INFORMATIVO DE DIREITO ADMINISTRATIVO OSCAR DIAS CORRÊA – ADVOGADOS ASSOCIADOS
– MÊS 08/2021
(a) O presente informativo consolida as principais informações constantes nos Boletins de
Jurisprudência do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na área de Direito Administrativo e Meio Ambiente no
mês de Agosto/21.
RECURSOS HUMANOS
Nepotismo:
“Pessoal. Cargo em comissão. Nepotismo. Requisito. Nomeação de pessoal. O parentesco do nomeado
com a autoridade nomeante não é elemento essencial para configuração de nepotismo, bastando que as
circunstâncias do caso indiquem que a nomeação baseou-se no parentesco do nomeado com agente
público cuja posição era capaz de assegurá-la, ainda que o ato de nomeação tenha sido praticado por outro
agente.” (TCU - Acórdão 1893/2021 Plenário (Denúncia, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman)
Aposentadoria Regime Geral - Manutenção Cargo – Impossibilidade - Vacância Cargo –
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE
ESTABELECE

A

APOSENTADORIA

COMO

CAUSA

DE

VACÂNCIA.

MANUTENÇÃO

OU

REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO
CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE
655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL.
REAFIRMAÇÃO

DA

JURISPRUDÊNCIA

DO

SUPREMO

TRIBUNAL

FEDERAL.

RECURSO

EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (STF - RE 1302501 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal
Pleno, julgado em 17/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-169
DIVULG 24-08-2021 PUBLIC 25-08-2021)
COVID 19 – Lei Complementar 173/2020 - Revisão Anual – STF - Impossibilidade
O Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cassou decisões do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) que permitiram a revisão anual da remuneração dos servidores
públicos durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, até 31/12/2021. O
relator julgou procedente a Reclamação (RCL) 48538, ajuizada pelo Município de Paranavaí (PR). Na sua
avaliação, as decisões do TCE-PR, em processos de consulta, afrontam o julgamento do STF nas Ações
Av. Brasil, n.º 1666 - 3º andar - Bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP 30140-004 - Tel. (31) 3269-2700 – E-mail:
oscarcorrea@oscarcorrea.adv.br - www.oscarcorrea.adv.br
Inscrição OABMG nº. 187

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 6450 e 6525. Em março deste ano, o Plenário julgou constitucional
dispositivo da Lei Complementar (LC) 173/2020, que trata do Programa Federativo de Enfrentamento ao
Coronavírus, que proíbe os entes federados de conceder aumento ou reajustes a servidores públicos até
31/12/2021. (Informe noticia 06/08/2021)
COVID 19 – Lei Complementar 173/2020 – Revisão Anual - TCEMG - Possibilidade
“CONSULTA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL. GARANTIA
CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE PROJETO DE LEI, DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA E
PREVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. ART. 37, X, DA CR/88 E TEMA 864 DO STF. LEI
COMPLEMENTAR N. 173/2020. POSSIBILIDADE.1. Não obstante a situação excepcional vivenciada em
decorrência do enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, é possível conceder revisão geral anual aos
servidores públicos, observado o limite disposto no art. 8º, inciso VIII, da Lei Complementar n. 173/2020, por
se tratar de garantia constitucional, assegurada pelo art. 37, inciso X, da CR/88, que visa a recomposição
das perdas inflacionárias ocorridas em razão da desvalorização do poder aquisitivo da moeda em
determinado período, não se tratando, pois, de aumento real, somando-se ao fato de a revisão não estar
abarcada pelas vedações instituídas pela Lei Complementar n. 173/2020. 2. A aplicabilidade do direito à
revisão geral anual dos servidores públicos depende de propositura do projeto de lei de revisão, mais, de
dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO), nos termos do disposto no art. 37, inciso X, da CR/88 e da tese fixada pelo Supremo Tribunal
Federal, com repercussão geral, Tema n. 864 de 2019.” (TCEMG - CONSULTA n. 1095502. Rel. CONS.
SEBASTIÃO HELVECIO. Sessão do dia 16/12/2020. Disponibilizada no DOC do dia 02/02/2021.)
COVID 19 – Lei Complementar 173/2020 – Contagem de Tempo Para Benefícios - TCEMG
“CONSULTA.

