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Inscrição OABMG nº. 187 

INFORMATIVO DE DIREITO ADMINISTRATIVO OSCAR DIAS CORRÊA – ADVOGADOS 
ASSOCIADOS – MÊS 09/2021 

(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 Setembro/21. 

RECURSOS HUMANOS 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

“Apelação. Contratado temporário. Rescisão contratual. Reintegração serviço público. Dano moral 

e material. Impossibilidade. - Sendo a parte contratada, de forma precária, para exercício 

temporário da função de agente comunitário de saúde, mostra-se inviável a sua pretensão de 

reintegração ao serviço público, porquanto não ocupante de cargo e não sendo possível impor à 

Administração Pública a obrigação de realização de um novo contrato, competindo a esta a 

aferição da ocorrência dos pressupostos hábeis a ensejar a contratação temporária. - A 

responsabilidade civil objetiva configura-se com os seguintes requisitos: a) dano; b) ação 

administrativa; e c) o nexo de causalidade entre o dano e a ação administrativa. - Não havendo 

demonstração cabal das alegações da parte autora, resta afastada a responsabilidade civil do 

Município, bem como a indenização a título de danos morais e materiais.” (TJMG – APC 

1.0012.18.000163-3/001, Rel.: Des. Jair Varão - 3ª Cc - j. em 16/9/21) 

“DENÚNCIA. EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA. EDUCAÇÃO. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL DE CONCLUSÃO DE CURSOS. RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DO 

CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. IRREGULARIDADE. APONTAMENTOS 

COMPLEMENTARES. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS POR LONGO PRAZO. 

RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATAÇÃO 

DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. REGULARIDADE. 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. COMBATE A SURTOS EPIDÊMICOS. INEXISTÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. DETERMINAÇÕES E 

RECOMENDAÇÕES. ARQUIVAMENTO. 1. Na elaboração do instrumento convocatório, a 

Administração Pública deve se atentar aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia, 

motivação, impessoalidade, razoabilidade e proporcionalidade, com a finalidade de prever critérios 

que contenham parâmetros objetivos, sem que haja limitações injustificadas que ensejem 
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privilégios a determinados candidatos em detrimento de outros, restringindo o caráter competitivo 

do certame. 2. Em exceção à regra do concurso público, a Constituição da República, em seu art. 

37, IX, autoriza a contratação por tempo determinado para atendimento a excepcional interesse 

público, com observância da legislação local regulamentadora. 3. Consoante entendimento 

firmado por este Tribunal na Consulta n. 83849, excepcionalmente, é permitida a contratação 

temporária de profissionais da saúde para atendimento ao Programa de Saúde da Família – PSF, 

atualmente denominado Estratégia Saúde da Família – ESF, desde que haja previsão legislativa 

municipal, a contratação seja precedida de processo seletivo simplificado e não resulte em 

prejuízo ao atendimento da população local, tendo em vista a relevância do referido programa, 

bem como as circunstâncias reais atinentes à grande parte dos municípios, que não suportariam o 

impacto de eventual descontinuidade dos repasses financeiros federais. 4. Embora os Agentes 

Comunitários de Saúde integrem o programa Estratégia Saúde da Família – ESF, assim como os 

Agentes de Combate a Endemias, existe regulamentação específica a ser observada. Com o 

advento da Emenda Constitucional n. 51/2006, esses agentes somente podem ser admitidos 

mediante processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas 

atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Ademais, consoante art. 16 da Lei Federal 

11.350/2006, a contratação temporária destes agentes é permitida apenas para o combate a 

surtos epidêmicos.” (TCE/MG - Processo 1040647– Denúncia. Relator Cons. Subst. Adonias 

Monteiro. Segunda Câmara. Deliberado em 12/8/2021. Disponibilizado no DOC de 25/8/2021) 

BENEFÍCIO SERVIDOR - LEI COMPLEMENTAR 173/2021 

“CONSULTA. ADMISSÃO PARCIAL, APENAS EM RELAÇÃO A QUESTIONAMENTOS NÃO 

RESPONDIDOS EM CONSULTAS ANTERIORES. LEI COMPLEMENTAR N. 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 n. 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 n. 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 n. 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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11350.htm#art16
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1040647
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm#art8
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do art. 8º da Lei Complementar n. 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 desenvolvimento na carreira, se – e somente se – este for vinculado 

exclusivamente ao perfazimento de determinado período de tempo de serviço. 5. A Lei 

Complementar 173/2020, nada dispõe sobre pagamentos decorrentes da extinção do vínculo 

entre servidor público e entidade ou ente público.” (TCE/MG - Processo 1095597– Consulta. 

