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Sessões: 14 e 15 de julho 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 1815/2020 Plenário (Administrativo, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues)
Pessoal. Cargo público. Investidura (Pessoal). Posse (Pessoal). Decisão judicial. Indenização.
Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização sob o
fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de flagrante arbitrariedade. A mera
existência de litígio judicial sobre concurso público não gera dano indenizável.
Acórdão 1822/2020 Plenário (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Responsabilidade. Inimputabilidade. Requisito. Incapacidade. Transtorno mental. Decisão judicial.
Para que o responsável seja considerado inimputável perante o TCU, deve ser comprovado que, à época dos fatos tid os por
irregulares, ele era incapaz de responder pelos seus atos. O reconhecimento da incapacidade civil do agente, em decorrência
de enfermidade que o tenha privado do discernimento necessário para os atos da vida civil, dá -se por meio da interdição
judicial.
Acórdão 1833/2020 Plenário (Representação, Relator Ministra Ana Arraes)
Convênio. SUS. Desvio de finalidade. Desvio de objeto. Atenção básica. Posto de saúde. Qualificação. Ministério da Saúde.
Competência.
No caso de não aplicação regular dos recursos do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde transferidos
aos estados, Distrito Federal e municípios, compete ao Ministério da Saúde adotar as seguintes alternativas: buscar a
devolução dos recursos prevista na regulamentação do programa (art. 99, incis o I, da Portaria de Consolidação MS 6/2017);
esgotar as medidas administrativas de que trata o art. 23, § 1º, do Decreto 7.827/2012, com vistas a realocação de recursos
do próprio ente beneficiário para o cumprimento do objeto acordado; instaurar tomada de contas especial, caso não obtenha
êxito ao aplicar as alternativas anteriores.
Acórdão 1846/2020 Plenário (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Responsabilidade. Débito. Desconsideração da personalidade jurídica. Gestor. Sócio.
O instituto da desconsideração da personalidade jurídica deve incidir sobre os administradores e sócios que tenham algum
poder de decisão na empresa, não alcançando, em regra, os sócios cotistas, exceto nas situações em que fica patente que
estes também se valeram de forma abusiva da sociedade empresária para tomar parte nas práticas irregulares.
Acórdão 1850/2020 Plenário (Denúncia, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman)
Licitação. Orçamento estimativo. Elaboração. Equipamentos. Cotação.
Na elaboração de orçamento estimativo para equipamentos a serem fornecidos em mercado restrito, devem ser adotados os
valores decorrentes das cotações mínimas. As médias ou medianas de cotações de preços devem ser empregadas apenas
em condições de mercado competitivo.
Acórdão 1850/2020 Plenário (Denúncia, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman)
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Licitação. Proposta. Preço. Inexequibilidade. Referência. Preço global. Exceção. Preço unitário.
O juízo sobre a inexequibilidade, em regra, tem como parâmetro o valor global da proposta, no entanto, admite exceções
quando os itens impugnados possuem custo total materialmente relevante e são essenciais para a boa execução do objeto
licitado, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta (art. 48,
inciso II e § 1º, alínea “b”, da Lei 8.666/1993).
Acórdão 7634/2020 Primeira Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Pessoal. Acumulação de cargo público. Professor. Cargo técnico. Nível médio.
É irregular a acumulação de cargo de professor com de técnico de nível médio para o qual não se exige qualquer formação
específica. O cargo técnico ou científico (art. 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal) é aquele cujas atribuições não
possuem natureza eminentemente burocrática ou repetitiva e para cujo exercício são exigidos conhecimentos técnicos
específicos e habilitação legal, não necessariamente em nível superior. A expressão “técnico” em nome de car go não é
suficiente, por si só, para classificá-lo na categoria de cargo técnico ou científico a que se refere aquele dispositivo
constitucional.
Acórdão 7687/2020 Primeira Câmara (Recurso de Reconsideração, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues)
Responsabilidade. Débito. Imprescritibilidade. Improbidade administrativa. Dolo. STF. Repercussão geral.
Quando a não comprovação da boa e regular aplicação de recursos de convênio é passível de ser caracterizada como ato
doloso de improbidade administrativa tipificado no art. 10, incisos I e II, da Lei 8.429/1992, a pretensão de ressarcimento ao
erário de débito apurado pelo TCU é imprescritível, uma vez que atende aos requisitos fixados pelo STF no RE 852.475
(Tema 897 da Repercussão Geral).
Acórdão 7339/2020 Segunda Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)
Direito Processual. Princípio da ampla defesa. Memorial. Instrução de processo. Relator. Poder discricionário.
Após o término da fase de instrução, documentação entregue pelos responsáveis tem natureza jurídica de memorial (ar t. 160,
§§ 1º e 3º, do Regimento Interno do TCU) e, ainda que contenha argumentos inéditos aos autos, não vincula a formação de
juízo do relator, podendo este até mesmo não autorizar sua juntada ao processo. Não existe na processualística do Tribunal
etapa de contestação da instrução da unidade técnica e tampouco fase processual de réplica ao parecer do Ministério Público.
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