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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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Lei 13.467/2017 (reforma trabalhista), por não serem mais devidos o pagamento em dobro pelo trabalho realizado
em feriados e o adicional noturno nas prorrogações de trabalho noturno, salvo se previstos em acordo, convenção
coletiva ou contrato individual de trabalho.

Primeira Câmara
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preço. Nesse caso, os princípios da eficiência e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração devem
preponderar sobre o princípio da legalidade estrita, porquanto atendidos o interesse público e a economicidade do
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PLENÁRIO
1. É ilegal a exigência, para fim de habilitação, da apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) em nome do sócio majoritário da empresa licitante, por não estar prevista no art. 29
da Lei 8.666/1993.
Representação formulada ao TCU por sociedade empresária, com pedido de medida cautelar, apontou possível
irregularidade no Pregão Eletrônico 1/2019, promovido pelo Instituto Federal do Espírito Santo – Campus
Colatina, cujo objeto era a prestação de serviços de limpeza e conservação naquele instituto. A suposta
irregularidade consistia no fato de a entidade haver inabilitado a empresa representante, vencedora da etapa de
lances, sob o argumento de que o seu sócio majoritário estaria com pendência na Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), tendo em vista que o item 12.2 do edital, ao tempo em que previa, na fase de habilitação, a
realização de consultas ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas da CGU, ao Cadastro de Condenações
Civis por Ato de Improbidade do CNJ e ao portal do Tribunal Superior do Trabalho (para verificação de
pendências trabalhistas por meio de emissão de CNDT), dispunha, em seu subitem 12.2.1, que as consultas seriam
realizadas tanto em nome da empresa licitante quanto em nome do sócio majoritário “por força do artigo 12 da
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Lei nº 8.429 de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário”. A empresa representante alegou que a CNDT deveria ser exigível da pessoa jurídica,
e não do sócio majoritário, enquanto pessoa física, e como a exigência em relação àquela fora de vidamente
cumprida, sua desclassificação teria sido irregular. Ao apreciar a matéria, a unidade técnica se manifestou no
sentido de que, à luz do art. 29, inciso V, da Lei 8.666/1993, a exigência deveria, de fato, ter sido feita apenas da
pessoa jurídica licitante, e não de qualquer um de seus sócios, seja ele majoritário ou não. Para ela, “apenas as
consultas feitas junto ao Portal da Transparência, a respeito da existência de registros impeditivos da
contratação, no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, e ao Portal Conselho Nacional de Justiça,
para fins de verificação da existência de registros impeditivos da contratação por improbidade administrativa,
no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade, deveriam, nos termos do item 12.2.1 do
referido edital, e por força do artigo 12 da Lei nº 8.429 de 1992, serem feitas, também, em nome do sócio
majoritário da empresa licitante”. Por entender que existiam os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in
mora, e que não havia configurado o periculum in mora ao reverso, a unidade técnica propôs que a medida
cautelar fosse adotada. Ao se pronunciar sobre o caso, a relatora assinalou que a “exigência contida no subitem
12.2 c/c o subitem 12.2.1 do edital Pregão Eletrônico 1/2019, a qu al estabelece que deverá ser emitida CNDT
também em nome do sócio majoritário da empresa, além de potencialmente restritiva à competitividade, não está
prevista no art. 29 da Lei 8.666/1993”, o que caracterizaria o fumus boni iuris. Considerando, no entanto, que,
em consulta ao Portal de Compras do Governo Federal, “mais de quarenta empresas se habilitaram a participar
do certame licitatório (...), demonstrando claramente, apesar de o edital do certame conter cláusula
potencialmente restritiva à competitividade, que isso não se verificou de fato”, e considerando também que o
contrato anterior de prestação de serviços de limpeza e conservação já estava encerrado, a relatora evidenciou a
presença do periculum in mora reverso, motivo pelo qual votou pela procedência parcial da representação, sem
prejuízo de se “determinar ao Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Colatina que promova o necessário
ajuste no edital do Pregão Eletrônico 1/2019, de modo que a exigência contida no subitem 12.2 c/c o subitem
12.2.1 se refira somente a empresa licitante”, no que foi acompanhado pelos demais ministros presentes à sessão.
