Número 301
Sessões: 10 e 11 de março de 2020
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 526/2020 Plenário (Administrativo, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
Pessoal. Tempo de serviço. Aluno-aprendiz. Averbação de tempo de serviço. Estágio profissional. Bolsista.
A participação de aluno como bolsista no Programa Bolsa de Trabalho (estágio profissionalizante), instituído pelo Decreto
69.927/1972, não se confunde com a figura de aluno-aprendiz (art. 32 da Lei 3.552/1959), que autoriza a averbação de tempo
de serviço na forma reconhecida pela Súmula TCU 96.
Acórdão 527/2020 Plenário (Recurso de Reconsideração, Relator Ministro Bruno Dantas)
Licitação. Orçamento estimativo. Preço. Medicamento. Preço de mercado. Referência. Superfaturamento. Sobrepreço.
É válida a utilização do Banco de Preços em Saúde do Ministério da Saúde (BPS) como referência de preços para aquisição
de medicamentos e, consequentemente, para fins de quantificação de superfaturamento e sobrepreço, desde que balizada
por critérios adequados, que aproximem a pesquisa à contratação analisada.
Acórdão 547/2020 Plenário (Representação, Relator Ministra Ana Arraes)
Competência do TCU. Pessoal. Conflito de interesse. Agente público. CGU. Comitê de ética.
Não compete ao TCU avaliar e fiscalizar situações que configurem conflito entre interesses públicos e privados na atuação
de agentes públicos, bem como determinar medidas para prevenção ou eliminação do conflito, ou mesmo orientar e dirimir
dúvidas e controvérsias acerca da interpretação das normas que regulam o assunto. No âmbito do Poder Executivo, a
competência para tanto é da Controladoria-Geral da União e da Comissão de Ética Pública (art. 8º da Lei 12.813/2013).
Acórdão 550/2020 Plenário (Recurso de Revisão, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Direito Processual. Tomada de contas especial. Intempestividade. Instauração. Princípio da ampla defesa. Princípio do
contraditório. Prejuízo.
O transcurso do lapso de dez anos para dispensa de instauração da tomada de con tas especial, apesar de admitido em tese,
precisa ser avaliado em confronto com os elementos disponíveis em cada caso, com o objetivo de verificar se houve, de fato,
prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Acórdão 2334/2020 Primeira Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Direito Processual. Citação. Solidariedade. Solidariedade passiva. Credor.
A ausência de citação de outros responsáveis solidários pelo dano ao erário não obsta o andamento regular do proces so de
tomada de contas especial, tendo em vista que o instituto da solidariedade passiva constitui benefício exclusivo do credor.
Acórdão 2352/2020 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Bruno Dantas)
Pessoal. Pensão civil. Dependência econômica. Filho. Maioridade. Invalidez.
É ilegal a concessão de pensão a filho maior inválido quando houver prova da ausência de dependência econômica em
relação ao servidor falecido que instituiu o benefício.
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Acórdão 2386/2020 Primeira Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman)
Responsabilidade. Entidade de direito privado. Empresário individual. Débito.
Na hipótese de dano ao erário envolvendo empresa de natureza jurídica individual, apenas o proprietário deve ser
responsabilizado pelo débito, uma vez que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo seus bens
particulares pelas dívidas decorrentes da atividade empresarial.
Acórdão 1432/2020 Segunda Câmara (Embargos de Declaração, Relator Ministro Augusto Nardes)
Direito Processual. Julgamento. Notificação. Pauta de sessão.
É desnecessária a intimação pessoal acerca da data da sessão em que o processo será julgado, sendo suficiente a publicação
da pauta de julgamentos no Portal do TCU e no Caderno de Deliberações do BTCU (Diário Eletrônico).
Acórdão 1462/2020 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministra Ana Arraes)
Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Princípio da legalidade. Princípio da boa -fé. Intempestividade.
É possível, excepcionalmente, a prevalência dos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da proporcionalidade e
da proteção da confiança em favor do administrado, em detrimento do princípio da legalidade, quando a situação jurídica e
remuneratória irregular estiver consolidada por longo transcurso de tempo e não houver como a fastar a presunção de boa-fé
do beneficiário.
Acórdão 1470/2020 Segunda Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator Ministra Ana Arraes)
Responsabilidade. Multa. Prescrição. Termo inicial. Convênio. Prestação de contas.
Nos casos de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados mediante convênios ou instrumentos similares,
a data limite para entrega da prestação de contas final assinala o marco inicial da contagem do prazo de prescrição da
pretensão punitiva do TCU.
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