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J URISPRUDÊNCIA Nº 238

Sessões de 25 e 26 de setembro de 2018
Assunto: Licitação. Proposta. Desclassificação. Diligência. Erro.
Ementa: É irregular a desclassificação de proposta vantajosa à Administração por erro
de baixa materialidade que possa ser sanado mediante diligên cia, por afrontar o
interesse público.
(Acórdão 2239/2018 Plenário (Representação, Relator Ministra Ana Arraes)
Assunto: Responsabilidade. Inabilitação de responsável. Agente privado. Terceiro.
Ementa: É possível a aplicação da penalidade de inabilitação de responsável para o
exercício de cargo em comissão ou função de confiança (art. 60 da Lei 8.443/1992) a
terceiros estranhos ao serviço público .
(Acórdão 2240/2018 Plenário (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro
Benjamin Zymler)
Assunto: Licitação. Propaganda e publicidade. Julgamento. Proposta técnica. Comissão
de licitação. Cadastro.
Ementa: É incabível a escolha ad hoc dos membros que comporão a subcomissão
destinada à análise e ao julgamento das propostas técnicas nas licitaçõe s para
contratação de serviços de publicidade, os quais devem se r escolhidos por sorteio entre
profissionais previamente cadastrados (art. 10, §§ 1º e 2º, da Lei 12.232/2010).
(Acórdão 2250/2018 Plenário (Auditoria, Relator Ministro José Múcio Monteiro)
Assunto: Convênio. Execução financeira. Receita. Prestação de contas. Evento.
Ementa: Os valores arrecadados com a cobrança de ingressos em shows e eventos ou
com a venda de bens e serviços produzidos ou forneci dos em razão de projetos
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beneficiados com recursos de convênios devem ser revertidos para a consecução do
objeto conveniado ou recolhidos ao erário e, adicionalmente, integrar a prestação de
contas do ajuste.
(Acórdão 11552/2018 Primeira Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator
Ministro Bruno Dantas)
Assunto: Responsabilidade. Débito. Correção monetária. Juros de mora. Multa. IPCA.
Selic. Marco temporal.
Ementa: Até 31/7/2011, os débitos atribuídos pelo TCU devem ser atualizados
monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e acrescidos de
juros simples de mora de 1% ao mês. A partir dessa data, aos débitos imputados deve
ser aplicada a taxa Selic, que comporta juros e correção monetária. As dívidas oriunda s
de multas ou de débitos em que se reconhece a boa -fé do responsável, enquanto os
processos estiverem tramitando no Tribunal, devem ser atualizadas monetariamente pelo
IPCA, independentemente da data de ocorrência, uma vez que para estas dívidas não
há previsão (arts. 12, § 2º, e 59 da Lei 8.443/1992) de incidência de juros de mora .
(Acórdão 11564/2018 Primeira Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator
Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)
Assunto: Responsabilidade. Convênio. Obrigação de resultado. Execução física.
Quantificação. Débito. Execução parcial.
Ementa: Quando a parcela executada do convênio não for suficiente para o atingimento,
ainda que parcial, dos objetivos do ajuste, sem quaisquer benefícios à sociedade, a
possibilidade de aproveitamento do que já foi executado em eventual retomada das
obras, por se tratar de mera hipótese, não de benefício efetivo, não enseja o
correspondente abatimento no valor do débito apurado .
(Acórdão 11571/2018 Primeira Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator
Ministro Benjamin Zymler)
Assunto: Pessoal. Acumulação de
administrativo. Jornada de trabalho.

cargo

público.

Irregularidade.