ADMISSÃO

PARCIAL,

APENAS

EM

RELAÇÃO

A

QUESTIONAMENTOS

NÃO

RESPONDIDOS EM CONSULTAS ANTERIORES. LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 2020. CÔMPUTO
DE TEMPO. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. FÉRIAS-PRÊMIO. AUSÊNCIA EM GOZO DE
FÉRIAS-PRÊMIO. DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA. PAGAMENTOS DECORRENTES DA EXTINÇÃO
DO VÍNCULO ENTRE SERVIDOR PÚBLICO E ENTIDADE OU ENTE PÚBLICO.1.O inciso IX do art. 8º da
Lei Complementar nº 173, de 2020, proíbe, durante o período compreendido entre 28/5/2020 e 31/12/2021,
que tempo de serviço cumprido dentro desse mesmo período seja computado para fins de concessão de
adicionais por tempo de serviço a servidores públicos.2.O inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173,
de 2020, proíbe, durante o período compreendido entre 28/5/2020 e 31/12/2021, que tempo de serviço
cumprido dentro desse mesmo período seja computado para fins de concessão de férias-prêmio a agentes
públicos, se - e somente se - elas forem conversíveis em pecúnia e também vinculadas exclusivamente ao
perfazimento de determinado período de tempo de serviço.3.Entende-se proibido, em decorrência do
disposto no inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020, o cômputo, durante o período
compreendido entre 28/5/2020 e 31/12/2021, de tempo de ausência em gozo de férias-prêmio dentro desse
mesmo período, para fins de aquisição de ulteriores férias-prêmio, se - e somente se - elas forem
conversíveis em pecúnia e também vinculadas exclusivamente ao perfazimento de determinado período de
tempo de serviço.4.O inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020, proíbe, durante o período
compreendido entre 28/5/2020 e 31/12/2021, que tempo de serviço cumprido dentro desse mesmo período
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seja computado para fins de desenvolvimento na carreira, se - e somente se - este for vinculado
exclusivamente ao perfazimento de determinado período de tempo de serviço.5.A Lei Complementar nº 173,
de 2020, nada dispõe sobre pagamentos decorrentes da extinção do vínculo entre servidor público e
entidade ou ente público.” (TCEMG - CONSULTA n. 1095597. Rel. CONS. GILBERTO DINIZ. Sessão do
dia 04/08/2021. Disponibilizada no DOC do dia 17/08/2021.)
LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Vistoria Local - Orientações
“Licitação. Habilitação de licitante. Vistoria. Declaração. Responsável técnico. A vistoria ao local da
prestação dos serviços somente deve ser exigida quando imprescindível, devendo, mesmo nesses casos, o
edital prever a possibilidade de substituição do atestado de visita técnica por declaração do responsável
técnico da licitante de que possui pleno conhecimento do objeto, das condições e das peculiaridades
inerentes à natureza dos trabalhos.” (TCU - Acórdão 1737/2021 Plenário Representação, Relator MinistroSubstituto Weder de Oliveira)
Convalidação de Atos Administrativos Apesar Nulidade - Possibilidade
“Licitação. Nulidade. Convalidação. Habilitação de licitante. Interesse público. Prejuízo. O risco de prejuízos
para a Administração decorrentes de eventual rescisão de contrato pode justificar a convalidação de atos
irregulares, a exemplo de indevida inabilitação de licitante, de forma a preservar o interesse público, pois a