Relator Cons. Gilberto Diniz. Tribunal Pleno. Deliberado em 4/8/2021. Disponibilizado no DOC de 

17/8/2021) 

BENEFÍCIO AGENTE POLÍTICO - LEI COMPLEMENTAR 173/2021 

“CONSULTA. AGENTES POLÍTICOS. RECOMPOSIÇÃO DOS SUBSÍDIOS DURANTE A 

LEGISLATURA. ÍNDICES OFICIAIS. VEDAÇÃO À INDEXAÇÃO AUTOMÁTICA. APLICAÇÃO DO 

ENUNCIADO DA SÚMULA N. 73 DESTE TRIBUNAL. SÚMULA VINCULANTE N. 42 DO STF. 

COMPATIBILIDADE. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO 

EXECUTIVO OU DO ÓRGÃO QUE PROMOVERÁ A REVISÃO, NO CASO DOS OUTROS 

PODERES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ESCOLHA ACOMPANHADA DA DEVIDA 

JUSTIFICATIVA NO PROJETO DE LEI. OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DA 

LEI COMPLEMENTAR N. 173/20. 1.A Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal veda 

a utilização de índices oficiais de correção monetária como indexadores que vinculem 

automaticamente a revisão dos vencimentos de servidores públicos, interpretação que não nega o 

Enunciado da Súmula n. 73 deste Tribunal de Contas, que autoriza a recomposição do subsídio 

dos agentes políticos no curso da legislatura, desde que limitado a índice oficial de inflação, 

observadas as demais normas legais e constitucionais.2.A Súmula Vinculante n. 42 do Supremo 

Tribunal Federal se aplica integralmente à recomposição dos subsídios dos agentes políticos, 

vedando a indexação automática a índices oficiais de correção monetária, os quais, todavia, 

devem limitar o percentual de revisão quando esta ocorrer no curso da legislatura.3.A revisão 

geral anual será feita por meio de lei de iniciativa privativa do Chefe do Executivo ou do órgão que 

promoverá a revisão, no caso dos outros Poderes, consoante o art. 37, X, da Constituição da 

República.4.A escolha de índice de correção monetária para a revisão geral anual de 

vencimentos/subsídios encontra-se na margem de discricionariedade do Chefe do Executivo ou 

do órgão que fará a revisão, no caso dos outros Poderes, acompanhada da devida justificativa 

pela opção no projeto de lei. 5.O inciso VIII do art. 8º da Lei Complementar n. 173, de 2020, é de 

observância obrigatória na recomposição dos subsídios dos agentes políticos, no que se refere ao 

período compreendido entre 28/5/2020 (data da publicação e do início da vigência da citada lei) e 

31/12/2021.” (TCE/MG - CONSULTA n. 1072519. Rel. CONS. DURVAL ANGELO. Sessão do dia 

01/09/2021. Disponibilizada no DOC do dia 17/09/2021.) 
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CESSÃO ESTAGIÁRIO PARA OUTRO PODER - IMPOSSIBILIDADE 

“CONSULTA. CÂMARA MUNICIPAL. ADMITIDA. CESSÃO DE ESTAGIÁRIO AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. AUTORIZAÇÃO LEGAL. CONVÊNIO. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS 

EFEITOS. 1. Não é possível a cessão de estagiários contratados pela Câmara Municipal ao 

Tribunal de Justiça do Estado, tendo em vista que estagiário não é servidor público titular de cargo 

efetivo e, além disso, a cessão se mostra incompatível com a Lei 11.788/2008, porquanto, pode 

prejudicar o cumprimento das obrigações recíprocas fixadas na lei para as partes envolvidas no 

contrato de estágio. 2. De outra forma, a cessão de estagiários por meio de instrumento de 

convênio não é possível, tendo em vista que não se vislumbra o interesse comum em ambos os 

órgãos, que é um requisito necessário na celebração de convênio, uma vez que a função da 

Câmara é legislativa e a do Tribunal de Justiça é jurisdicional. 3. Ficam ressalvadas as cessões de 

estagiários que já tenham sido ou que venham a ser feitas no prazo de vigência de convênio 

celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e a Câmara Municipal, em vigor 

na data desta sessão plenária, 30 de junho de 2021.” (TCE/MG – Processo 1084592 – Consulta. 

