempo e, ainda, conhecedora 
da forte dependência do preço do seu produto das variações cambiais do dólar, ao decidir participar de uma 
licitação em que as normas de regência obrigam o compromisso de manter o preço ofertado no certame 
por ocasião da assinatura do contrato, não tenha adotado medidas para proteger suas operações dos riscos 
de possíveis variações a maior de preço, e, com isso, garantir o valor ofertado”. Nesse sentido, deixou 
assente que “O reajuste da proposta comercial antes da assinatura da ata não encontra respaldo legal, nem 
editalício” e que “a possibilidade de reajuste dos preços ofertados estaria vinculada às previsões do art. 65 
da Lei nº 8.666/1993 e só caberia ser requerida na fase contratual”. Analisando o caso, o Relator endossou 
as conclusões da unidade técnica, deixando assente que “uma vez encerrada a etapa competitiva do pregão, 
e ordenadas as ofertas pelo critério de menor preço, constituiria quebra de isonomia e da igualdade entre 
os licitantes permitir o aumento do valor ofertado na proposta da empresa participante, sob a alegação de 
reequilíbrio econômico-fi nanceiro, ainda mais que o Decreto nº 7.892/2013, ao regulamentar o Sistema 
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/1993, prevê revisão tão somente dos preços 
registrados, não dos propostos”.

Resposta: A empresa constituída há menos de um ano pode comprovar sua qualifi cação econômico-
fi nanceira sem apresentar balanço patrimonial do exercício anterior. Nestes termos, foi a decisão proferida 
pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.381.152/RJ.

Resposta: Segundo o comando geral, estampado no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, quaisquer 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, exceção 
aberta quando presente uma das hipóteses grafadas na Lei nº 8.666/1993, artigos  24 (dispensa de licitação) 
e 25 (inexigibilidade de licitação por inviabilidade de competição), hipóteses que legitimam a contratação 

4. EM PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS, O REAJUSTE DA PROPOSTA COMERCIAL ANTES DA 
ASSINATURA DA ATA ENCONTRA RESPALDO LEGAL?

5. EMPRESA CONSTITUÍDA HÁ MENOS DE UM ANO PODE COMPROVAR SUA QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO-FINANCEIRA SEM APRESENTAR BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR?

6. QUAL A ORIENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DE 
SHOWS POR INEXIGIBILIDADE?
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entre eles, impondo-se a prévia licitação.”

Na mesma trilha, assim se posicionou o Tribunal de Contas da União:

“Na contratação direta de artistas consagrados, com base na hipótese de inexigibilidade prevista no art. 25, 
inciso III, da Lei n. 8.666/93, por meio de intermediários ou representantes, deve ser apresentada cópia 
do contrato de exclusividade dos artistas com o empresário contratado, registrado em cartório. O contrato 
de exclusividade difere da autorização que assegura exclusividade apenas para os dias correspondentes à 
apresentação dos artistas e que é restrita à localidade do evento, a qual não se presta a fundamentar a 
inexigibilidade. (Acórdão 351/2015-Segunda Câmara, TC 032.315/2011-2, relator Ministro-SubstitutoMarcos 
Bemquerer Costa, 10.2.2015).

No âmbito do judiciário, assim julgou o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em sede de Apelação em 
Ação Civil Pública promovida contra a Prefeitura do Município de Paranapuã: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO QUE 
POSTERGOU A ANÁLISE DA LIMINAR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. 
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PARA FESTIVAL CULTURAL POR MEIO DE EMPRESA INTERMEDIÁRIA. NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE INEXIGIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 25, III, DA LEI DE 
LICITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (AI 25817 SP 0025817-27.2012.4.03.0000, Relator DESEMBARGADOR 
FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgamento 25/07/2013, Órgão Julgador: Sexta Turma)”

As razões aduzidas e os julgados trazidos à colação conduzem à seguinte conclusão: a contratação com 
de profi ssionais do setor artístico tem caráter personalíssimo e portanto, não pode desbordar dos rígidos 
parâmetros estampados no inciso III, do artigo 25 da Lei nº 8.666/93, ou seja: (i) contratação direta 
com o profi ssional ou (ii) contratação através de empresário exclusivo, não temporário e (iii) comprovada 
consagração pela crítica especializada ou pela opinião pública.