Acórdão 628/2019 Plenário, Representação, Relator Ministra Ana Arraes.
2. Os órgãos e entidades da Administração Pública devem promover revisão ou repactuação, conforme o
caso, dos contratos de serviços prestados mediante dedicação exclusiva de mão de obra com jornada em
regime de 12x36 horas, tendo em vista as alerações trazidas pelo art. 59-A do Decreto-lei 5.452/1943 (CLT),
incluído pela Lei 13.467/2017 (reforma trabalhista), por não serem mais devidos o pagamento em dobro
pelo trabalho realizado em feriados e o adicional noturno nas prorrogações de trabalho noturno, salvo se
previstos em acordo, convenção coletiva ou contrato individual de trabalho.
Em representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), o TCU
apreciou os efeitos da Lei 13.467/2017 (reforma trabalhista) quanto à jornada de trabalho 12x36 horas em
contratos de dedicação exclusiva de mão de obra firmados pela Administração Pública. O ponto central da
discussão referiu-se à questão de obrigatoriedade do pagamento em dobro pelo trabalho realizado em feriados e
do adicional noturno nas prorrogações do trabalho noturno, tendo em vista a inclusão do art. 59-A na
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ao apreciar a matéria, relator destacou que até o advento da Lei
13.467/2017, a Súmula TST 444 disciplinava a jornada de 12x36, chamando a atenção para os seguintes aspectos:
o caráter excepcional dessa jornada, que deveria sempre ser prevista em lei ou em acordo coletivo ou convenção
coletiva de trabalho; o pagamento da remuneração em dobro quando do trabalho em feriados; e o fato de que o
empregado não teria direito ao pagamento de adicional referente ao trabalho prestado nas décima primeira e
décima segunda horas. Observou, contudo, que, com a reforma trabalhista, a jornada de trabalho 12x36 foi
institucionalizada e, ao teor do § 1º do art. 59-A, quando dispõe que “a remuneração mensal abrange os
pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados
compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno”, ficou estabelecido que as parcelas referentes
ao pagamento em dobro pelo trabalho realizado em feriados e ao adicional noturno nas prorrogações do trabalho
noturno deixaram de ser devidas aos empregados que atuam com essa jornada. Para o condutor do processo, a
inovação legislativa era relevante, “pois altera a forma de remuneração dos empregados e, por conseguinte, dos
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respectivos contratos de serviços continuados de dedicação de mão de obra firmados pela Administração Pública
Federal, no regime de 12x36 horas”. Não obstante assinalar que a Lei 13.467/2017 se aplicava aos contratos
administrativos desde a data de sua publicação (11/11/2017), o relator deixou assente que “a percepção das
rubricas acima, pelos trabalhadores, estaria resguardada caso prevista em instrumento de negociação entre as
partes, em observância à prevalência do negociado sobre o legislado, princípio realçado na reforma trabalhista,
notadamente com a inserção dos arts. 8º, § 2º (súmulas não podem restringir direitos legalmente previstos nem
criar obrigações que não estejam previstas em lei), 611-A (direitos nos quais o negociado prevalece sobre a lei)
e 611-B (direitos que não podem ser suprimidos ou reduzidos por acordos ou convenções coletivas), à CLT pela
Lei 13.467/2017”. Nesse sentido, prosseguiu, “admitir-se-ia, a princípio, para os contratos firmados antes ou
mesmo depois de 11/11/2007 que contenham cláusula de pagamento dessas rubricas, lastreada em acordo ou
convenção coletiva de trabalho, e que as rubricas estejam realmente sendo pagas, a hipótese de que esses
pagamentos seriam mais benéficos ao trabalhador e que prevaleceriam sobre a lei”. Por fim, discorrendo a
respeito do instituto mais adequado para a alteração dos contratos em andamento na Administração Pública
Federal, o relator afirmou que haveria duas possibilidades, a revisão ou a repactuação, alertou, todavia, que “não
caberia ao TCU estabelecer os procedimentos, o momento e o instituto que cada órgão/entidade vai utilizar para
adequar seus contratos, tendo em vista as peculiaridades intrínsecas de cada caso, como, por exemplo, o número
de contratos a serem adequados, o estágio de vigência individual dos contratos, as suas estruturas
administrativas e de pessoal, entre outros”. Assim, acolhendo o voto do relator, o Plenário decidiu expedir
determinações a diversos órgãos da Administração Pública Federal, inclusive à Secretaria-Geral de Administração
do próprio TCU, para que orientem os órgãos e entidades da estrutura administrativa em que se insiram ou que
diretamente “promovam a adequação (revisão ou repactuação, conforme o caso) dos contratos de prestação de
serviços de execução indireta com dedicação exclusiva de mão de obra com jornada em regime de 12x36 horas,
tendo em vista as modificações trazidas pelo art. 59-A da Consolidação das Leis do Trabalho, no sentido de não
serem mais devidos o pagamento em dobro pelo trabalho realizado em feriados e o adicional noturno nas
prorrogações de trabalho noturno, caso não previstos em Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou em
contrato individual”.
