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Prezados leitores! Ao iniciarmos 2020 reforçamos nosso propósito de bem 

cumprir a missão da Auditoria Geral da UFJF, que é o de aumentar e proteger 

o valor organizacional de nossa instituição, fornecendo avaliação, assessoria 

e aconselhamento baseados em riscos. Dentro desse prisma buscamos 

aprimorar nossas ferramentas de trabalho, de maneira a agregar valor à 

gestão. Entendemos ser esse Informativo meio essencial para atingimento 

desse objetivo. Lembramos que conforme definido pelo Tribunal de Contas 

da União-TCU, agregar valor a gestão é: apresentar novos conhecimentos e 

perspectivas, tornar a informação acessível a vários stakeholders (partes 

interessadas) e propor recomendações construtivas e úteis. Podemos verificar 

que esse informativo abrange os três pontos, sendo por isso essencial sua 

leitura, a divulgação junto aos demais colaboradores e sua conseqüente 

aplicação no dia a dia. 

Desejamos uma boa leitura! 

1. Apresentação – O que desejamos? 

Nesta edição 

1 Apresentação – O que 

desejamos? 

2 Jurisprudências 

3 Tá sabendo? 

4 Até a próxima... 

Vale lembrar! 

- Em matéria de 

aposentadoria, a 

competência da junta 

médica está limitada à 

apuração da situação 

de invalidez do caso 

submetido à sua 

apreciação, não 

cabendo a ela, e sim ao 

gestor, avaliar a 

possibilidade jurídica de 

readaptação, 

observadas as 

avaliações médicas 

quanto à saúde do 

servidor. Acórdão 

7059/2020 Primeira 

Câmara 

Informativo da Auditoria 

Geral da UFJF 

JULHO DE 2020  

 

2. Jurisprudências 

Nesta seção constam as Jurisprudências do TCU mais atuais e relevantes, que 

poderão ser aplicados no âmbito da UFJF, após as avaliações pelos gestores 

quanto à conveniência e oportunidade. 

Contratação direta e nepotismo  

Acórdão 1409/2020 Plenário (Representação, Revisor Ministro Walton Alencar 

Rodrigues)  

Responsabilidade. Licitação. Contratação direta. Nepotismo.  

A contratação direta de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade 

até o terceiro grau de gestor responsável pela contração, 

independentemente do valor do contrato, do benefício à contratada ou da 

existência de prejuízo aos cofres públicos, caracteriza nepotismo e justifica a 

aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992. Uma vez 

aperfeiçoada a contratação, nem mesmo a eventual restituição dos valores 

recebidos pela pessoa jurídica suprime a ilicitude da conduta do agente 

público. 

NÚMERO 6 

Evidenciação do sobrepreço em licitações 

Acórdão 1494/2020 Plenário (Recurso de Revisão, Relator Ministro Raimundo 

Carreiro)  

Licitação. Sobrepreço. Metodologia. Orçamento estimativo. Preço de 

mercado. Proposta de preço.  

A simples divergência entre os valores orçados e os valores adjudicados não 

serve para evidenciar a ocorrência de sobrepreço, sendo necessário, para 

tanto, que a constatação esteja baseada em informações sobre os preços 

de mercado vigentes à época da licitação. 
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ACÓRDÃO Nº 7164/2020 – TCU – 2ª Câmara. 

9.4. promover o envio de ciência, nos termos da Resolução TCU n.º 315, de 

2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da 

prevenção ou correção das irregularidades no sentido de, em futuros 

certames, (…) abster-se de exigir a comprovação de experiência pelos 

licitantes na execução do objeto licitado pelo prazo não inferior a 3 (três) 

anos, quando o prazo inicial do contrato a ser firmado for de 12 (doze) 

meses, sem a devida apresentação, para tanto, de percuciente justificativa 

técnica fundamentada a partir de estudos prévios à licitação e da 

experiência pretérita da instituição contratante, devendo indicar ser esse 

lapso indispensável para assegurar a prestação dos serviços em 

conformidade com as necessidades específicas da instituição, por força da 

essencialidade, dos quantitativos, do risco e da complexidade, além das 

demais particularidades, ante a necessária observância dos princípios 

administrativos da razoabilidade, da competitividade no certame e da 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração, além da 

observância à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 2.870/2018 e 

2.785/2019, do Plenário, e do Acórdão 14.951/2018, da 1ª Câmara; 

Exigência de experiência prévia comprovada em 
licitações  

Acórdão 1424/2020 Plenário (Consulta, Relator Ministro Raimundo Carreiro)  

Pessoal. Remuneração. Vantagem pecuniária. Administração Pública. 