Portanto, recomenda-se que não mais sejam fi rmados contratos com empresas de eventos, que detenham 
tão somente carta de exclusividade temporária, vinculada a uma determinada data e local.

7. O ÓRGÃO GERENCIADOR É OBRIGADO A ACEITAR AS SOLICITAÇÕES DE ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS?

Resposta: De acordo com o art. 22, caput, do Decreto n. 7.892/2013, justifi cada a vantagem, “a ata de 
registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração 
pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.” 
Mas que razões legitimariam ao órgão gerenciador não autorizar a “carona”? Ainda que o Decreto não 
possua um dispositivo expresso quanto às hipóteses em que viável ao gerenciador recursar a “carona”, 
possível extrair do seu conteúdo, num primeiro momento, três hipóteses:

1. não tiver sido registrado quantitativo para “carona” (art. 9º, inc. III);

2. se já esgotado o quantitativo registrado ou, tendo em vista o saldo existente, não for sufi ciente para 
atender a demanda do solicitante (§§ 3º e 4º do art. 22); e

3. não demonstrada a vantajosidade no procedimento de adesão.

Quanto ao tópico 1, na forma do art. 9º, inc. III, do Decreto n. 7.892/2013, em se desejando permitir o uso 
da ata por “não participantes”, necessário ao ato convocatório autorizar expressamente essa possibilidade, 
e já delimitar a “estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes, observado o 
disposto no § 4º do art. 22”.
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Por sua vez, impreterível observar os limites quantitativos previstos em ata para o “carona”. Lembrando que 
o quantitativo máximo a ser contratado por adesão será indicado pelo órgão gerenciador e não poderá ser 
superior a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. Justamente por isso, como colocado no tópico 
2, possível recursar a carona se já esgotado o quantitativo registrado ou, tendo em vista o saldo existente, 
não for sufi ciente para atender a demanda do solicitante.

Ainda, o Decreto n. 7.892 impõe como condicionante à adesão a demonstração da vantajosidade dessa 
medida (art. 22), tópico 3. Quanto ao ponto, vejam-se os precedentes do Tribunal de Contas da União:
Acórdão nº 2.764/2010 – Plenário

“9.2. determinar ao (…) que:

9.2.1. formalize, previamente às contratações por meio de Adesão à Ata de Registro de Preços, o termo 
de caracterização do objeto a ser adquirido, bem como apresente as justifi cativas contendo o diagnóstico 
da necessidade da aquisição e da adequação do objeto aos interesses da Administração, em obediência ao 
disposto nos arts. 14 e 15, § 7º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993;

9.2.2. providencie pesquisa de preço com vistas a verifi car a compatibilidade dos valores dos bens a serem 
adquiridos com os preços de mercado e a comprovar a vantagem para a Administração, mesmo no caso de 
aproveitamento de Ata de Registro de Preços de outro órgão da Administração Pública, em cumprimento ao 
art. 15, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;”

Acórdão nº 1.233/2012 – Plenário

“9.3. determinar, com fundamento na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c RITCU, art. 250, inciso II, à 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI/MP) que:

(…)

9.3.3. quando realizarem adesão à ata de registro de preços atentem que:

9.3.3.1. o planejamento da contratação é obrigatório, sendo que se o objeto for solução de TI, caso seja 
integrante do Sisp, deve executar o processo de planejamento previsto na IN – SLTI/MP 4/2010 (IN – SLTI/
MP 4/2010, art. 18, inciso III) ou, caso não o seja, realizar os devidos estudos técnicos preliminares (Lei 
8.666/1993, art. 6º, inciso IX);