atuação do Poder Público não pode ocasionar um dano maior do que aquele que objetiva combater com a
medida administrativa.” (TCU - Acórdão 1737/2021 Plenário Representação, Relator Ministro-Substituto
Weder de Oliveira).
Registro Preço – Cancelamento Parcial Itens - Possibilidade
“CONSULTA. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ATUALIZAÇÃO. REDUÇÃO. CANCELAMENTO
PARCIAL DO REGISTRO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM REGULAMENTO. DESNECESSIDADE.
DISPENSA DE LICITAÇÃO. PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE AJUSTES DAS PROPOSTAS DOS
LICITANTES.1. Caso os preços registrados se mostrem superiores aos praticados no mercado, é dever da
Administração instar o fornecedor para que promova sua atualização a fim de que o preço reflita sua real
paridade com operações semelhantes verificadas no mercado, sendo que o procedimento a ser adotado
constitui matéria de regulamento, seja pela dicção do § 3º do art. 15, seja porque se trata de desdobrar em
normas específicas e concretas o comando exarado pela lei.2. Em face da incompatibilidade entre o regime
jurídico público e a contratação por preços registrados acima dos praticados no mercado, mesmo na
ausência de regulamento local, o administrador não pode deixar de atuar para restaurar a vantajosidade
para a Administração, inclusive com a atualização dos valores registrados.3. Na hipótese de um fornecedor
ter preços registrados para vários itens e apenas alguns estarem incompatíveis com o preço praticado no
mercado, é possível promover o cancelamento parcial do registro, apenas em relação àqueles itens para os
quais o fornecedor tenha rejeitado a redução dos valores, mantendo o registro dos demais preços que
estejam alinhados com o mercado.4. Por tratar-se de atualização de preços registrados para adequação ao
mercado, cuja imposição é posta pela Lei nº 8.666/93, é possível realizá-la ainda que a regulamentação
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interna do órgão ou entidade pública seja lacunosa nesta matéria, inclusive com a solução de manutenção
do registro quanto aos itens com preços compatíveis. Todavia, caso a regulamentação interna discipline a
situação de forma diversa, desde que alinhada aos princípios administrativos e licitatórios, ela deve ser
observada.5. A hipótese de dispensa de licitação prevista no inciso VII do art. 24 da Lei nº 8.666/93 pode vir
a ser utilizada em virtude de cancelamento de registro de preços, com a advertência contida no próprio
dispositivo legal ao determinar a observância do art. 48. Ou seja, antes de se valer da contratação direta,
que configura excepcionalidade no ordenamento jurídico e, como tal, deve ser interpretada restritivamente,
o gestor público deve oportunizar o ajuste das ofertas pelos licitantes e, somente se não obtiver um retorno
positivo dessa medida, utilizar a dispensa de licitação para a adjudicação do objeto.” (TCEMG - CONSULTA
n. 1098605. Rel. CONS. CLÁUDIO TERRÃO. Sessão do dia 11/08/2021. Disponibilizada no DOC do dia
30/08/2021.)
Alienação de Bem Imóvel Público Por Inexigibilidade - Possibilidade
“CONSULTA. PREFEITURA MUNICIPAL. ALIENAÇÃO. BENS PÚBLICOS IMÓVEIS. LICITAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.