Relator Cons. Conselheiro Mauri Torres. Tribunal Pleno. Deliberado em 5/5/2021. Disponibilizado 

no DOC de 14/9/2021) 

TETO REMUNERATÓRIO SERVIDORES MUNICIPAIS 

“O teto remuneratório aplicável aos servidores municipais, excetuados os vereadores, é o subsídio 

do prefeito municipal. O art. 37, XI, da Constituição Federal (CF) estabelece um teto único para os 

servidores municipais, não havendo motivo para se cogitar da utilização do art. 37, § 12, da CF 

para fixação de teto único diverso, pois essa previsão é direcionada apenas para servidores 

estaduais, esfera federativa na qual existem as alternativas de fixação de teto por poder ou de 

forma única.Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido 

formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão “e Municípios”, 

constante do art. 97, § 6º, da Constituição do Estado de Pernambuco, na redação conferida pela 

EC 35/2013. (STF - ADI 6811/PE, Relator Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado 

em 20/8/2021 - Fonte - Informativo 1.026/2021 - Publicação: 27 de agosto de 2021). 

PENSÃO VITALÍCIA E GARGOS POLÍTICOS 

“A concessão de pensão vitalícia à viúva, à companheira e a dependentes de prefeito, vice-

prefeito e vereador, falecidos no exercício do mandato, não é compatível com a Constituição 

Federal (CF). Os cargos políticos do Poder Legislativo e do Poder Executivo municipal têm caráter 

temporário e transitório, motivo pelo qual não se justifica a concessão de qualquer benefício a ex-

ocupante do cargo de forma permanente, sob pena de afronta aos princípios da impessoalidade, 

da moralidade pública e da responsabilidade com gastos públicos. Ademais, desrespeita o 

princípio republicano e o princípio da igualdade a outorga de tratamento diferenciado a 

determinado indivíduo, sem que esteja presente o fator de diferenciação que justificou sua 

concessão na origem. Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, julgou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1084592
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6165079


 5 

procedente o pedido formulado em arguição de descumprimento de preceito fundamental para 

declarar a não recepção, pela CF, da Lei 104/1985 do Município de Nova Russas/CE; e a 

inconstitucionalidade do art. 20, § 2º, das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do mesmo 

município.” (STF - ADPF 764/CE, relator Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 

27.8.2021. Fonte Informativo STF 1027/2021) 

APOSTILAMENTO 

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de Diamantina. Leis nos 2.623/2000, 2.886/2003, 

3.310/2007, com a redação alterada pela Lei nº 3.352/2008 e artigos 10 e 11, §§ 1º a 7º, da Lei nº 

3.644/2011. Concessão de apostilamento. Princípios da eficiência, da moralidade e da isonomia. 

Violação. Pedido julgado procedente. Modulação dos efeitos. Cabimento. - A continuidade da 

percepção dos valores correspondentes ao exercício de cargo de provimento em comissão em 

virtude do preenchimento de critério meramente temporal não se harmoniza com o princípio da 

eficiência, porquanto causa significativo impacto nos gastos do setor público com pessoal, sem 

qualquer exigência de resultados do agente público, bem como viola o princípio da moralidade, da 

isonomia e as regras da boa administração, pois se autoriza por meio dele que servidores aufiram 

remuneração incompatível com a complexidade e a responsabilidade das atribuições do cargo 

efetivo e com a escolaridade exigida para o seu desempenho, em inobservância aos valores 

éticos e de justiça, contrariando os anseios da coletividade. - Cabível a modulação dos efeitos da 

declaração de inconstitucionalidade para conferir efeitos prospectivos à decisão, de modo a 

somente produzir efeitos a partir da conclusão do julgamento da ação direta de 

constitucionalidade, considerando a natureza alimentar das verbas instituídas pelas normas 

declaradas inconstitucionais e a presunção de boa-fé daqueles que as recebem. V.v.: - A Emenda 