R essarcimento

Ementa: No caso de acumulação ilegal de cargos, a restituição somente é devida quando
não houver contraprestação de serviços, mesmo na hipótese de se comprovar o exercício
de jornadas de trabalho superiores a 60 horas semanais, sob pena de se configurar
enriquecimento sem causa da Administração .
(Acórdão 9098/2018 Segunda Câmara (Admissão, Relator Ministro José Múcio
Monteiro)
Assunto: Pessoal. Transposição de regime jurídico. Admissão de pessoal. CLT. Regime
estatutário. Ato sujeito a registro.
Ementa: Atos de admissão oriundos da transformação de empregos públicos em cargos
estatutários sujeitam-se à apreciação da legalidade pelo TCU para fins de registro, a
exemplo da transformação prevista na Lei 13.026/2014.
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(Acórdão 9111/2018 Segunda Câmara (Admissão, Relator Ministro Augusto Nardes)
Assunto: Responsabilidade. Licitação. Homologação. Controle. Fiscalização.
Ementa: A homologação de processo de licitação não se trata de mera ratif icação de
atos anteriores, mas de oportunidade de averiguar a sua regularidade antes que surtam
efeitos concretos, independentemente do período de permanência da autoridade
homologadora no cargo ou na função.
(Acórdão 9117/2018 Segunda Câmara (Recurso de Reconsideração, Relator Ministra
Ana Arraes)

