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Sessões: 7 e 8 de fevereiro de 2017
Este Boletim contém informações sintéticas de decisões proferidas pelos Colegiados do TCU que receberam indicação de
relevância sob o prisma jurisprudencial no período acima indicado. Os enunciados procuram retratar o entendimento das
deliberações das quais foram extraídos. As informações aqui apresentadas não constituem, todavia, resumo oficial da decisão
proferida pelo Tribunal nem representam, necessariamente, o posicionamento prevalecente do TCU sobre a matéria. O
objetivo é facilitar o acompanhamento dos acórdãos mais importantes do TCU. Para aprofundamento, o leitor pode acessar
o inteiro teor das deliberações por meio dos links dis poníveis.

Acórdão 167/2017 Plenário (Recurso de Reconsideração, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Contrato Administrativo. Obras e serviços de engenharia. Superfaturamento. Referência. Sicro. Data -base.
A utilização do Sicro com data mais próxima possível da data-base do contrato é a metodologia mais adequada para
comparação de preços e para apuração de eventual superfaturamento, uma vez que o uso de tabela de custos referenciada
em outra data-base, principalmente após o transcurso de períodos demasiadamente longos, não reproduz adequadamente
as exatas condições da obra à época da assinatura do contrato.
Acórdão 167/2017 Plenário (Recurso de Reconsideração, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Contrato Administrativo. Aditivo. Sobrepreço. Jogo de planilhas. Dolo.
A caracterização de jogo de planilha prescinde da intenção de conferir vantagem indevida por parte dos agentes
administrativos ou dos prepostos da pessoa jurídica contratada.
Acórdão 168/2017 Plenário (Monitoramento, Relator Ministro Augusto Nardes )
Licitação. Projeto básico. Autor. Plano básico ambiental. Gestão ambiental. Vedação.
A elaboração do plano básico ambiental (PBA) e a execução dos serviços nele previstos por uma mesma empresa contratada,
em procedimentos licitatórios distintos, contraria o disposto no art. 9º, inciso II, da Lei 8.666/1993.
Acórdão 169/2017 Plenário (Tomada de Contas Especial, Relator Ministra Ana Arraes )
Responsabilidade. Convênio. Lei Rouanet. Débito. Incentivo fiscal. Comprovação.
A não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados com base na Lei Rouanet (Lei 8.313/1991) enseja a
condenação em débito dos responsáveis, no valor correspondente ao saldo não comprovado, independentemente da
confirmação do usufruto do benefício fiscal por parte do doador ou patrocinador.
Acórdão 174/2017 Plenário (Pedido de Reexame, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues )
Gestão Administrativa. Ato administrativo. Validade. Poder Judiciário. Ato jurisdicional. Diário Oficial da União.
Apenas os atos administrativos relacionados ao exercício da função judicial podem ser publicados exclusivamente nos diários
eletrônicos instituídos pelos tribunais judiciários. Os atos relacionados ao exercício da função administrativa por tais órgãos
devem ser publicados no Diário Oficial.
Acórdão 175/2017 Plenário (Embargos de Declaração, Relator Ministro José Múcio Monteiro)
Direito Processual. Princípio da ampla defesa. Reiteração. Audiência. Princípio do contraditório. Tomada de contas especial.
Processo apartado.
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Não configura violação ao contraditório e à ampla defesa deixar de fazer nova audiência, no âmbito de tomada de contas
especial constituída em processo apartado, sobre as mesmas ocorrências pelas quais o responsável já foi ouvido no processo
originário.
Acórdão 176/2017 Plenário (Representação, Relator Ministro José Múcio Monteiro)
Gestão Administrativa. Serviços advocatícios. Defesa de responsável. Empresa estatal. Gestor.
É regular o custeio pelas empresas estatais de despesas relacionadas à defesa de seus dirigentes, d esde que não envolva
atos manifestamente ilegais, contrários aos interesses da entidade, praticados com dolo ou culpa, cabendo à estatal escolher
a opção que se revele mais vantajosa ao interesse público: utilizar advogados de seu quadro, contratar escritório de advocacia
ou fazer seguro de responsabilidade civil.
Acórdão 179/2017 Plenário (Auditoria, Relator Ministra Ana Arraes )
Licitação. Obras e serviços de engenharia. BDI. Desmobilização. Mobilização. Dragagem.
Deve-se aplicar BDI reduzido aos custos de mobilização e desmobilização quando representarem parcela considerável do
valor final estimado da obra, como é o caso de obras de dragagem.
Acórdão 437/2017 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro José Múcio Monteiro)
Pessoal. Aposentadoria proporcional. Doença especificada em lei. Superveniência. Integralização. Proventos.
A integralização de proventos, em razão de doença superveniente na inatividade (art. 190 da Lei 8.112/1990), não transmuda
a natureza jurídica da aposentadoria voluntária proporcional para aposentadoria por invalidez. Nesse caso, o fundamento
legal do ato concessório não deverá ser modificado de aposentadoria voluntária para aposentadoria por invalidez permanente,
devendo, contudo, como supedâneo para a integralização do provento, ser incluído o art. 190 da Lei 8.112/1990 no ato de
alteração da concessão de aposentadoria.
Acórdão 442/2017 Primeira Câmara (Representação, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman)
Contrato Administrativo. Rescisão unilateral. Requisito. Princípio da ampla defesa. Prazo.
A concessão de prazo exíguo à contratada para se manifestar sobre decisão da Administração de rescindir unilateralmente
o contrato não é razoável e ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa , ainda que o art. 78, parágrafo único, da
Lei 8.666/1993 não tenha fixado prazo para o exercício desse direito.
Acórdão 448/2017 Primeira Câmara (Recurso de Reconsideração, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Licitação. Dispensa de licitação. Capacidade técnico-operacional. Requisito. Subcontratação. Vedação.
A contratação direta com base no art. 24, inciso VIII, da Lei 8.666/1993 tem como pressuposto elementar a entidade
contratada dispor de qualificação técnica e operacional para executar o objeto do contrato, sendo, portanto, irregular a
subcontratação total dos serviços .
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