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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

 

Considerações acerca da celebração de contratos de prestação de serviços de natureza 

contínua 

 

Cuida-se de consulta formulada pelo Prefeito de Anápolis, sobre a aplicação da regra de validade 

contratual disposta no art. 57, II, da Lei de Licitações, especificamente se a duração dos contratos 

referentes a obras e serviços contínuos deve ficar adstrita à vigência dos créditos orçamentários. 

Em resposta, o Plenário aprovou a seguinte proposta, transcrita a seguir: (a) nos termos do art. 

57, II, da Lei 8.666/93, os contratos para prestação de serviços de natureza contínua podem ser 

firmados em prazo superior ao do respectivo exercício financeiro, hipótese na qual não ficarão 

adstritos à vigência dos créditos orçamentários do referido exercício; (b) na hipótese em que o 

contrato seja firmado, desde logo, por prazo superior a doze meses, deverá o administrador 

justificar esta opção de modo a comprovar sua vantajosidade para a Administração Pública. Após 

discussão da proposta relatada pelo Cons. Subst. Maurício Oliveira Azevedo, na sessão técnico-

administrativa de 11/07/18, o Cons. Subst. Vasco Cícero Jambo pediu vista dos autos e 

apresentou parecer, que foi aprovado em 08/08/18. Inicialmente, o revisor explicou que o objeto 

da consulta se refere à possibilidade ou não do estabelecimento de prazo inicial de contrato 

administrativo para prestação de serviços contínuos superior ao da validade dos respectivos 

créditos orçamentários, ou seja, se poderia a vigência inicial dos referidos contratos ultrapassar a 

data de 31/12 do ano em que firmados. Constatou que a doutrina majoritária e a jurisprudência do 

TCU conferem ao inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93 a interpretação de que, quando se tratar de 

serviços de natureza contínua, o contrato não ficará necessariamente adstrito à vigência do 

respectivo crédito orçamentário, podendo ser firmado, desde logo, por prazo superior a 12 meses. 

Pontuou que, além da disposição expressa nesse sentido, contida na lei geral de licitações, 

diversos princípios justificam a adoção do entendimento mencionado, dentre eles o da 

continuidade do serviço público, da eficiência e da economicidade. Afirmou que, caso adotada a 

interpretação defendida pelo relator e pelo MPC, de que os ajustes estabelecidos no art. 57, II, da 

Lei 8.666/93 devem se encerrar obrigatoriamente no dia 31/12, haveria prejuízo à continuidade da 

Administração Pública, por colocar em risco a prestação de serviços como os de vigilância e 

limpeza. Igualmente, indicou que o posicionamento defendido pelo relator não contraria o art. 167, 

II, da CR/88 (que veda a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que 

excedam os créditos orçamentários ou adicionais). Ponderou que o referido dispositivo 

constitucional visa preservar o princípio da legalidade em matéria financeira, vedando 

contratações sem o devido respaldo orçamentário e que poderiam prejudicar gestões posteriores. 

Asseverou não ocorrer tal hipótese com os serviços a serem executados de forma contínua, uma 

vez que, pela sua própria natureza, devem ser fornecidos ininterruptamente pelo poder público – 

com a devida previsão orçamentária em cada exercício financeiro. Por fim, aduziu que parcela da 

doutrina, vislumbrando o dinamismo e a complexidade da atividade administrativa, admite 

excepcionalmente a flexibilização dos contratos regulamentados pelo caput do art. 57. Citou José 

dos Santos Carvalho Filho, cujo entendimento é o de que “nada impede que um contrato tenha 

início, por exemplo, em setembro de um ano e término em março do ano subsequente, desde que 

no contrato conste a rubrica orçamentária de onde serão oriundos os recursos e a referência de 

que parte do pagamento será feita com um crédito orçamentário e a outra com o crédito relativo 

ao exercício financeiro seguinte. O parecer apresentado pelo revisor foi acolhido por unanimidade 

(Acórdão-Consulta n. 00013/18. Processo n. 01641/18, Rel. Cons. Subst. Maurício Oliveira 

Azevedo, Rev. Cons. Subst. Vasco Cícero Jambo, 08.08.2018). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/01641/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/01641/2018
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TRIBUNAL PLENO 

