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Este Informativo contém informações sintéticas de decisões proferidas pelos Colegiados do TCU, relativas à área
de Licitações e Contratos, 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 disponíveis.
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Plenário
1. A declaração de inidoneidade prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992 pode ser aplicada a empresa que foi
convidada para participar de licitação e absteve-se de apresentar proposta para, deliberadamente, beneficiar
terceiros, caracterizando conduta omissiva com o objetivo de interferir ilicitamente no certame licitatório.
2. O parecerista jurídico pode ser responsabilizado solidariamente com o gestor quando, por dolo, culpa ou erro
grosseiro, induz o administrador público à prática de ato grave irregular ou ilegal.

PLENÁRIO
1. A declaração de inidoneidade prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992 pode ser aplicada a empresa que foi
convidada para participar de licitação e absteve-se de apresentar proposta para, deliberadamente,
beneficiar terceiros, caracterizando conduta omissiva com o objetivo de interferir ilicitamente no certame
licitatório.
Em processo apartado, constituído a partir de representação que apontava fraudes em licitações conduzidas pela
Petrobras, relacionadas às obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca/PE, a conduta de
determinada empresa ao não apresentar proposta em licitações para as quais fora convidada restou inserida no
seguinte contexto fático: “As condutas anticompetitivas consistiram em acordos de (i) fixação de preços,
condições, vantagens e abstenção de participação, e (ii) divisão de mercado entre concorrentes, em licitações
públicas de obras de montagem industrial ‘onshore’ da Petrobras do Brasil. Estas condutas foram via bilizadas,
principalmente, por meio de reuniões presenciais, contatos telefônicos e SMS’s entre os representantes das
empresas, voltados à supressão/redução de competividade nas licitações/contratações realizadas pela Petrobras
nas obras de montagem industrial ‘onshore’, com prévio acerto do vencedor, preços apresentados, condições,
divisões de lotes, abstenções, propostas de cobertura, dentre outros”. Em sua defesa, a empresa aduziu que a
simples ausência da apresentação de propostas em certames licitatórios não constituiria, por si só, prática de ato
ilícito. A despeito de concordar com essa afirmativa, o relator asseverou em seu voto que, de acordo com os autos,
havia “elementos suficientes para se concluir que as omissões em questão constituíram em condutas deliberadas
para dar azo ao funcionamento do cartel”. A partir dessa constatação, o relator passou a examinar a subsunção
da conduta da empresa ao previsto no art. 46 da Lei 8.443/1992 (Verificada a ocorrência de fraude comprovada
à licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de
licitação na Administração Pública Federal), deixando assente, em preliminar, que a referida norma estabelece
a condição de licitante para que a conduta do sujeito ativo se enquadre na figura típica, e que, nessa situação, a
empresa não necessariamente figuraria na condição de licitante, já que “o entendimento usual da matéria é ser
licitante aquele que participa do certame mediante a apresentação de propostas”. Ponderou, contudo, que não
existia uma definição legal de licitante e, a seu sentir, não havia obstáculos “para esse conceito ser entendido
como o particular que de alguma forma participa do procedimento licitatório na condição de potencial
contratado e interfere na disputa e no resultado”. Esse entendimento, a seu ver, “parece ser o que melhor busca
concretizar a vontade da lei e impede o seu desvirtuamento, que constituiria no afastamento de sua incidência
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de condutas que evidentemente atentam contra o bem jurídico protegido – lisura das licitações efetuadas pela
Administração Pública”. Na ótica do relator, estar-se-ia “diante de interpretação extensiva, a qual guarda
restrição a sua aplicação no direito sancionatório em razão do princípio in dubio pro reo ”, entretanto essa
restrição não seria absoluta, tendo em vista que em precedente do STF, a Egrégia Corte já teria decidido que a
“interpretação extensiva no direito penal é vedada apenas naquelas situações em que se identifica um
desvirtuamento na mens legis”. No caso concreto, a empresa fora convidada para o certame e, deliberadamente,
absteve-se de apresentar proposta para beneficiar terceiros. Nesse cenário, o relator vislumbrou “uma conduta
omissiva efetuada com o objetivo específico de interferir nos certames ilicitamente, de forma que a empresa se
amolda ao estabelecido no art. 46 da Lei 8.443/1992”. E arrematou: “mesmo que se admita que a empresa não
detenha a condição de licitante, o fato é que, com sua conduta, contribuiu para que outras empresas, na condição
de licitantes, fraudassem os certames em análise”. Dessa forma, a empresa “assumiria a condição de partícipe e