INEXIGIBILIDADE.

INVIABILIDADE

DE

COMPETIÇÃO.

EXCEÇÃO.

POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. LEI 8.666/93. A inexigibilidade de licitação por inviabilidade de
competição, prevista no art. 25 da Lei 8.666/93, se aplica a alienação de bens imóveis pela Administração
Pública.” (TCEMG - CONSULTA n. 1084312. Rel. CONS. DURVAL ANGELO. Sessão do dia 11/08/2021.
Disponibilizada no DOC do dia 30/08/2021.)
Fiscalização Contrato – Dever Legal
“DENÚNCIA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
TRANSPORTE

ESCOLAR.

POSSIBILIDADE.

INCONSISTÊNCIAS

E

IRREGULARIDADES

NA

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA CONTRATADA. NEGLIGÊNCIA NA FISCALIZAÇÃO DA
EXECUÇÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECOMENDAÇÃO. 1.
É adequada a adoção do sistema de registro de preços para a contratação de transporte escolar e
extraescolar, quando constar previsão de remuneração dos serviços por unidade de medida (quilômetro
rodado), passível de alteração. 2. A fiscalização do contrato, para muito além de uma faculdade, é um dever
do administrador e deve ser rigorosamente observada, sobretudo nos contratos de prestação de serviços de
transporte escolar, cuja natureza exige a observância de diversas normas necessárias à garantia de
segurança dos alunos da rede pública.” (TCEMG – Processo 1013232– Denúncia. Relator Cons. Cláudio
Couto Terrão. Segunda Câmara. Deliberado em 1/7/2021. Disponibilizado no DOC de 20/7/2021)
Compatibilidade Entre Objeto Licitado e Objeto Social do Licitante
“DENÚNCIA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E
TRATORES DA FROTA MUNICIPAL. PERTINÊNCIA ENTRE OBJETO SOCIAL DA EMPRESA E OBJETO
LICITATÓRIO. PESQUISA DE PREÇOS. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
APLICAÇÃO DE MULTA. RECOMENDAÇÕES. 1. As exigências habilitatórias, na condição de garantias
mínimas do cumprimento das obrigações, devem ser compatíveis com o objeto licitatório e ser interpretadas
restritivamente, mediante juízo de adequabilidade normativa, em apreço à isonomia, à competitividade e à
busca pela proposta mais vantajosa. 2. A habilitação jurídica tem como finalidade demonstrar a capacidade
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de o licitante exercer direitos e assumir obrigações (art. 66 da Lei n. 14.133/2021). 3. É obrigatória a
compatibilidade entre a atividade empresarial do licitante e a pretensão contratual administrativa, com
fundamento na proporcionalidade e na busca da proposta mais vantajosa, mas não é válida a exigência de
exatidão na correspondência entre o objeto da licitação e o objeto social da empresa licitante, com fulcro na
competitividade. 4. O orçamento dos bens e dos serviços a serem licitados por meio de pregão deve ser
elaborado na fase preparatória do certame, consoante disposto no art. 3º, III, da Lei n. 10.520/2002, de
modo a não prevalecer, em função do princípio hermenêutico da especialidade, a norma do art. 40, § 2º, II,
da Lei n. 8.666/1993, que exige a anexação do orçamento ao edital de licitação. 5. É irregular a exigência
editalícia de protocolo físico dos recursos administrativos, diretamente na sede da Prefeitura Municipal,
tendo em vista que a ausência no edital da possibilidade de entrega por fac-símile ou por meio eletrônico
prejudica os licitantes em seu direito de petição e, por conseguinte, viola a competitividade licitatória.”
(TCEMG – Processo 1047986 – Denúncia. Relator Cons. Subst. Licurgo Mourão. Primeira Câmara.
Deliberado em 6/7/2021. Disponibilizado no DOC de 27/7/2021)
“Licitação. Dispensa de licitação. Emergência. COVID-19. Habilitação jurídica. Contrato social. Objeto do
contrato. Compatibilidade. Nas dispensas de licitação fundadas no art. 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a
contratação de empresa para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu objeto social,
por afronta aos arts. 26, parágrafo único, inciso II, 28, inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993.”
(TCU - Acórdão 1760/2021 Plenário - Denúncia, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Inexigibilidade Contratação – Artista Consagrado – Atestado Exclusividade Para Único Dia Impossibilidade
“Responsabilidade. Licitação. Inexigibilidade de licitação. Artista consagrado. Atestado. Exclusividade. Na
contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade de licitação, a apresentação de atestado de
exclusividade restrito ao dia e à localidade do evento, em vez do contrato de exclusividade entre o artista e
o empresário contratado, caracteriza grave infração à norma legal, ensejando, ainda que não configurado
dano ao erário, aplicação de multa e julgamento pela irregularidade das contas, haja vista que o contrato de
exclusividade é imprescindível para caracterizar a inviabilidade de competição de que trata o art. 25, inciso
III, da Lei 8.666/1993.” (TCU - Acórdão 8493/2021 Segunda Câmara Tomada de Contas Especial, Relator
Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)
Aquisição Medicamentos – Observância Tabela Cmed – Adoção Outras Tabelas – Impossibilidade
“TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. MUNICÍPIO. REPRESENTAÇÕES. CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE
FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE INFORMAÇÕES – SURICATO. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM
SUPERFATURAMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NEXO DE CAUSALIDADE.
PREJUÍZO AO ERÁRIO. ATUAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO. AFASTAMENTO. INCIDENTE DE
FALSIDADE DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA À PARTE QUE ALEGA. INCOMPETÊNCIA DESTA
CORTE. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DA DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS
RESPONSÁVEIS PELAS AQUISIÇÕES. SOLIDARIEDADE PASSIVA. BENEFÍCIO DO CREDOR.
AFASTAMENTO. IRREGULAR CONSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DAS
SOCIEDADES EMPRESÁRIAS FORNECEDORAS DE MEDICAMENTOS. INTEGRAÇÃO POSTERIOR NO
POLO

PASSIVO

DA

DEMANDA.

AFASTAMENTO.