Acórdão 712/2019 Plenário, Representação, Relator Ministro Bruno Dantas.

PRIMEIRA CÂMARA
3. A vedação à participação de cooperativas em licitação não deve levar em conta a natureza do serviço a
ser contratado, sob pena de violação do art. 10 da Lei 12.690/2012, o qual admite a prestação, pelas
cooperativas, de qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, desde que prevista em seu objeto social.
Ao apreciar representação que apontava possíveis irregularidades em pregão eletrônico realizado pelo Instituto
Nacional de Tecnologia da Informação, cujo objeto era o “registro de preços para eventual contratação de
serviços especializados de suporte e administração da infraestrutura de dados, administração de dados e banco
de dados e operação em segurança da informação”, a Primeira Câmara do TCU, por meio do Acórdão
2.260/2017, aplicou multa a servidores da entidade em razão de, entre outras falhas, haverem permitido a
participação de cooperativas no certame, em “ofensa ao Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério
Público do Trabalho e a União, à Súmula TCU 281, e à Instrução Normativa 2/2008 SLTI/MPOG ”. Quando da
análise dos pedidos de reexame interpostos pelos apenados, o relator assinalou, preliminarmente, que em nenhum
dos normativos mencionados havia clareza de que os serviços previstos na licitação não poderiam ser contratados
com cooperativas, dando ênfase ao fato de que o termo de conciliação judicial entre a União e o MPT havia sido
homologado, em 2003, em decorrência da constatação de que algumas cooperativas só haviam sido criadas para
burlar a legislação trabalhista. De acordo com o relator, com a edição das Leis 12.349/2010 e 12.690/2012, teria
sido inaugurado um novo regramento jurídico acerca das cooperativas, motivo a demandar uma revisão da Súmula
TCU 281, segundo a qual “É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do
serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação
jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade”. Nesse sentido, frisou que a
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inserção da expressão “inclusive nos casos de sociedades cooperativas” no art. 3º, § 1º, da Lei 8.666/1993, por
intermédio da Lei 12.349/2010, teve por objetivo “modificar o que ocorria anteriormente, quando a regra era a
não admissão de sociedades cooperativas na disputa dos certames. A Lei 12.349/2010 inverteu essa lógica para
que a exclusão de cooperativas de certames passasse a ser exceção, ou melhor, passasse a não existir ”. Ao se
reportar ao art. 10, § 2º, da Lei 12.690/2012, segundo o qual “A Cooperativa de Trabalho não poderá ser impedida
de participar de procedimentos de licitação pública que tenham por escopo os mesmos serviços, operações e
atividades previstas em seu objeto social”, o relator enfatizou que a norma veda o impedimento de cooperativas
participarem de licitação pública, da mesma forma que o seu art. 5º impede “explicitamente a utilização de
cooperativa como intermediadora de mão de obra subordinada”. Por conseguinte, “a preocupação que deve
exercer o ente público federal não é com a natureza do serviço a ser contratado, mas com a inidoneidade da
cooperativa. O órgão ou entidade pública deverá certificar-se quanto à regularidade de tais sociedades e à
relação mantida com seus cooperados, além de exigir a prestação do serviço de forma coordenada, nos termos
do art. 7º, § 6º, da referida norma”. Assim, acolhendo o voto do relator, o colegiado decidiu dar provimento
parcial aos recursos, anular o item 9.2.1 do acórdão recorrido, que considerava irregular a participação de
cooperativas no referido pregão, e, em função disso, diminuir o valor da multa aplicada aos recorrentes, além de
determinar o envio da deliberação proferida à Comissão de Jurisprudência “para que avalie a conveniência e a
oportunidade de revisitar o entendimento proferido na Súmula TCU 281 ”.
