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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 610/2021 Plenário (Representação, Relator Ministro Aroldo Cedraz)
Responsabilidade. Culpa. Erro grosseiro. Cooperativa. Contratação. Mão de obra. Intermediação.
Para fins do exercício do poder sancionatório do TCU, pode ser tipificada como erro grosseiro (art. 28 do Decreto-lei
4.657/1942 - Lindb) a contratação de cooperativa nos casos em que, pelas características do serviço a ser executado, atue
como mera intermediadora de mão de obra.
Acórdão 623/2021 Plenário (Representação, Relator Ministro Bruno Dantas)
Responsabilidade. Declaração de inidoneidade. Tratamento diferenciado. Pequena empresa. Microempresa. Direito de
preferência. Empresa coligada.
Sujeita-se à declaração de inidoneidade (art. 46 da Lei 8.443/1992) a empresa que participa de licitação na condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, embora seja coligada ou integrante de fato de grupo econômico de empresa
de maior porte, ainda que não haja coincidência de sócios, proporcionando a esta o usufruto indireto dos benefícios previstos
na LC 123/2006.
Acórdão 4748/2021 Primeira Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Direito Processual. Comunicação processual. Validade. Endereço. Domicílio necessário.
São válidas as comunicações processuais entregues, mediante carta registrada com aviso de recebimento, no endereço
profissional do responsável, não havendo necessidade de que o recebimento seja feito por ele próprio.
Acórdão 4757/2021 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Pessoal. Adicional por tempo de serviço. Estado-membro. Município. Anuênio. Requisito. Serviço público. Vínculo.
Interrupção.
O tempo de serviço municipal ou estadual prestado sob regime estatutário na vigência do Decreto 31.922/1952, ainda que
tenha havido rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública, pode ser computado para fins de
gratificação de tempo de serviço, desde que o servidor tenha ingressado no serviço público federal ainda na vigência da Lei
1.711/1952, sendo a este regime vinculado.
Acórdão 4803/2021 Primeira Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)
Responsabilidade. Convênio. Concedente. Fiscalização. Ausência. Convenente.
A eventual falta de fiscalização do órgão concedente não atenua a responsabilidade do gestor convenente por irregularidades
identificadas na execução do ajuste, porquanto incumbe àquele que recebe recursos públicos o dever de demonstrar a sua
correta aplicação.
Acórdão 4808/2021 Primeira Câmara (Pensão Militar, Relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira)
Pessoal. Acumulação de pensões. Limite. Pensão militar. Benefício de prestação continuada. INSS.
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Não há óbice a que o TCU considere legal, para fins de registro, ato de pensão militar em que há acumulação dos respectivos
proventos com o benefício de prestação continuada (BPC) instituído pela Lei 8.742/1993, pois os impedimentos de
acumulação com a pensão militar (art. 29 da Lei 3.765/1960) restringem-se apenas a proventos ou a vencimentos. O
pagamento e o controle do BPC estão sujeitos à competência do INSS.
Acórdão 4585/2021 Segunda Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Augusto Nardes)
Direito Processual. Cobrança executiva. Bens. Inexistência. Execução judicial. Pessoa jurídica. Sucessão. Débito.
Ressarcimento ao erário.
A eventual inexistência ou insuficiência de bens transferidos da pe ssoa jurídica sucedida para a pessoa jurídica sucessora –
que responde pelo ressarcimento ao erário por prejuízos causados pela sucedida, no limite do patrimônio transferido – é
questão que se encontra fora da alçada do TCU e deve ser dirimida pelo Poder J udiciário, no âmbito da ação de execução
do acórdão condenatório.
Acórdão 4611/2021 Segunda Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
Responsabilidade. Débito. Parcelamento. Limite máximo. Exceção. Capacidade econômica. Interesse público.
O TCU, em caráter excepcional, pode deferir pedido de parcelamento do débito em mais de 36 parcelas mensais (art. 217 do
Regimento Interno do Tribunal), levando em consideração o interesse do requerente em cumprir a obrigação de recolhimento,
a sua capacidade econômica e o interesse público na quitação da dívida sem a necessidade da ação de execução, assim
como os princípios do formalismo moderado e da razoabilidade.
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