Número 276
Sessões: 30 e 31 de julho 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 1790/2019 Plenário (Representação, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
Pessoal. Jornada de trabalho. Cargo em comissão. Função de confiança. Limite. Poder discricionário.
É lícito aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal definir a jornada de trabalho dos ocupantes de cargos em
comissão e de função de confiança dentro do intervalo de seis a oito horas diárias, pois a legislação não sujeita os ocupantes
de cargo em comissão ou de função de confiança necessariamente à jornada máxima de quarenta horas semanais, não
havendo equivalência entre os termos legais “integral dedicação ao serviço” e “cumprimento da jornada máxima de trabalho”
(art. 19 da Lei 8.112/1990).
Acórdão 1793/2019 Plenário (Solicitação do Congresso Nacional, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
Finanças Públicas. Restos a pagar. Vedação. Nota de empenho de despesa. Crédito orçamentário. Licitação. Obra
paralisada.
É irregular a utilização de nota de empenho cuja despesa foi inscrita em restos a pagar como crédito orçamentário para
realização de nova licitação, com vistas à conclusão de obra abandonada pela contratada, por ofensa ao princípio da
anualidade orçamentária, bem como ao art. 61 da Lei 4.320/1964 e ao art. 21 do Decreto 93.872/1986.
Acórdão 6598/2019 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Bruno Dantas)
Pessoal. Aposentadoria por invalidez. Moléstia profissional. Doença especificada em lei. Proventos integrais.
A concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais em razão de incapacitação por moléstia profissional
independe de expressa especificação em lei da patologia que motivou a inativação do servidor. A necessidade de
especificação restringe-se aos casos decorrentes de doença grave, contagiosa ou incurável.
Acórdão 6608/2019 Primeira Câmara (Recurso de Reconsideração, Relator Ministro Bruno Dantas)
Direito Processual. Tomada de contas especial. Julgamento. Multa. Dano ao erário. Inexistência. Representação. Conversão.
O TCU deve julgar o mérito de tomada de contas especial remetida ao Tribunal por órgão ou entidade da Administração
Pública, ainda que afastado o indício de dano ao erário que motivou a sua instauração, não havendo previsão regimental de
converter o processo em representação caso subsista a ocorrência de ato de gestão irregular, a fim de se aplicar multa, sem
a necessidade de realizar julgamento de contas.
Acórdão 6612/2019 Primeira Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Bruno Dantas)
Pessoal. Acumulação de cargo público. Vacância do cargo. Aposentadoria por invalidez. Proventos.
O desligamento por invalidez permanente (art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal) de servidor público já aposentado
em outro cargo público inacumulável se dá pelo instituto da vacância, e não por meio do instituto da aposentadoria, haja vista
a vedação constitucional ao acúmulo de aposentadorias decorrentes de cargos inacumuláveis (art. 40, § 6º, da CF). O fato
de não envolver a percepção dos proventos não interfere nesse juízo.
Acórdão 6617/2019 Primeira Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Vital do Rêgo)
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Pessoal. Ressarcimento administrativo. Dispensa. Administração Pública. Erro. Princípio da boa -fé.
A reposição ao erário de valores recebidos indevidamente é obrigatória, independentemente de boa -fé do beneficiário,
quando se tratar de erro operacional da Administração, pois a dispensa de ressarcimento somente se admite na hipótese de
erro escusável de interpretação da lei.
Acórdão 6180/2019 Segunda Câmara (Recurso de Reconsideração, Relator Ministro Augusto Nardes)
Direito Processual. Prova (Direito). Fotografia. Declaração. Convênio. Nexo de causalidade.
Declarações e fotografias não têm pleno valor probatório, sobretudo quando desacompanhadas de documentos capazes de
estabelecer o nexo causal entre os recursos recebidos da União e as despesas incorridas na execução do objeto do convênio.
Acórdão 6189/2019 Segunda Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)
Contrato Administrativo. Subcontratação. Requisito. Justificativa. Autorização. Sub -rogação. Vedação.
É vedada a subcontratação integral em contratos administrativos, sendo possível a subcontratação parcial quando não se
mostrar viável, sob a ótica técnico-econômica, a execução integral do objeto por parte da contratada e desde que tenha
havido autorização formal do contratante.
Acórdão 6190/2019 Segunda Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)
Direito Processual. Prova (Direito). Docum ento fiscal. Nota fiscal. Ausência. Princípio do livre convencimento motivado.
A despesa pode ser considerada regular mesmo na ausência de nota fiscal, se houver outros elementos disponíveis nos
autos que motivem o convencimento do juiz, com base no princípio da persuasão racional, também denominado de princípio
da livre convicção motivada, disposto no art. 371 do CPC, de aplicação subsidiária no TCU.
Acórdão 6196/2019 Segunda Câmara (Recurso de Reconsideração, Relator Ministra Ana Arraes)
Responsabilidade. Multa. Dosimetria. Circunstância atenuante. Prefeito. Alternância.
A sucessiva alternância na chefia do Poder Executivo municipal durante o mandato eletivo constitui obstáculo real à gestão
pública, devendo ser considerada na avaliação da culpabilidade do responsável (art. 22, caput, do Decreto-lei 4.657/1942 –
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).
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