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Sessões: 17 e 18 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 594/2020 Plenário (Recurso de Reconsideração, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Licitação. Comissão de licitação. Princípio da segregação de funções. Orçamento estimativo. Avaliação. Competência.
Não cabe à comissão de licitação avaliar o conteúdo da pesquisa de preços realizada pelo setor comp etente do órgão, pois
são de sua responsabilidade, em regra, apenas os atos relacionados à condução do procedimento licitatório.
Acórdão 611/2020 Plenário (Representação, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
Responsabilidade. Multa. Litigância de má-fé. Representação. Interesse privado.
Formular representação ao TCU com interesses predominantemente privados, em detrimento do interesse público, pode
configurar litigância de má-fé, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, 80 e 81 da
Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
Acórdão 615/2020 Plenário (Recurso de Reconsideração, Relator Ministra Ana Arraes)
Responsabilidade. Licitação. Parecer jurídico. Erro grosseiro. Obras e serviços de engenharia. Preço unitário. Critério.
A ausência de critério de aceitabilidade dos preços unitários em edital de licitação para contratação de obra, em complemento
ao critério de aceitabilidade do preço global, configura erro grosseiro que atrai a responsabilidade do parecerista jurídico que
não apontou a falha no exame da minuta do ato convocatório, pois deveria saber, como esperado do pareceristas médio,
quando as disposições editalícias não estão aderentes aos normativos legais e à jurisprudência.
Acórdão 615/2020 Plenário (Recurso de Reconsideração, Relator Ministra Ana Arraes)
Direito Processual. Prazo. Prorrogação. Defesa de responsável. Notificação. Ausência. Nulidade.
Não é causa de nulidade a ausência de comunicação ao responsável do deferimento de seu pedido de prorrogação de prazo
para apresentação de defesa, cabendo a ele acompanhar o desfecho do pleito (art. 183, parágrafo único, do Regimento
Interno do TCU).
Acórdão 615/2020 Plenário (Recurso de Reconsideração, Relator Ministra Ana Arraes)
Responsabilidade. Culpa. Parecerista. Advogado. Parecer jurídico. AGU.
Os ocupantes de cargos da Advocacia Pública Federal, nos casos que abarquem a esfera de competência do TCU, podem
ser responsabilizados pelo Tribunal, mesmo quando não tenham atuado com dolo ou fraude.
Acórdão 616/2020 Plenário (Embargos de Declaração, Relator Ministro Bruno Dantas)
Pessoal. Conselho de fiscalização profissional. Diárias. Indenização. Valor. Referência.
Os conselhos de fiscalização profissional, na fixação do valor de diárias e de outras indenizações correlatas, com base no
art. 2º, § 3º, da Lei 11.000/2004, devem adotar valores razoáveis, que não excedam injustificadamente aqueles estabelecidos
por outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal.
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Acórdão 618/2020 Plenário (Acompanhamento, Relator Ministro Bruno Dantas)
Competência do TCU. Agência reguladora. Abrangência. Termo de ajustamento de conduta. Princípio da motivação.
A celebração de termo de ajustamento de conduta por agência reguladora, em que a entidade, em vez de arrecadar as multas
que lhe são devidas, negocia com a concessionária de serviço público para que haja o ajuste da conduta irregular e para que
os valores envolvidos sejam convertidos em investimentos, por se tratar de transação envolvendo recursos públicos, está
sujeita à jurisdição do TCU. A escolha dos compromissos que integrarão o TAC requer motivação demonstrando a presença
do interesse público na aceitação dessa permuta.
Acórdão 3145/2020 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Pessoal. Quintos. Tempo de serviço. Continuidade. Contagem de tempo de serviço. Função de confiança. Metodologia.
A incorporação de quintos deve observar rigorosamente a sequência cronológica das funções exercidas, de modo a se
assegurar a incorporação daquela desempenhada por maior tempo dentro de cada período de doze meses consecutivos,
ainda que não contínuos, de exercício de função (art. 3º, § 3º, da Lei 8.911/1994). É irregular o procedimento de se agrupar
os dias trabalhados pelo servidor conforme a função exercida, sem a observância da ordem cronológica, com objetivo de
assegurar a melhor combinação possível para a incorporação da vantagem.
Acórdão 2576/2020 Segunda Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Augusto Nardes)
Responsabilidade. Convênio. Débito. Inexigibilidade de licitação. Artista consagrado. Cachê. Nexo de causalidade.
Na contratação de profissional do setor artístico com recursos de convênio, mediante inexigibilidade de licitaç ão fundada no
art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, a demonstração de que os pagamentos foram recebidos pelo artista ou por seu
representante devidamente habilitado, seja detentor de contrato de exclusividade, portador de instrumento de procuração ou
carta de exclusividade, comprova o nexo de causalidade entre os recursos transferidos pelo concedente e as despesas
realizadas pelo convenente.
Acórdão 2577/2020 Segunda Câmara (Recurso de Reconsideração, Relator Ministro Augusto Nardes)
Responsabilidade. Convênio. Débito. Superfaturamento. Artista consagrado. Cachê. Intermediação.
Nos convênios para a realização de eventos, configura débito a diferença entre o valor pago à empresa intermediadora do
show a título de cachê e o valor efetivamente repassado ao artista ou a seu representante exclusivo, salvo se demonstrados
outros custos incorridos pela empresa que justifiquem a divergência.
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