à Constituição Estadual nº 57/2003, por não expressar conteúdo principiológico, não restringe a 

margem de discricionariedade do Município para regular, dentro do seu território, o instituto do 

apostilamento de modo diverso.- Afiguram-se constitucionais as Leis nº 2.623/2000, nº 

2.886/2003, nº 3.310/2007 e nº 3.644/2011 do Município de Diamantina, que asseguraram o 

direito adquirido à estabilidade financeira de seus servidores” (TJMG - Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 1.0000.18.100639-6/000, Rel. Des. Kildare Carvalho, Rel. para o acórdão 

Des. Edilson Olímpio Fernandes, Órgão Especial, j. em 15/7/2021, p. em 1º/9/2021). 

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). 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6058075
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6058075
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1027.htm
file://egito/csdj/4%20-%20INFORMATIVO/Informativos%20-%202021/Informativo%20n.%20235/www8.tjmg.jus.br/themis/baixaDocumento.do
file://egito/csdj/4%20-%20INFORMATIVO/Informativos%20-%202021/Informativo%20n.%20235/www8.tjmg.jus.br/themis/baixaDocumento.do
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1893%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
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LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

OBJETO SOCIAL LICITANTE 

“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). 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

“Licitação. Orçamento estimativo. Preço. Referência. Comprasnet. Pesquisa. Exceção. 

Fornecedor. As pesquisas de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral 

devem ser baseadas em uma “cesta de preços”, devendo-se dar preferência para preços 

praticados no âmbito da Administração Pública, oriundos de outros certames. A pesquisa de 

preços feita exclusivamente junto a fornecedores deve ser utilizada em último caso, na ausência 

de preços obtidos em contratações públicas anteriores ou cestas de preços referenciais (Instrução 

Normativa Seges-ME 73/2020)”. (TCU - Acórdão 1875/2021 Plenário Representação, Relator 

Ministro Raimundo Carreiro). 

ACRÉSCIMO CONTRATUAL 

“Contrato Administrativo. Aditivo. Limite. Projeto executivo. Acréscimo. Justificativa. Deficiências 

do projeto executivo não constituem fato ou condição excepcional capaz de justificar a realização 

de aditivos contratuais que ultrapassem os limites instituídos pelo art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei 

8.666/1993.” (TCU - Acórdão 1984/2021 Primeira Câmara(Auditoria, Relator Ministro Augusto 

Nardes) 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

“CONSULTA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. LEI FEDERAL N. 8.666/93. ART. 87, INCISO III. 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. ABRANGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. 

LEI FEDERAL N. 14.133/21. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. LEI FEDERAL N. 10.520/02. ART. 7º. 

IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR. ABRANGÊNCIA. NORMA EXPRESSA. 

MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE DO PARECER.1. Durante a vigência concomitante da 

Lei Federal n. 14.133/21 e da Lei Federal n. 8.666/93 não é razoável que coexistam interpretações 

diversas sobre um mesmo instituto a depender da lei adotada, devendo prevalecer o 

entendimento acerca da disposição legal expressa em detrimento de dispositivo sob o qual exista 

relevante dúvida interpretativa.2. A sanção prevista no art. 87, inciso III, da Lei Federal n. 8.666/93 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1760%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1875%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1984%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
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de - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração - abrange a Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver 

aplicado a sanção, em consonância com o art. 156, III, e § 4º da Lei Federal n. 14.133/21.3. Por 

expressa previsão legal, a sanção prevista no art. 7º da Lei Federal n. 10.520/02 de ¿impedimento 

de licitar e contratar¿ abrange a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.4. Conferem-se 

efeitos prospectivos à tese ora fixada, de modo a reger as condutas praticadas após a publicação 

do parecer emitido nesta Consulta.” (TCE/MG - CONSULTA n. 1088941. Rel. CONS. DURVAL 

ANGELO. Sessão do dia 25/08/2021. Disponibilizada no DOC do dia 17/09/2021.) 