AUSÊNCIA

DE

PRESSUPOSTOS

DE
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DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. TABELA DA CÂMARA DE REGULAÇÃO
DO MERCADO DE MEDICAMENTOS – CMED. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE ECONOMICIDADE.
REGULARIDADE DA ADOÇÃO DA REFERIDA TABELA COMO PARÂMETRO PARA VERIFICAÇÃO DE
AQUISIÇÃO ANTIECONÔMICA PELA ADMINISTRAÇÃO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
VALOR DE PEQUENA MONTA E AMPARADO PELA SOLIDARIEDADE. DIVERSOS DEVEDORES.
POTENCIAL INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INTERESSE PÚBLICO NA PERSECUÇÃO DO DANO.
AFASTAMENTO. MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO TETO DE PREÇOS FIXADO NA TABELA CMED.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA TABELA ABCFARMA. PAGAMENTO DE VALORES SUPERIORES AO
DEVIDO.

DEVER

DE

CUIDADO.

ERRO

GROSSEIRO.

IRREGULARIDADE.

JURISPRUDÊNCIA

CONTEMPORÂNEA AOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA LEI.
DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCEDÊNCIA. DEMAIS VALORES.
PEQUENA MONTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EMISSÃO DE RECOMENDAÇÃO. 1. Verificado o
nexo de causalidade em relação ao prejuízo ao erário na aquisição antieconômica de medicamentos e a
atuação de determinado agente público, não cabe o acolhimento das alegações de ilegitimidade passiva,
devendo a efetiva participação do gestor público nos fatos apontados como irregulares ser aferida quando
da análise de mérito. 2. A instauração de procedimento para apurar falsidade de documentos atinentes à
execução de despesas com a alegada inserção de data retroativa é matéria estranha à competência do
Tribunal de Contas, cabendo o ônus da prova à parte que alega a falsidade, seja obtendo seu
reconhecimento judicial, seja carreando aos autos elementos suficientemente robustos para caracterizar a
ocorrência da aventada falsificação. 3. Eventual falta de integração de outros possíveis responsáveis
solidários não obsta a atribuição do débito imputado, bem como não acarreta prejuízo às suas defesas ou
induz à nulidade processual, até mesmo porque, tal como amplamente reconhecido pela jurisprudência do
Tribunal de Contas da União – TCU, o instituto da solidariedade passiva constitui benefício exclusivo do
credor. 4. Deve ser afastada a alegação de ausência de regular constituição do polo passivo, tendo em vista
a referida jurisprudência do TCU no tocante à ausência de nulidade em decorrência da falta de integração
de eventuais responsáveis solidários, mas, sobretudo, em virtude da posterior citação das empresas que
forneceram os medicamentos. 5. Na esteira da jurisprudência deste Tribunal, é adequada a utilização da
tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – Cmed como parâmetro de aferição de
superfaturamento nas aquisições de medicamentos realizadas pela Administração Pública ou como critério
de avaliação de sua economicidade, inexistindo razão para arquivamento do feito pela ausência de
pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a referida tabela fixa o preço
teto dos valores a serem praticados. Assim, embora o Tribunal de Contas da União entenda que tais
referenciais não se confundem com os preços efetivamente praticados no mercado, considerando que os
montantes fixados pelo referido órgão regulador ultrapassam aqueles comumente realizados na prática de
aquisição de medicamentos, concretiza-se margem razoável de verificação de superfaturamento ao
estabelecer como limite máximo (preço teto) os valores constantes das tabelas publicadas pela Cmed. 6.
Não se faz necessária a citação de sociedade empresária responsável diante da demonstração de que o
prejuízo está amparado por eventual condenação dos demais gestores públicos, notadamente porque a
solidariedade é benefício exclusivo do credor e que não acarreta prejuízos ou induz à nulidade processual.
Soma-se a estes argumentos o fato de o valor ser, in casu, de pequena monta, e que, em especial, ante o
novo entendimento firmado por esta Corte no sentido de aplicação da prescrição da pretensão ressarcitória,