9.3.3.2. devem demonstrar formalmente a vantajosidade da adesão, nos termos do Decreto 3.931/2001, 
art. 8º;

9.3.3.3. as regras e condições estabelecidas no certame que originou a ata de registro de preços devem 
ser conformes as necessidades e condições determinadas na etapa de planejamento da contratação (Lei 
8.666/1993, art. 6º, inciso IX, alínea “d”, c/c o art. 3º, § 1º, inciso I, e Lei 10.520/2002, art. 3º, inciso II)”.
Frise-se, apenas, que a análise acerca da vantajosidade pelo órgão gerenciador se dá na medida do viável, 
e não exime a responsabilidade do órgão aderente. Pelo contrário. É o aderente quem conhece em detalhes 
sua necessidade e, portanto, tem a obrigação de avaliar se o objeto registrado atende sua demanda, sendo 
a adesão a solução ótima no seu caso. Recentemente, no Acórdão n. 1151/2015 – Plenário, o TCU reforçou 
a responsabilidade do aderente quanto à escorreita demonstração da vantajosidade da carona.

Feita essa observação, quaisquer das situações tratadas acima, uma vez ocorridas, constituem razão apta a 
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motivar a decisão de recusa do órgão gerenciador frente a solicitação de carona.

Agora, para além desses casos, os quais se dessume do regramento previsto no Decreto nº 7.892/2013, 
não se descartam circunstâncias em que, sopesadas razões de conveniência e oportunidade, possa o órgão 
gerenciador, justifi cadamente, negar o pedido de adesão.

Imagine que, por questões supervenientes, a Administração esteja sem a disponibilidade de pessoal 
necessária a amparar e acompanhar novos pedidos de adesão. A depender das peculiaridades da situação 
concreta, essa pode engendrar uma razão para indeferir novos pedidos de adesão.

Outra razão que igualmente se cogita, compreende aquela em que, embora ainda existente saldo de 
quantitativo para não participante, já exista intenção de órgão participante em utilizá-lo. Veja-se que a IN 
n. 6/2014 da SLTI/MPOG autoriza o remanejamento de quantitativos. Em situação como essa, há motivos 
que, devidamente justifi cados, igualmente autorizam o indeferimento do pedido de adesão à ata.

Portanto, sem prejuízos às três hipóteses inicialmente cogitadas como aptas a amparar a recusa do 
gerenciador à solicitação de “carona”, não se descartam outras circunstâncias que, devidamente motivadas, 
igualmente legitimem a recusa.

8. A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PODE OCORRER POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO?

9. PODE O PREFEITO MUNICIPAL REDUZIR VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS?

Resposta: A contratação sem licitação de advogado particular para representar órgão público é irregular e 
confi gura a prática de improbidade administrativa. A contratação de advogado por inexigibilidade de licitação 
somente deve ocorrer em situações extraordinárias em que sejam demonstradas a natureza singular do caso 
e a notória especialização no assunto dos profi ssionais contratados. O órgão contratante deve demonstrar 
durante o processo de contratação que não dispõe em seus quadros funcionais de procurador apto a exercer 
as funções para as quais contratou o escritório particular. Também deve demonstrar que somente o advogado 
contratado teria capacidade de realizar o serviço.

Resposta: A redução de vencimentos para cargos comissionados é inconstitucional. Os únicos cargos que 
podem ter seus salários reduzidos são os agentes políticos (Prefeitos, Vices, Vereadores e Secretários 
Municipais). É o que dispõe o art. 37, inc. XV c/c art. 39, par. 4º da Constituição Federal:
Art. 37 (...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado 
o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).
Art. 39 (...)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais 
e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fi xado em parcela única, vedado o acréscimo 
de qualquer gratifi cação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, 
obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998).