Acórdão 2463/2019 Primeira Câmara, Pedido de Reexame, Relator Ministro Bruno Dantas.
4. A adesão, por entidade do Sistema S, a registro de preços realizado por órgãos ou entidades da
Administração Pública, ainda que sem previsão no seu regulamento de compras e no Decreto 7.892/2013,
não é conduta grave o suficiente para macular as contas do gestor quando restar demonstrado que ele agiu
motivado pela busca do melhor preço. Nesse caso, os princípios da eficiência e da busca pela proposta mais
vantajosa para a Administração devem preponderar sobre o princípio da legalidade estrita, porquanto
atendidos o interesse público e a economicidade do ato.
Recurso de reconsideração interposto pelo diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Departamento Regional do Estado de Roraima (Senai/RR), contra o Acórdão 4.222/2017 -1ª Câmara, questionou
o julgamento pela irregularidade das suas contas ordinárias relativas ao exercício de 2014 e a consequente
aplicação de multa fundamentada no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992. Entre as ocorrências que levaram à
decisão recorrida, fora constatada a adesão da entidade à ata gerenciada pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Roraima (TRE/RR), que tinha por objeto a contratação de serviços contínuos de limpeza e conservação.
A irregularidade se deu em função da ausência de previsão, seja no regulamento de compras e aquisições do
Senai/RR seja no Decreto 7.892/2013, para que entidade do Sistema S pudesse aderir a registro de preços de
órgão ou entidade da Administração Pública. O recorrente argumentou que, pelo fato de a entidade por ele gerida
não integrar a Administração Pública, poderia fazer tudo o que a lei não proíbe e que a adesão se justificava em
função de os valores registrados na ata do TRE/RR serem “inferiores à pesquisa de preços realizada pela
entidade, a qual balizaria o respectivo procedimento licitatório, com preço inferior, inclusive, ao valor
contratado pelo Senai no contrato então vigente”. Ao examinar a questão, o relator, de um lado, repeliu o
argumento de que a entidade não estaria sujeita ao princípio da legalidade estrita, asseverando que as “entidades
do Sistema S estão sob a jurisdição do TCU por gerirem contribuições parafiscais, que são recursos de natureza
pública” e, apesar de não se exigir “o mesmo rigor adotado nas análises dos atos próprios dos órgãos e entidades
integrantes da Administração Pública, tais entidades devem, no mínimo, pautar suas condutas nos princípios que
regem essa Administração”. De outro lado, reconheceu que a conduta do gestor foi pautada pela busca do melhor
preço para o Senai/RR, inclusive quando comparado com o contrato anterior da entidade antes da adesão,
circunstância que legitimava o ato praticado, sob a ótica do atendimento aos princípios da eficiência e da busca
da proposta mais vantajosa para a Administração. Assim, invocando o conflito de princípios na busca da melhor
solução para o caso concreto, considerou que “devem os princípios da eficiência e da vantajosidade
preponderarem sobre o princípio da legalidade estrita, de forma a prestigiá -los, eis que atendido, in casu, a
eficiência, o interesse público e a economicidade do ato”. Por fim, observando que não foram apontados indícios
de antieconomicidade, julgou que o ato não deveria ser considerado grave o suficiente para macular as contas do
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recorrente, nem para sujeitá-lo à reprovabilidade do Tribunal, no que foi acompanhado pelos demais ministros
presentes no julgamento.
Acórdão 2678/2019 Primeira Câmara, Recurso de Reconsideração, Relator Ministro Vital do Rêgo.
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