3

I NFORMATIVO

DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

nº 355

Sessões: 18, 19, 25 e 26 de setembro de 2018
Plenário
1. É irregular a desclassificação de proposta vantajosa à Administração por erro
de baixa materialidade que possa ser sanado mediante diligência, por afrontar o
interesse público.
Representação apresentada por licitante apontou possíveis irregularidades na
concorrência 04/2017-CC, do tipo menor preço, conduzida pelo Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do Pará (Sebrae/PA) para reforma de
seu edifício-sede. A principal ocorrência examinada foi a desclassificação da
representante, que ofertara a proposta mais vantajosa. A comissão de licitação do
Sebrae fundamentou sua decisão no fato de a empresa representante não ter
apresentado a composição de preço uni tário referente ao serviço “rodapé de 15 cm”,
cujo valor correspondia a menos de 0,5% do total da proposta. A relatora do feito, apesar
de considerar que as condutas dos responsáveis não eram graves o suficiente para
apená-los, consignou não ter encontrado “nas defesas apresentadas, em virtude das
audiências e oitivas, razões suficientes a justificar tal proceder do Sebrae/PA, a não ser
excessivo rigor e formalismo no exame da proposta da [representante] e
inconsistências/equívocos no procedimento licitatór io referente à concorrência 4/2017”.
Ao tratar do recurso administrativo interposto pela empresa representante em
decorrência da sua desclassificação, a relatora observou que o parecer jurídico da
entidade “equivocadamente registrou que a proposta de preço s da empresa omitiu o
valor do subitem 10.5, erro substancial que impede a validação do valor global ofertado
e fundamenta a desclassificação da licitante no certame, sendo que na verdade a única
ausência era a da composição de preços unitários do subitem” . Conforme verificado pela
relatora, o citado subitem 10.5 constava da proposta da licitante desclassificada,
estando ausente somente a composição do seu preço unitário. Para ela, em conclusão,
“não há como acolher o posicionamento do Sebrae/PA no sentido de que se tratava de
omissão insanável e de que diligência em qualquer tempo resultaria necessariamente
em novas propostas, com violação ao §3º do art. 43 da Lei 8.666/1993 e ao princípio da
isonomia”, pois diligência objetivando “a apresentação pela citad a empresa da
composição de preços para subitem de pouquíssima relevância em momento algum
feriria a Lei de Licitações. Ao contrário, buscaria cumprir seu art. 3º na seleção da
proposta mais vantajosa para a Administração, posto que a proposta da [representante]
foi menor em R$ 478.561,41 em relação à da empresa contratada” . Ao acolher o voto da
relatora, o Plenário julgou procedente a representação e fixou prazo para o Sebrae/PA
anular o contrato, além de “dar ciência ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do Pará que a desclassificação de proposta vantajosa à
Administração por erro de baixa materialidade que possa ser sanado mediante diligência
afronta o interesse público e contraria a ampla jurisprudência deste Tribunal de Contas
da União”.
Acórdão 2239/2018 Plenário, Representação, Relator Ministra Ana Arraes.
Primeira Câmara
2. Para fim de contratação com base no art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993, serviços
advocatícios podem ser considerados como singulares não apenas por suas
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características abstratas, mas também em razão da relevância do interesse público
em jogo, a exigir grande nível de segurança, restrição e cuidado na execução dos
serviços, a exemplo de demandas judiciais envolvendo valores de indenização
muito elevados, que coloquem em risco a sobrevivência da entidade contratante.
No exame da prestação de contas da Companhia Energética do Piauí (Cepisa) relativa
ao exercício de 2010, dois atos foram tidos como suficientemente graves pelo TCU para
julgar irregulares as contas dos responsáveis ( Acórdão 1.936/2016 Primeira Câmara ),
ambos relacionados à contratação de escritório de advocacia, por inexigibilidade de
licitação, para a prestação de assessoria jurídica em processo s judiciais e
administrativos. As contratações foram reputadas como irregulares, entre outros
motivos, porque os serviços não seriam de natureza singular, um dos pressupostos
exigidos no art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993. Inconformados, os responsáveis
interpuseram recursos de reconsideração contra a referida deliberação, aduzindo, entre
outros argumentos, que “ a contratação era necessária em reforço ao departamento
jurídico da entidade e envolvia fornecedores de expertise reconhecida e suficiente para
dar suporte estratégico em casos de alto relevo ” e que “a Cepisa estava sendo alvo de
inúmeras ações no campo regulatório de energia elétrica, com pretensões e atos de
escritórios e advogados que causavam risco para o próprio abastecimento do Estado do
Piauí e para sua própria sobrevivência, já que os pleitos que lhe eram impingidos e as
sanções que lhe podiam ser aplicadas pela Aneel colocavam em risco a continuidade da
atuação da concessionária”. Em seu voto, o relator externou o seu entendimento de que
a singularidade pressupõe “complexidade e especificidade”, razão por que “ a natureza
singular não deve ser compreendida como uma situação de ausência de pluralidade de
sujeitos em condições de executar o objeto, mas sim como uma situação diferenciada e
sofisticada que exige grande nível de segurança, restrição e cuidado ”. Para o relator, no
caso concreto, afigurava -se “inegável que os serviços colocados sob a responsabilidade
do escritório contratado eram estratégicos e de grande relevância, ligados à regula ção
do setor energético e à atuação da Cepisa ”. A corroborar tal assertiva, ressaltou que “ os
recorrentes relacionaram demandas que colocavam em risco o abastecimento de energia
e a sobrevivência da própria empresa, uma vez que envolviam litígios acerca de
indenizações de elevadíssimos valores. Citaram, ainda, ações civis públicas em que se
questionava a qualidade do fornecimento de energia ou se pretendia impor à
concessionária pesadas condutas, redução do prazo de ressarcimento de consumidores
supostamente lesados e multa de milhões de reais a título de danos morais.
Mencionaram, ainda, diversas demandas tributárias, dentre elas execuções fiscais do
Estado do Piauí, com discussões que superaram a cifra dos treze milhões de reais, em
dados históricos. Outras ações mencionadas discutiram dívidas havidas pela Águas e
Esgotos do Piauí S.A (Agespisa) relativas a faturas de serviços, com débitos históricos
da ordem de R$ 159.274.574,28 ”. Diante desse contexto, anuiu à manifestação do titular
da unidade técnica no sentido de que “a natureza singular está aí: a própria
sobrevivência da empresa estaria em jogo (...). A materialidade, portanto, a
singularidade, também estariam provadas pela natureza das ações. Sabemos que as
ações coletivas, como a ação popular e a aç ão civil pública, impõem pesados ônus ao
sucumbente, devido ao caráter ‘erga omnes’ da condenação (no caso todos os
consumidores do Piauí)”. Por fim, ao enfatizar que “o objeto é caracterizado como
singular não pelas suas características abstratas, mas pel a relevância dos interesses
públicos em jogo”, o relator concluiu ter restado demonstrada a “impossibilidade fática
de a entidade assumir, por seu corpo próprio de advogados, a execução dos serviços
em comento”. Acolhendo o voto do relator, o colegiado dec idiu dar provimento aos
recursos de reconsideração.
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Acórdão 10940/2018 Primeira Câmara, Recurso de Reconsideração, Relator Ministro
Benjamin Zymler.
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