 

 

Irregularidades em contratos de fornecimento de merenda escolar 

 

Trata-se de requisição do Ministério Público do Estado de Goiás para realização de auditoria na 

Secretaria Municipal de Educação de Goiânia com vista à apuração de supostas irregularidades 

na aquisição de alimentos que compõem a merenda escolar. Após o recebimento dos autos como 

Representação, a Secretaria de Licitações e Contratos (SLC) efetuou inspeção in loco. Constatou 

diversas irregularidades, como a realização de pagamentos alusivos à aquisição de gêneros 

alimentícios sem comprovação da devida liquidação das despesas, resultando em dano ao erário 

no montante de R$340.055,06. Após o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos 

gestores, e analisados os documentos e alegações ofertadas, a especializada concluiu haver 

irregularidades na entrega, distribuição às unidades escolares e pagamento a maior de produtos 

que compõem a merenda escolar. Quanto ao contrato n. 09/13, ressaltou não haver indícios que 

confirmem a entrega de 83.414kg de maçãs, adquiridas por R$331.153,58, ou que o alimento 

tenha sido incluído na merenda escolar. Relativamente ao contrato n. 014/15, apontou haver 

prejuízo ao erário no montante de R$8.901,48, correspondente a pagamento a maior na aquisição 

de 924kg de peito de frango. A SLC entendeu que a não comprovação de liquidação da despesa 

gera aos servidores responsáveis pelo acompanhamento, execução e fiscalização do contrato o 

dever de restituir os valores irregularmente despendidos. Apurou, ainda, a inobservância do 

cardápio previamente definido para a merenda escolar e ineficiência no controle de estoque e 

distribuição dos gêneros alimentícios servidos na rede municipal de educação. Alertou que os 

recursos na área educacional, em especial a merenda escolar, são prioridade no pleno 

desenvolvimento do ensino de qualidade, destacado na CR/88 (art. 6º e 205) como direito social 

indisponível. O relator, Cons. Francisco José Ramos, acolheu integralmente o entendimento da 

SLC, posteriormente referendado pelo MPC, e votou pela conversão dos autos em tomada de 

contas especial, em virtude da constatação de pagamentos realizados sem a comprovação da 

devida liquidação das despesas, ocasionando dano ao erário municipal de Goiânia no montante 

aproximado de R$ 340.055,06, conforme preconiza o art. 12, caput, da RATC n. 90/2015. O voto 

foi aprovado por unanimidade (Acórdão n. 04780/18. Processo n. 11885/16, Rel. Cons. Francisco 

José Ramos, 01.08.18). 

 

Omissão no dever de prestar contas e concessão ilegal de diárias: imputação de débito 

 

O Tribunal Pleno, na sessão de 01/08/18, julgou irregulares as contas tomadas do chefe do Poder 

Executivo de Paraúna, no período de 01/10/15 a 31/12/16, em virtude da concessão de diárias 

sem comprovação de legalidade e legitimidade, além de: (a) aplicar multa ao gestor, por violação 

ao art. 37, caput e § 4º, c/c art. 70 da CR/88; (b) imputar débito ao Prefeito, ordenador de 

despesas, por autorizar e receber diárias sem comprovação da legalidade e legitimidade, no valor 

de R$82.363,39; (c) imputar débito solidário entre o Chefe do Executivo e a Secretária Municipal, 

beneficiária do recebimento das verbas indenizatórias irregulares, totalizando R$90.140,00. Em 

voto aprovado por unanimidade, a relatora, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, destacou que as 

diárias possuem natureza eventual e transitória, devendo estar, por conseguinte, alinhadas 

diretamente com o interesse público. Afirmou que a concessão deve observar os princípios 

constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, além da economicidade, 

razoabilidade e legitimidade, já consagrados no âmbito da Administração Pública. Pontuou que as 

https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/08/RA090-2015.pdf
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/11885/2016
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/11885/2016
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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diárias auferidas pelo Chefe de Governo e pela Secretária de Finanças representaram, 

respectivamente, 42,24% e 83,46% do somatório dos seus subsídios no período de apuração. 

