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Sessões: 18 e 19 de junho de 2019
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 disponíve is.

Acórdão 1423/2019 Plenário (Recurso de Reconsideração, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
Direito Processual. Prova (Direito). Declaração. Convênio. Terceiro.
Declarações de terceiros, isoladamente, não são suficientes para comprovar a regular aplicação dos recursos federais
transferidos por meio de convênio, possuem baixa força probatória e provam somente a existência da declaração, mas não
o fato declarado, competindo ao interessado demonstrar a veracidade do alegado.
Acórdão 1425/2019 Plenário (Representação, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues)
Licitação. Proposta. Composição. Tributo. Serviços contínuos. Base de cálculo. Taxa de administração. Receita bruta.
Nas licitações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, as planilhas de custos e formação de preços
das licitantes devem prever a incidência do PIS e da Cofins sobre a receita bruta do contrato, e não somente sobre a taxa de
administração.
Acórdão 1426/2019 Plenário (Embargos de Declaração, Relator Ministro Aroldo Cedraz)
Direito Processual. Comunicação processual. Princípio da ampla defesa. Notificação. Presunção relativa. Prazo.
A entrega da comunicação processual mediante carta registrada com AR no endereço do destinatário faz surg ir a presunção
de sua imediata cientificação, que pode ser excepcionalmente afastada quando houver comprovação de que o interessado
não dispunha de condições efetivas para obter ciência na data de entrega do ofício notificatório.
Acórdão 1427/2019 Plenário (Recurso de Revisão, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Responsabilidade. Prestação de contas. Mora. Omissão no dever de prestar contas. Citação. Erro formal. Caracterização.
A omissão no dever de prestar contas fica caracterizada apenas a partir da citação feita pelo TCU. A apresentação da
prestação de contas até o momento anterior ao da citação configura intempestividade no dever de prestar contas e deve ser
considerada falha formal, hipótese que, aliada à demonstração da adequada e integral aplicação dos recursos, co nduz ao
julgamento das contas pela regularidade com ressalvas.
Acórdão 1435/2019 Plenário (Aposentadoria, Redator Ministro Walton Alencar Rodrigues)
Pessoal. Tempo de serviço. Advocacia. Magistrado. Contribuição previdenciária. Certidão. Marco temporal. OAB.
É legal, para fins de aposentadoria de magistrado, a contagem do tempo exercido como advogado, independentemente do
recolhimento das contribuições previdenciárias, desde que comprovado por meio de certidão da OAB, apenas para os
interessados que ingressaram na carreira antes do advento da EC 20, de 16/12/1998.
Acórdão 4508/2019 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Pessoal. Pensão civil. Regime Próprio de Previdência Social. Transposição de regime jurídico. Regime celetista.
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É ilegal a concessão de pensão civil à conta do regime próprio de previdência social se o instituidor era celetista e faleceu
antes da publicação da Lei 8.112/1990, hipótese em que a alteração de regime jurídico não encontra amparo legal.
Acórdão 4510/2019 Primeira Câmara (Recurso de Reconsideração, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Responsabilidade. Multa. Acumulação. Dosimetria. Processo conexo. Limite máximo.
Na apenação de responsável por irregularidades de natureza semelhante analisadas em processos distintos, mas que
poderiam ter sido examinadas no âmbito de um mesmo processo, o total somado das multas, em consideração aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, deve manter observância ao limite máximo permitido para a multa prevista no art.
58 da Lei 8.443/1992.
Acórdão 4515/2019 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Bruno Dantas)
Pessoal. Tempo de serviço. Professor. Tempo ficto. Magistério. Aposentadoria especial. Marco temporal.
A data limite para conversão em tempo comum do tempo de atividade de magistério dos professores cujos emp regos públicos
celetistas foram transformados em cargos estatutários é a data de publicação da EC 18/1981 (9/7/1981), quando a
aposentadoria do professor deixou de ser considerada como aposentadoria especial e passou a ser espécie de benefício por
tempo de contribuição, com o requisito etário reduzido.
Acórdão 3883/2019 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Minis tro Aroldo Cedraz)
Pessoal. Quintos. Requisito. Nomeação de pessoal. Senado Federal. Formalização. Irredutibilidade.
A parcela referente ao pagamento da incorporação de quintos a servidor do Senado Federal sem designação formal para o
exercício de função, em desconformidade com os arts. 62 e 62-A da Lei 8.112/1990, 3º da Lei 8.911/1994 e 15 da Lei
9.527/1997, deve ser transformada em parcela compensatória, em nome da garantia constitucional de irredutibilidade
remuneratória, somente passível de atualização pelos índices gerais de reaj uste aplicáveis às remunerações dos servidores
públicos, a ser absorvida por ocasião da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza.
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