igualmente deveria responder pelo ilícito na medida de sua culpabilidade”. Ao final, o relator propôs e o Plenário
decidiu declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade da empresa para participar, por
três anos, de licitação na Administração Pública Federal.
Acórdão 300/2018 Plenário, Representação, Relator Ministro Benjamin Zymler.
2. O parecerista jurídico pode ser responsabilizado solidariamente com o gestor quando, por dolo, culpa
ou erro grosseiro, induz o administrador público à prática de ato grave irregular ou ilegal.
Ao apreciar a prestação de contas da Companhia Docas do Estado da Bahia (Codeba) relativa ao exercício de
2005, o Plenário do TCU, mediante o Acórdão 3193/2014, decidiu julgar irregulares as contas do DiretorPresidente e da Coordenadora do Departamento Jurídico à época dos fatos, além de aplicar-lhes multa em face da
contratação de uma fundação, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, para
a prestação de serviços técnico-administrativos especializados “visando à implantação do Sistema de Gestão
Integrada de Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional (SGA) e à criação do Núcleo Ambiental da
Codeba, integrado com outras iniciativas convergentes da comunidade portuária”, sem que a referida fundação
dispusesse, em seus quadros, de corpo técnico qualificado para a execução desses serviços. Inconformada, a então
Coordenadora do Departamento Jurídico interpôs recurso de reconsideração, aduzindo, em síntese, “a natureza
opinativa e facultativa do parecer jurídico emitido favoravelmente à contratação, a inocorrência de culpa ou
erro grosseiro na emissão desse parecer e o rigorismo da apenação”. Ao apreciar o recurso, o relator ressaltou
ter restado configurada a prática de erro grosseiro por parte da parecerista jurídica ao se manifestar favoravelmente
à contratação, faltando-lhe “aprofundamento das investigações acerca do preenchimento pela fundação dos
requisitos previstos no art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/1993, o que, caso promovido, teria levado à
constatação de que tal fundação não atendia aos requisitos legais cabíveis ”. Para o relator, a recorrente
manifestou-se favoravelmente à contratação direta “não obstante a proposta de preços apresentada pela própria
fundação denotar que ela não dispunha, em seus quadros, de corpo técnico qualificado para a execução do
serviço a ser contratado, e que, em função disso, iria agregar conhecimento técnico de outras instituições”. Além
disso, o condutor do processo consignou que “a exigência contida no art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/1993
de a entidade contratada por dispensa de licitação, com fundamento nesse dispositivo, comprovar a capacidade
de execução do objeto pactuado com meios próprios e de acordo com as suas finalidades institucionais visa
evitar que tal permissivo legal seja utilizado para contratação direta de empresa que atuará meramente como
intermediária na prestação dos serviços. Busca, ainda, evitar a fuga ao regular certame licitatório, uma vez que
a empresa de fato executora do objeto não preencheria os requisitos subjetivos e objetivos para que fosse
contratada com fulcro nessa hipótese de dispensa de licitação”. Ao deixar assente que a responsabilização dos
pareceristas jurídicos por culpa ou erro grosseiro na emissão de pareceres que induzam o administrador público
à prática de irregularidades restou devidamente fundamentada no acórdão recorrido, o relator destacou a pacífica
jurisprudência do Tribunal sobre a matéria, a exemplo do Acórdão 1801/2007-TCU-Plenário, transcrevendo o
seguinte excerto do voto condutor daquela deliberação: “No que concerne à isenção de pareceristas e à
independência profissional inerentes à advocacia, a questão encontra-se pacificada junto a este Tribunal, bem
assim junto ao Supremo Tribunal Federal, que evoluiu no sentido de que os pareceristas, de forma genérica, só
terão afastada a responsabilidade a eles eventualmente questionada, se seus pareceres estiverem devidamente
fundamentados, albergados por tese aceitável da doutrina ou jurisprudência, de forma que guardem forte

2

respeito aos limites definidos pelos princípios da moralidade, legalidade, publicid ade, dentre outros. Ao
contrário, se houver parecer que induza o administrador público à prática de irregularidade, ilegalidade ou
quaisquer outros atos que possam ferir princípios como o da moralidade, da legalidade ou da publicidade, só
para citar alguns exemplos, ou que, por dolo ou culpa, tenham concorrido para a prática de graves
irregularidades ou ilegalidades, haverá de existir solidariedade entre gestores e pareceristas, já que deverão ser
considerados os responsáveis pela prática desses atos inquinados”. Com base no posicionamento externado pelo
relator, o colegiado decidiu conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento, mantendo inalterado o acórdão
recorrido.
Acórdão 362/2018 Plenário, Recurso de Reconsideração, Relator Ministro Augusto Nardes.
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