Constatou a habitualidade nas concessões, o que anula as características intrínsecas da 

eventualidade e transitoriedade, não sendo comprovado o interesse público com a reiterada 

prática, verificando-se, na realidade, aumento indevido de subsídios. Afirmou que a inércia 

processual dos responsáveis, que não compareceram aos autos para demonstrar a escorreita 

aplicação dos recursos, agrava a irregularidade constatada, nos termos do art. 70 da CR/88. No 

que tange à responsabilização dos agentes, a relatora ponderou que a irregularidade na 

concessão das diárias circunscreve-se à prática de despesa ilegal e ilegítima, geradora de dano 

ao erário. Apontou que a produção dos atos com desvio de finalidade e sem a devida prestação 

de contas realizou-se com ações tanto do Prefeito/Gestor – que autorizou a concessão de diárias 

e em benefício próprio – como da servidora usufrutuária das verbas. Entendeu caber a ambos os 

responsáveis a imputação solidária do débito referente às diárias concedidas à Secretária de 

Finanças. No valor de R$90.140,00. Indicou competir individualmente ao Prefeito, usufrutuário e 

responsável por autorizar o dispêndio reputado como ilegal e ilegítimo, o ressarcimento da parcela 

de R$82.363,39, diante da ausência de demonstração de atendimento ao interesse público. O 

voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão n. 04770/18. Processo n. 17307/16, Rel. Cons. Maria 

Teresa Garrido Santos, 01.08.18). 

 

Suspensão cautelar de concurso público por irregularidades diversas no edital 

 

Trata-se de análise do Edital de Concurso Público 001/18, destinado ao provimento de vagas no 

quadro permanente do município de Montividiu. Após análise perfunctória do instrumento 

convocatório, o relator, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, constatou haver irregularidades 

impeditivas ao prosseguimento regular do certame, suspendendo-o monocraticamente, por 

medida cautelar, com fulcro no art. 56 da LOTCMGO, relativamente aos cargos ofertados de 

Assistente Social, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fisioterapeuta Escolar, Fiscal de Posturas e 

Sanitária, Psicólogo e Psicólogo/Assistente Social. Determinou, ainda, a intimação do atual 

Prefeito e da Presidente da Comissão Especial do Concurso Público, fixando prazo de 5 (cinco) 

dias para juntada de prova de publicação da suspensão e das razões de defesa e informações ou 

documentos, sob pena de aplicação de multa pessoal. No que tange à suspensão cautelar do 

certame, o relator constatou terem sido preenchidos os requisitos do perigo ao resultado útil do 

processo e a probabilidade do perecimento do direito, consubstanciados, respectivamente, na 

proximidade do início do período de inscrições e na preservação da legalidade, legitimidade e 

economicidade do certame. Em sessão plenária, ocorrida em 08/08/18, a medida cautelar foi 

referendada, sendo mantida a determinação aos gestores mencionados, com fulcro na 

manifestação da Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) e do Ministério Público de Contas (MPC), 

que apontaram as seguintes irregularidades: (a) divergências alusivas aos requisitos de 

investidura; (b) ausência de informações, na legislação enviada pelo gestor, sobre a remuneração 

atualizada e a carga horária de alguns cargos; (c) abertura de concurso público exclusivamente 

para cadastro de reserva, sem a devida justificativa e, (d) exigência de prova de títulos como fase 

do certame, sem previsão legal. Quanto ao item (a), percebeu discrepâncias entre a legislação 

municipal aplicável e os requisitos para a posse, expressos no edital, em relação a alguns dos 

cargos; embora as normas municipais que preveem as condições de investidura mencionem como 

requisitos cumulativos ou alternativos, de experiência prévia no exercício das funções, o edital 

condiciona o acesso ao cargo apenas a comprovação do nível de escolaridade conforme previsto 

no instrumento convocatório. Registrou que o grau de escolaridade é requisito indispensável para 

o provimento de cargo público, na medida em que a Administração tem por dever o atendimento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/17307/2016
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/17307/2016
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2018/05/Lei-15958-07-TCM-LEI-ORG%C3%82NICA-Atualizada-at%C3%A9-a-Lei-20089-18.pdf
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do princípio da eficiência, pontuando, ainda, que a legislação que regulamenta as atividades do 