além da punitiva, poderia vir a incidir o prazo prescricional em caso de conversão do julgamento em
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diligência. 7. As aquisições de medicamentos pela Administração Pública devem observar os valores
previstos no teto fixado pela Cmed, conforme estipulados pela Anvisa, sendo vedada a utilização de tabelas
elaboradas por outros órgãos ou entidades, tal como a tabela ABCFarma, sendo que a inobservância de tal
regra pode ser considerada erro grosseiro, pois ocorreu grave inobservância do dever de cuidado ao se
ignorar o marco legal sobre a matéria, consubstanciado na Lei 10.742/2003 e nas Resoluções Cmed n.
2/2004, 4/2006, 3/2009, 1/2013, 2/2013, 1/2014 e 2/2014, além da Orientação Interpretativa n. 2/2006, e de
acordo com o que vem sendo decidido por esta Corte, bem como com o posicionamento do Tribunal de
Contas da União à época dos fatos. 8. A pequena monta dos valores a restituir em relação ao responsável
autoriza a aplicação do princípio da insignificância, consolidada no âmbito da jurisprudência deste Tribunal
de Contas, afastando a determinação de ressarcimento aos cofres públicos municipais de dano
individualmente apurado.” (TCEMG – Processo 986850– Tomada de Contas Especial. Relator Cons. Subst.
Adonias Monteiro. Segunda Câmara. Deliberado em 1/7/2021. Disponibilizado no DOC de 28/7/2021)t
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Improbidade Administrativa Não Caracterizada – Ausência Dolo, Má-Fé ou Desonestidade
“Apelação cível. Ação civil pública. Ação de improbidade administrativa. Contratação de sociedade de
advogados. Singularidade do serviço e notória especialização. Não comprovação de enriquecimento ilícito e
prejuízo ao erário. Ausência do elemento subjetivo culpa ou dolo. Ato de improbidade não evidenciado.
Multa prevista no art. 1.026, § 2º, CPC/15. Equívoco. Imposição afastada. - A contratação de sociedade de
advogados, com notória especialização, pelo Município, mediante inexigibilidade de licitação, para a
prestação de serviços singulares, afasta a configuração de ato de improbidade administrativa, na medida
em que se comprova a necessidade/utilidade para a Administração e o interesse público, mormente quando
ausente qualquer demonstração de prejuízo ao erário. - Ademais, as sanções da Lei nº 8.429/92 só podem
ser aplicadas em casos de comprovado dolo, má-fé ou desonestidade do agente, capazes de caracterizar a
improbidade administrativa; caso contrário, não ocorrerá o ilícito previsto na lei. - Deve ser afastada a multa
imposta pelo juízo de origem à parte ré com base no art. 1.026, § 2º, CPC, em se verificando que decorreu
de equívoco e que os embargos declaratórios opostos eram pertinentes e passíveis de acolhimento.” (TJMG
– APC 1.0471.12.006584-5/001, Rel. Des. Geraldo Augusto, 1ª CC, j. em 17/8/21).
RESPONSABILIDADE CIVIL PODER PÚBLICO
Omissão – Responsabilidade Subjetiva
“Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Paciente portadora de vasculite sistêmica. Prévio
ajuizamento de ação cominatória de fornecimento de medicamento. Omissão estatal quanto ao
fornecimento. Óbito. Responsabilidade subjetiva. Prova do nexo causal (falecimento) e a falta do
medicamento. Inocorrência. Responsabilidade civil não caracterizada. Pedido inicial julgado improcedente.
Sentença mantida. - A responsabilização civil do Poder Público por omissão não se sujeita à regra
insculpida no art. 37, § 6º, da CF/1988, afigurando-se necessária, para a caracterização do dever de
indenizar, a concomitante presença da conduta omissiva, do resultado danoso e do decorrente nexo causal.
- Inexistindo provas de que a falta do fornecimento do fármaco vindicado foi o fator desaguador da morte da
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genitora do apelante, ressai descaracterizado o nexo de causalidade imprescindível ao dever de indenizar
perseguid.” (TJMG – APC 1.0000.21.085222-4/001, Rel. Des. Elias Camilo, 3ª CC, j. em 12/8/21).
GOVERNANÇA PÚBLICA
Efetivo Controle Ponto - Obrigatoriedade
“INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
RECONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. DESCONTROLE NO REGISTRO E APURAÇÃO DE PONTOS
DE

PRESENÇA.