CANCELAMENTO PARCIAL DO REGISTRO 

“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 8.666/1993, é possível realizá-la ainda que a 

regulamentação 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 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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art48
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adjudicação do objeto.” (TCE/MG - Processo 1098605– Consulta. Relator Cons. Cláudio Couto 

Terrão. Tribunal Pleno. Deliberado em 11/8/2021. Disponibilizado no DOC de 30/8/2021) 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

“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 – Apelação Cível 1.0471.12.006584-5/001, 

Relator: Des. Geraldo Augusto, 1ª Câmara Cível, j. em 17/8/2021, p. em 20/8/2021) 

RESPONSABILIDADE AGENTE POLÍTICO  

“Responsabilidade. Débito. Culpa. Dolo. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Erro 

grosseiro. A regra prevista no art. 28 da Lindb (Decreto-lei 4.657/1942), que estabelece que o 

agente público só responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de 

dolo ou erro grosseiro, não se aplica à responsabilidade financeira por dano ao erário. O dever de 

indenizar prejuízos aos cofres públicos permanece sujeito à comprovação de dolo ou culpa, sem 

qualquer gradação, tendo em vista o tratamento constitucional dado à matéria (art. 37, § 6º, da 

Constituição Federal). (TCU - Acórdão 11289/2021 Primeira Câmara Recurso de Reconsideração, 

Relator Ministro Vital do Rêgo). 

“Responsabilidade. Convênio. Delegação de competência. Secretário. Prefeito. Legislação. A 

delegação de competência a secretário realizada por decreto municipal é insuficiente para afastar 

a responsabilidade do prefeito pela utilização de recursos federais. Se não houver lei municipal 

dispondo diferentemente, o ordenador de despesas é o prefeito, titular máximo da administração 

pública local.” (TCU - Acórdão 10397/2021 Segunda Câmara(Tomada de Contas Especial, Relator 

Ministro-Substituto Marcos Bemquerer). 

“Responsabilidade. Culpa. Supervisão. Omissão. Gestor máximo. Regulamentação. Materialidade. 

O dirigente máximo de órgão ou entidade da Administração Pública deve ser responsabilizado 

quando comprovada omissão grave no seu dever de regulamentação e supervisão dos 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1098605
file://egito/csdj/4%20-%20INFORMATIVO/Informativos%20-%202021/Informativo%20n.%20234/www8.tjmg.jus.br/themis/baixaDocumento.do
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A11289%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A10397%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
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subordinados, a exemplo de falhas generalizadas na fiscalização de contratos, envolvendo a 

gestão de vultosos recursos públicos. (TCU - Acórdão 10434/2021 Segunda Câmara Pedido de 

Reexame, Relator Ministro Aroldo Cedraz) 

CONVALIDAÇÃO ADMINISTRATIVA 

‘Contrato Administrativo. Anulação. Avaliação. Ato ilegal. Convalidação. Interesse público. A 

Administração pode, por razões de interesse público, não declarar a nulidade de ato ilegal 

verificado na formalização do contrato ou no certame licitatório que o precedeu, quando tal medida 

possa vir a causar prejuízo maior do que a manutenção do ato viciado.” (TCU - Acórdão 

2075/2021 Plenário Prestação de Contas, Relator Ministro Raimundo Carreiro) 

LEGISLAÇÃO 

FISCALIZAÇÃO PODER LEGISLATIVO 

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei orgânica municipal de Arcos. Fiscalização do Poder 

Executivo pelo Legislativo sem aviso prévio. Interferência de um Poder sobre o outro. 

Inconstitucionalidade declarada. - A norma de iniciativa do Poder Legislativo que impõe 

fiscalização direta de vereadores nas repartições públicas cria interferência direta sobre órgãos do 

Poder Executivo, ofende o princípio da independência e da harmonia entre os Poderes, 

importando em ingerência indevida de um Poder sobre o outro. - Procedência do pedido que se 

impõe (TJMG - Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.19.173330-2/000, Rel. Des. 

Antônio Carlos Cruvinel, Órgão Especial, j. em 25/8/2021, p. em 31/8/2021). 

EXIGÊNCIA DE SEDE OU FILIAL MUNICÍPIO. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO. 