Portanto, ressalvados os cargos de natureza política (Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores) que podem 
sofrer redução de salários, a redução de cargos comissionados é inconstitucional. A matéria já foi objeto de 
análise e é pacifi cada no STF:
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A irredutibilidade de vencimentos dos servidores, prevista no art. 37, XV, da Constituição do Brasil, aplica-se 
também àqueles que não possuem vínculo com a Administração Pública. 5. Segurança concedida” (STF. MS 
24.580, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe 23.11.2007).

ADMINISTRATIVO. TRANSFORMAÇÕES DE FUNÇÕES COMISSIONADAS. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DOS 
SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DO ESTIPÊNDIO 
FUNCIONAL. Tendo em vista a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, não poderá 
ocorrer a diminuição do quanto já percebido conforme o regime anterior, não obstante a ausência de direito 
adquirido à sua preservação. Recurso extraordinário conhecido, mas improvido” (RE 378.932, Rel. Min. 
Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 14.5.2004).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. REDUÇÃO 
DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR: AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 
PRECEDENTES. RECURSOEXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

10 – A DEMISSÃO ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO DISCIPLINAR INDEPENDE DE CONDENAÇÃO 
PENAL?

Resposta: A conduta de servidor público pode, em tese, confi gurar: a) crime contra a Administração 
Pública; b) ato de improbidade administrativa; e, c) infração disciplinar punível com demissão. Tendo em 
vista a independência entre as esferas cível, penal e administrativa, a Administração Pública pode aplicar 
a pena de demissão independentemente, dispensando-se a existência de prévia sentença condenatória 
transitada em julgado.
____________________________________________________________________________________ 
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Lei n. 13.161, de 31.8.2015. Altera as Leis nos 12.546, de 14 de dezembro de 2011, quanto à contribuição 
previdenciária sobre a receita bruta, 12.780, de 9 de janeiro de 2013, que dispõe sobre medidas tributárias 
referentes à realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 2016, 11.977, 
de 7 de julho de 2009, e 12.035, de 1ode outubro de 2009; e revoga dispositivos da Lei no 11.196, de 21 
de novembro de 2005, quanto à tributação de bebidas frias.

Lei n. 13.161, de 31.8.2015. Altera as Leis nos 12.546, de 14 de dezembro de 2011, quanto à contribuição 
previdenciária sobre a receita bruta, 12.780, de 9 de janeiro de 2013, que dispõe sobre medidas tributárias 
referentes à realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 2016, 11.977, 
de 7 de julho de 2009, e 12.035, de 1ode outubro de 2009; e revoga dispositivos da Lei no 11.196, de 21 
de novembro de 2005, quanto à tributação de bebidas frias.

Medida Provisória n. 688, de 18.8.2015. Dispõe sobre a repactuação do risco hidrológico de geração 
de energia elétrica, institui a bonifi cação pela outorga e altera a Lei no 10.848, de 15 de março de 2004, 
que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, a Lei no 12.783, 11 de janeiro de 2013, que dispõe 
sobre as concessões de energia elétrica, e a Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, que institui o Conselho 
Nacional de Política Energética.

Medida Provisória n. 692, de 22.9.2015. Altera a Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, para dispor 
acerca da incidência de imposto sobre a renda na hipótese de ganho de capital em decorrência da alienação 
de bens e direitos de qualquer natureza, e a Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, que institui 
o Programa de Redução de Litígios Tributários – PRORELIT.

Decreto n. 8.516, de 10.9.2015. Decreto Regulamenta a formação do Cadastro Nacional de Especialistas 
de que tratam o § 4º e § 5º do art. 1º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e o art. 35 da Lei nº 12.871, 
de 22 de outubro de 2013.

Decreto n. 8.517, de 10.9.2015. Dispõe sobre a inclusão no Programa Nacional de Desestatização - 
PND dos Aeroportos Internacionais Salgado Filho, no Estado do Rio Grande do Sul, Deputado Luís Eduardo 
Magalhães, no Estado da Bahia, Hercílio Luz, no Estado de Santa Catarina, e Pinto Martins, no Estado do 
Ceará, e dá outras providências.
___________________________________________________________________________________
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