cargo deve informar o grau de escolaridade mínimo exigido do candidato para o exercício do 

múnus público e, caso houvesse necessidade da Administração, deveriam/poderiam ser incluídos 

requisitos complementares, tal como a comprovação de experiência na função. Em relação à 

irregularidade (b), constatou que na legislação municipal (juntada aos autos), não havia previsão 

de carga horária e dos vencimentos atualizados de alguns cargos, inviabilizando o exercício do 

controle externo. Salientou quanto à necessidade de os responsáveis apresentarem atos 

normativos correspondentes, sob pena de multa, pela prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo e 

antieconômico, nos termos do art. 47-A, VIII, da LOTCMGO. Quanto ao item (c), a unidade técnica 

e o MPC verificaram que o Edital 001/18, apesar de informar a inexistência de vaga e prever 

apenas a formação de cadastro de reserva para o cargo de Psicólogo/ Assistente Social, não 

ofereceu qualquer justificativa no tocante à viabilidade e necessidade do certame, tampouco a 

possibilidade de criação iminente de outra vaga ou futura vacância da existente. Explicou que o 

concurso público é um procedimento técnico previsto para recrutar pessoal para o provimento de 

cargos que estejam disponíveis e de necessidade comprovada. Considerou-se necessária a 

apresentação de justificativas plausíveis para a realização de concurso apenas para cadastro de 

reserva, capaz de isentar o responsável de locupletamento. No que tange ao item (d), o relator 

asseverou que a prova de títulos, como fase para investidura de cargo ou emprego público, possui 

previsão constitucional, conforme disposto no inciso II do art. 37; frisou, entretanto, sobre a 

necessidade de haver previsão expressa na legislação que criou os cargos de referência, o que 

não ocorreu no tocante aos de Assistente Social, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fisioterapeuta 

Escolar, Psicólogo e Psicólogo/Assistente Social. Concluiu que o edital não deve inovar ao exigir 

dos candidatos a apresentação de títulos, devendo o instrumento convocatório ser retificado, caso 

os responsáveis não apresentassem legislação municipal nesse sentido. A decisão monocrática 

foi referendada por unanimidade (Acórdão n. 04978/18. Processo n. 11494/18, Rel. Cons. Nilo 

Sérgio de Resende Neto, 08.08.18). 

 

Acolhida cautelar em concorrência pública para contratação de serviços de limpeza urbana 

por irregularidades no edital 

 

O Tribunal Pleno referendou a medida cautelar 011/18-GABCSC para determinar ao Chefe do 

Poder Executivo de Barro Alto a suspensão imediata da Concorrência Pública 02/18, na fase em 

que se encontra, até ulterior deliberação do TCMGO ou o saneamento das irregularidades 

apontadas, sob pena de imputação de multa. Trata-se de edital cujo objeto é a contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, coleta 

seletiva, coleta de entulhos, raspagem e limpeza de bocas de lobo, varrição manual, varrição 

mecanizada, fornecimento, manutenção e desinfecção de containers (lote 1); e operação e 

manutenção do aterro sanitário (lote 2). Ao examinar o instrumento convocatório, o relator, Cons. 

Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, verificou a existência das irregularidades impeditivas da 

continuação do certame: (a) conflito entre partes do edital quanto ao critério de julgamento das 

propostas; (b) termo de referência deficiente, com ausência de informações necessárias ao 

conhecimento da realidade municipal, como: discriminação da quilometragem das ruas; 

determinação da frequência com que serão realizados os serviços de varrição e coleta; 

detalhamento do serviço de operação do aterro; (c) exigência de regularidade do registro no 