Vínculo. Interrupção. Consulta.  

O rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública 

Federal é obstáculo ao restabelecimento de vantagens da Lei 8.112/1990, 

independentemente do momento em que o servidor é investido 

novamente em outro cargo público federal, se antes ou depois da 

revogação da legislação que instituiu a vantagem anteriormente 

concedida. No que diz respeito à atuação administrativa da unidade de 

vinculação do servidor, ficam preservados, sem alterações, os atos 

administrativos expedidos há mais de cinco anos em desacordo com essa 

orientação (art. 54 da Lei 9.784/1999), sem prejuízo da competência de 

controle externo do TCU, nos termos da Lei 8.443/1992. 

Restabelecimento de vantagens da Lei 8.112/1990 

Vale lembrar! 

- As empresas que 

oferecem propostas com 

valores acima dos 

praticados pelo 

mercado, tirando 

proveito de orçamentos 

superestimados 

elaborados pelos órgãos 

públicos contratantes, 

contribuem para o 

superfaturamento dos 

serviços, sujeitando-se à 

responsabilização 

solidária pelo dano 

evidenciado. Acórdão 

7074/2020 Primeira 

Câmara 

Critério de julgamento, percentual mínimo de 
desconto em itens licitados  

Acórdão 1633/2020 Plenário (Representação, Relator Ministro Raimundo 

Carreiro)  

Licitação. Julgamento. Critério. Preço. Desconto. Preço máximo.  

O edital pode estabelecer, como critério de julgamento, percentual mínimo 

de desconto em itens licitados, o que significa, por via indireta, a fixação de 

preço máximo, que é permitida pelo art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993. 
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Atesto falso de despesa efetuada 

Acórdão 6145/2020 Segunda Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator 

Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)  

Responsabilidade. Contrato administrativo. Liquidação da despesa. 

Atestação.  

O atesto de despesa efetuado sem a efetiva verificação do direito do 

contratado ao crédito é ato grave, sujeitando o responsável ao ressarcimento 

de eventual prejuízo ao erário, porquanto dá margem à ocorrência de 

pagamentos sem a devida contraprestação por parte do credor. 

Acórdão 6486/2020 Primeira Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator 

Ministro Vital do Rêgo)  

Responsabilidade. Convênio. Plano de trabalho. Alteração. Débito. Multa.  

A execução do objeto em desconformidade com o plano de trabalho 

aprovado não conduz, por si só, à necessidade de devolução dos recursos 

federais transferidos, desde que se possa comprovar o cumprimento do 

propósito do convênio, sem prejuízo de aplicação de multa aos responsáveis 

que promoveram a alteração do plano de trabalho sem a anuência do 

concedente. 

Cumprimento do plano de trabalho em convênios 

Vale lembrar! 

- em atenção aos 

princípios administrativo-

constitucionais da 

legalidade e da 

eficiência, adotem todas 

as providências 

necessárias para que, no 

correspondente 

regulamento licitatório 

próprio, (…) passem a 

prever o uso obrigatório 

do pregão eletrônico 

para a contratação dos 

serviços de engenharia 

comuns (...) Acórdão Nº 

1534/2020 – TCU – 

Plenário. 

Desconto de dias parados em caso de greve 

Acórdão 1632/2020 Plenário (Denúncia, Relator Ministro Raimundo Carreiro)  

Pessoal. Remuneração. Greve. Desconto. Compensação de jornada. Abono 

de faltas.  