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 3.317/2017 do Município de Paracatu. Serviço de 

transporte por fretamento. Necessidade de matriz ou filial da empresa no município. Exigência de 

licenciamento e emplacamento no município. restrições que violam os arts. 165, § 1º, e 233, inciso 

IV, da Constituição Estadual. Princípios da ordem econômica. Livre iniciativa e livre concorrência. 

Inconstitucionalidade material. Procedência da ação. - A Lei nº 3.317/2017 do Município de 

Paracatu, ao estabelecer diversas exigências para a prestação de serviço de transporte por 

fretamento, tais como a necessidade de existência de matriz ou filial da empresa no Município e 

de emplacamento e licenciamento dos veículos no âmbito municipal, restringiu a quantidade de 

empresas que poderiam realizar o transporte fretado de passageiros, o que caracteriza violação 

dos arts. 165, § 1º, e 233, inciso IV, da Constituição Estadual, e dos princípios da livre iniciativa e 

da livre concorrência (TJMG - Ação Direta de Inconstitucionalidade n 1.0000.20.066394-6/000, 

Relator: Des. Moreira Diniz, Órgão Especial, j. em 8/9/2021, p. em 14/9/2021). 

OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS INDIVIDUAIS EM EDIFÍCIOS E 
CONDOMÍNIOS: COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A10434%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2075%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2075%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
http://www8.tjmg.jus.br/themis/baixaDocumento.do?tipo=1&numeroVerificador=1000019173330200020213713680
http://www8.tjmg.jus.br/themis/baixaDocumento.do?tipo=1&numeroVerificador=1000020066394600020213994284
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É constitucional lei municipal que disponha sobre a obrigatoriedade de instalação de hidrômetros 

individuais em edifícios e condomínios. Isso porque o fornecimento de água é serviço público de 

interesse predominantemente local. Assim, a competência para legislar sobre a matéria é dos 

municípios [Constituição Federal (CF), art. 30, I e V]. Com base nesse entendimento, ao julgar o 

Tema 849 da repercussão geral, o Plenário deu provimento a recurso extraordinário em que se 

alegava que o controle de consumo individual de água seria de interesse do município. RE 

738481/SE, Relator Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 16/8/2021 (segunda-

feira), às 23:59 (Fonte - Informativo 1.025/2021 - Publicação: 20 de agosto de 2021). 

FINANÇAS PÚBLICAS 

EXECUÇÃO FISCAL 

“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Ofício à Receita Federal e ao TRE/MG. Obtenção do 

CPF do executado. Fazenda Pública. Satisfação do crédito. Princípio da cooperação processual. 

Possibilidade. Provimento. - Se a ação de execução fiscal processa-se no exclusivo interesse do 

credor, visando à satisfação do crédito tributário, revela-se possível, além de razoável, a utilização 

dos sistemas conveniados do TJMG para obtenção dos dados do executado, conferindo-se, 

destarte, efetividade aos princípios da cooperação e da celeridade processual, contemplados no 

art. 6º do CPC. - O Programa Infojud (Sistema de Informações ao Judiciário) é um serviço 

oferecido unicamente aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que tem como objetivo 

atender às solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal, [...] resultado de uma 

parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Receita Federal. - Trata-se, portanto, de 

sistema que atende, apenas, determinações dos membros do Poder Judiciário, obstando serem 

providenciadas pela própria parte (TJMG – Agravo de Instrumento n. 1.0056.12.007852-4/002, 

Relator: Des. Carlos Levenhagen, 5ª Câmara Cível, j. em 9/9/2021, p. em 10/9/2021). 

EXECUÇÃO MULTA TRIBUNAL DE CONTAS 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS 

ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. 

PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Um dos mais basilares princípios 

jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano 

(accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código 

Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; 

Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; 

acessório, aquele cuja existência supõe a do principal). 2. Nesta situação em análise, a multa foi 

aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual 

serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-

membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=756908500
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=756908500
http://www8.tjmg.jus.br/themis/baixaDocumento.do?tipo=1&numeroVerificador=1005612007852400220214374687
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decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a 

execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de 

enriquecimento sem causa estatal 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 

642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O Município prejudicado é o legitimado para a 

execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente 

público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.” (STF - RE 1003433, 

Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, 

julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203  

DIVULG 11-10-2021  PUBLIC 13-10-2021)  