AUSÊNCIA

DE

CRITÉRIOS

E

CONTROLES

PARA

A

DISTRIBUIÇÃO

DE

MEDICAMENTOS. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCONTO DOS
DIAS FALTADOS AO TRABALHO. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECOMENDAÇÃO.
ARQUIVAMENTO. 1. Demonstrado o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos contados da ocorrência
de parte dos fatos, sem que tenha havido a primeira causa interruptiva da prescrição, configura-se a
incidência da prescrição da pretensão punitiva desta Corte com relação a esses fatos, nos termos do 110-E
c/c o art. 110-C, I, ambos da Lei Orgânica do Tribunal. 2. O descontrole no registro e apuração dos pontos
de presença dos servidores municipais, revela falha grave, passível de aplicação de multa, uma vez que
além de afrontar o Estatuto do Servidor Público Municipal, dificulta as ações fiscalizadoras do Tribunal de
Contas, por impossibilitar a aferição da correta prestação do serviço público. Além disso, a falha pode
ensejar a configuração de dano ao erário, tendo em vista que os dias de ausência não serão computados
para fins de desconto na folha de pagamento do servidor, acarretando prejuízo aos cofres públicos. 3.
Independentemente do volume de compras e porte do Município, há necessidade de implantação do regime
de almoxarifado na estrutura administrativa, com o efetivo controle de estoque, de entrada e saída de
mercadorias, não apenas quanto ao setor da saúde, mas em relação a todas as compras municipais, de
forma a preservar a regularidade dos gastos públicos. 4. A ausência de formalização dos processos de
dispensa de licitação para aquisição de medicamentos impossibilita a aferição da regularidade dos
procedimentos administrativos e, portanto, da correta aplicação dos recursos públicos, o que enseja a
responsabilização dos agentes que realizaram a compra de maneira irregular. 5. A ausência de desconto
dos dias faltados ao trabalho, de servidores municipais que exerciam, concomitantemente, o mandato
eletivo no cargo de vereador, afronta o disposto no Estatuto do Servidor Público, implicando aplicação de
multa aos responsáveis, sem prejuízo da determinação de eventual ressarcimento do dano aos cofres
públicos municipais.” (TCEMG – Processo 1071536– Inspeção Extraordinária. Relator Cons. Conselheiro
Cláudio Couto Terrão. Segunda Câmara. Deliberado em 1/7/2021. Disponibilizado no DOC de 19/7/2021)
RESPONSABILIDADE AGENTES PÚBLICOS
Não Aplicação Sanção - Atenuantes
“Responsabilidade. Multa. Circunstância atenuante. Irregularidade. Correção. Tempestividade. Quando
constatada a adoção de medidas corretivas e tempestivas para sanear a irregularidade, bem como a
ausência de lesão ao erário, deve-se considerar tais atenuantes em favor do responsável, podendo o TCU,
inclusive, deixar de aplicar as penalidades estabelecidas na Lei 8.443/1992, em vista do disposto no art. 22,
§ 2º, do Decreto-lei 4.657/1942 (Lindb).” (TCU - Acórdão 1736/2021 Plenário (Representação, Relator
Ministro-Substituto Augusto Sherman)
8

DESAPROPRIAÇÃO
Justa Indenização – Juros Compensatórios
“Constitucional. Administrativo. Processo civil, ação de desapropriação. Valor da justa indenização. Laudo
pericial. Prevalência. Juros compensatórios. ADI nº 2.332. Súmula nº 618 do Supremo Tribunal Federal.
Revisão das teses repetitivas pelo Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 126. Nova redação. Sentença
reformada. - Em ação de desapropriação, deve prevalecer o valor encontrado pela perícia oficial, para fins
de indenização, quando o trabalho técnico se mostra devidamente fundamentado e de acordo com as
especificidades da área desapropriada, não tendo o autor trazido elementos suficientes para sua
desconstituição. - Em face da decisão proferida pelo STF na ADI nº 2.332, o STJ remodelou a Súmula nº
126, segundo a qual "o índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até
11/6/1997, data anterior à vigência da MP 1577/97", razão pela qual devem ser reduzidos para 6% ao ano.
(TJMG – APC 1.0392.11.001520-4/001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, 1ª CC, j. em 3/8/21).
FINANÇAS PÚBLICAS
Prestação Serviços – Formalização Contrato Por Nota Empenho - Impossibilidade
“Contrato Administrativo. Formalização do contrato. Obrigatoriedade. Nota de empenho de despesa.
Garantia. Fornecimento. Bens. A formalização de contratação de fornecimento de bens para entrega
imediata e integral (art. 62, § 4º, da Lei 8.666/1993) não pode ser realizada por meio de nota de empenho
quando forem necessários serviços de garantia e de suporte técnico, que caracterizam obrigação futura
para a contratada.” (TCU - Acórdão 9277/2021 Segunda Câmara Representação, Relator Ministro Aroldo
Cedraz).
Evento Festivo – Gastos Públicos - Restrições
“Finanças Públicas. Despesa pública. Festividade. Requisito. As despesas à conta de recursos públicos
com festividades e eventos comemorativos devem observar os seguintes requisitos, sob pena de
responsabilização dos agentes que autorizarem a sua realização: i) vinculação às finalidades e objetivos da
entidade; ii) moderação dos valores despendidos; iii) natureza excepcional; e iv) submissão aos princípios
da legalidade, moralidade, legitimidade e economicidade.” (TCU - Acórdão 1641/2021 Plenário (Denúncia,
Relator Ministro Aroldo Cedraz)
Evento Festivo Religioso - Gastos Públicos - Ilegalidade
“DENÚNCIA. TERMO DE COOPERAÇÃO. ENTIDADE CONFESSIONAL. INTERESSE PÚBLICO.
SUBVENÇÃO