É irregular o abono de faltas de servidores públicos referentes a dias não 

trabalhados em decorrência de adesão a movimento grevista que não tenha 

sido provocado por conduta ilícita do Poder Público. A Administração deve 

proceder ao desconto dos dias de paralisação ou estabelecer regras para 

compensação, segundo critérios de conveniência e oportunidade. 

Saque em espécie de conta de convênio - 
irregularidade 

Acórdão 6886/2020 Segunda Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator 

Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)  

Responsabilidade. Convênio. Execução financeira. Nexo de causalidade. 

Conta corrente específica. Saque em espécie.  

O saque em espécie da conta específica de convênio compromete o 

estabelecimento do nexo de causalidade entre a movimentação bancária e 

as despesas efetuadas para a consecução do objeto pactuado, não 

permitindo a comprovação da regular aplicação dos recursos federais 

repassados, o que enseja a irregularidade das contas, com imputação de 

débito e aplicação de multa aos gestores responsáveis. 

 Contagem recíproca sem a comprovação do 
recolhimento das contribuições previdenciárias 

Acórdão 1502/2020 Plenário (Aposentadoria, Relator Ministro Bruno Dantas)  

Pessoal. Tempo de serviço. Certidão pública. INSS. Decisão judicial. 

Contribuição previdenciária.  

É irregular a averbação de tempo de atividade privada para fins de 

aposentadoria no serviço público (contagem recíproca) sem a 

comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias 

correspondentes, mesmo que fundamentada em certidão emitida pelo INSS 

em cumprimento a decisão judicial. 
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Acórdão 6707/2020 Segunda Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator 

Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)  

Pessoal. Ressarcimento administrativo. Dispensa. Princípio da boa-fé. 

Administração Pública. Erro.  

A reposição ao erário de valores recebidos indevidamente é obrigatória, 

independentemente de boa-fé do beneficiário, quando se tratar de erro 

operacional da Administração, pois a dispensa de ressarcimento somente 

se admite na hipótese de erro escusável de interpretação da lei (Súmula 

TCU 249). 

Reposição ao erário em caso de boa-fé do 
beneficiário 

3. Tá sabendo? 

- Que a Portaria SEDGGD/ME Nº 15.543, de 2 de julho de 2020 divulga o 

Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder Executivo Federal. 

- Que a Instrução Normativa SEGES/ME Nº 49, de 30 de junho de 2020 altera 

a Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre as 

regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o 

regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal 

direta, autárquica e fundacional. 

- Que a Portaria MEC Nº 563, DE 30 de junho de 2020 aprova a Política de 

Gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade do Ministério da 

Educação – PGRCI/MEC e dá outras providências. 

- Que a Instrução Normativa ME Nº 46, de 19 de junho de 2020 altera a 

Instrução Normativa nº 2, de 27 de agosto de 2019, que dispõe sobre 

critérios e procedimentos gerais para autorização de concursos públicos e 

de provimento de cargos públicos, no âmbito da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. 

- Que a Instrução Normativa SGP/ME Nº 52, DE 6 DE JULHO DE 2020 altera a 

Instrução Normativa nº 22, de 17 de março de 2020, que estabelece 

orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Pública Federal – SIPEC, quanto às medidas de proteção 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do COVID-19, relacionadas ao processo de 

recadastramento de aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis. 

- Que o Decreto Nº 10.416, de 7 de julho de 2020 autoriza o uso de 

videoconferência nas reuniões de colegiados da administração pública 

federal. 

- Que a Lei Nº 14.019, de 2 de julho de 2020 altera a Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, para dispor sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras 

de proteção individual e dá outras providências. 

Fontes utilizadas neste 

informativo: 

https://pesquisa.apps.tcu.

gov.br/#/pesquisa/acorda

o-completo 

https://portal.tcu.gov.br/ju

risprudencia/boletins-e-

informativos/ 

http://portal.imprensanaci

onal.gov.br/web/guest/ini

cio 

http://ementario.info/ 

4. Até a próxima... 

Nossos informativos estarão disponíveis em nossa página na internet: 

http://www.ufjf.br/auditoriageral/.  Sugestões poderão ser enviadas pelo e-

mail: auditoriageral@ufjf.edu.br. Até breve! 