DE

EVENTO

DE

NATUREZA

RELIGOSA.

OBJETO

ILÍCITO.

VEDAÇÃO

CONSTITUCIONAL. PROCEDÊNCIA. DANO AO ERÁRIO. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO.
RECOMENDAÇÃO. 1. É nulo, por vício de legalidade, ajuste firmado pela administração pública que tem
por objeto subvencionar evento de natureza religiosa, tendo em vista vedação expressa prescrita no art. 19,
I, da Constituição da República. 2. A Lei 13.019/2014, que rege as parcerias entre a administração pública e
as organizações da sociedade civil, não prevê hipótese de realização de fins sociais ou do interesse público
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de forma oblíqua, por meio da subvenção estatal a evento religioso que venha a proporcionar a arrecadação
de recursos para aplicação em projeto de cunho.” (TCEMG - Processo 1053924– Denúncia. Relator Cons.
Subst. Telmo Passareli. Segunda Câmara. Deliberado em 24/6/2021. Disponibilizado no DOC de 26/7/2021)
PATRIMÔNIO HISTÓRICO – CULTURAL
Proteção Bem Inventariado
“Reexame necessário de ofício. Apelação cível. Ação civil pública. Patrimônio histórico e cultural. Imóvel
inventariado. Proteção de bem de valor histórico e cultural. Ausência de notificação do proprietário sobre o
tombamento de imóvel. Imóvel demolido. Pretensão de condenação do município pela omissão na defesa
do bem. Procedência. Ilicitude configurada. Dano moral coletivo. Recurso a que se nega provimento in casu.
- As obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural encontram proteção especial na Constituição
da República e na Constituição do Estado de Minas Gerais, cabendo ao Poder Público, com a colaboração
da comunidade, a sua preservação e, se necessário, a repressão ao dano e à ameaça àquele referido
patrimônio. - A Carta Magna elevou o inventário como instrumento jurídico de preservação do patrimônio
cultural, ao lado do tombamento, da desapropriação, dos registros, da vigilância e de outras formas de
acautelamento e preservação (art. 216, § 1º, CR/88). - Merece a proteção do Estado o bem de valor cultural
inventariado, de tal sorte que o seu proprietário tem o dever de protegê-lo, pois esse instituto de proteção,
ao lado dos demais, constitui importante cadastro de bens sociais de inegável valor sociocultural, razão pela
qual não pode o Poder Judiciário ignorá-lo, sob pena de esvaziar a memória de um povo. - Constitui dano
moral coletivo a agressão a bens e valores jurídicos comuns a toda a coletividade ou parte dela. Basta a
lesão injusta e intolerável a qualquer dos interesses ou direitos titularizados pela coletividade,
independentemente do número de pessoas atingidas e da configuração da culpa, para se impor ao infrator o
dever de indenizar. - Não há que se falar em pretensão de condenar o proprietário que demoliu o imóvel
quando este não foi notificado bem como não teve ciência do seu tombamento” (TJMG - Reexame
necessário nº 1.0000.21.048703-9/001, Rel. Des. Belizário de Lacerda, 7ª CC, j. em 03/8/21)

10