CREA na fase de habilitação, em descompasso com o inciso I do art. 30 da Lei 8.666/93; (d) 

contradição entre os itens 5.1.4.2.2 e 5.1.4.2.4 quanto às possibilidades de comprovação do 

vínculo empregatício do responsável técnico com a licitante; (e) a não subdivisão em lotes dos 

https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2018/05/Lei-15958-07-TCM-LEI-ORG%C3%82NICA-Atualizada-at%C3%A9-a-Lei-20089-18.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/11494/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/11494/2018
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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serviços constantes no lote 01, em especial quanto aos serviços de varrição (manual e 

mecanizada), tendo em vista os montantes envolvidos; (f) a proibição de participação das 

empresas em recuperação judicial, inclusive aquelas com o plano de recuperação aprovado e 

homologado judicialmente. No tocante à irregularidade apontada no item (e), citou o certificado da 

unidade técnica, no qual consignou que, para o lote 1, teria havido aglutinação de serviços de 

valores significativos, que em regra poderiam ser licitados separadamente. Transcreveu o 

entendimento do TCMGO no AC-CON 25/17: “tendo em vista não se vislumbrar perda de 

economia de escala e prejuízo para o conjunto ou complexo, não se afigura possível, em regra, o 

reconhecimento da indivisibilidade dos serviços de coleta, varrição e destinação final de resíduos 

sólidos, vez que a regra geral do art. 23, §1º, da Lei 8.666/93 obriga o parcelamento do objeto 

visando a ampliação da competitividade”. Em relação ao disposto no item (f), alegou que 

empresas em recuperação judicial podem participar de procedimentos licitatórios, sendo exigível, 

durante a fase de qualificação econômico-financeira, além dos demais requisitos, o Plano de 

Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor. Transcreveu entendimentos do 

TCU, TCESP e AGU no mesmo sentido. Afirmou que, quando inexistente tal previsão no edital e 

os licitantes apresentarem certidão positiva, caberá ao pregoeiro ou a comissão de licitação 

realizar diligências a fim de averiguar se a empresa já teve seu plano de recuperação acolhido 

judicialmente, nos moldes do art. 58 da Lei 11.101/05. Observou estarem presentes os requisitos 

legais do periculum in mora e fumus boni iuris, indispensáveis para a suspensão do procedimento 

licitatório. Por fim, o Plenário alertou ao gestor municipal: a) que, caso haja a necessidade 

instantânea de celebração de contratos para limpeza urbana, que seja realizada contratação 

emergencial apenas dentro do prazo necessário à realização de novo procedimento licitatório. 

Ainda, que se proceda a pesquisa de preços em todas as empresas participantes da Concorrência 

Pública 02/18 e seja verificada a documentação mínima exigida, considerando-se inclusive a 

possibilidade de participação de empresas em recuperação judicial que já estejam com o plano de 

recuperação aprovado e homologado judicialmente; b) ser indispensável a revisão dos valores 

constantes do termo de referência do processo licitatório (Acórdão n. 05257/18. Processo n. 

10371/18, Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 15.08.18). 

  

Nepotismo em Prefeitura Municipal e irregularidades na admissão de estagiários 

 

Ao deliberar Denúncia encaminhada à Ouvidoria do TCMGO, na qual foram narradas possíveis 

irregularidades na gestão de pessoal do Município de Gouvelândia, o Tribunal Pleno, por 

unanimidade: (I) considerou procedente a prática de nepotismo com relação a: (a) duas servidoras 

ocupantes de cargos comissionados da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por 

possuírem parentesco em primeiro grau (filhas) com o Secretário da pasta; (b) dois assessores e 

ao chefe de setor de correspondência do Município, haja vista a relação de parentesco com 

vereadores municipais; (II) julgou improcedente a prática de nepotismo quanto à nomeação: (a) de 

servidores que se enquadram na relação de parentesco de quarto grau (primos) de agentes 

políticos municipais, nos termos do art. 1.594 do Código Civil; (b) de servidora sem grau de 

subordinação com a mãe, professora pública concursada, ou de parentesco com a autoridade 

nomeante; (c) de servidora sem vínculo comprovado com o Município; (III) considerou irregular a 

contratação de comissionados para desempenharem as funções de professores na rede pública 

de ensino, por flagrante desvio de função e violação à regra do concurso público, e aplicou multa 

de R$ 1.000,00 ao gestor; (IV) verificou a ilegalidade na contratação de estagiários não 

matriculados em instituições de ensino, em descumprimento ao estabelecido pela Lei 11.778/08, e 

aplicou multa; (V) determinou ao Chefe do Executivo de Gouvelândia a realização imediata de 

concurso público, visando ao provimento de cargos efetivos do magistério, a fim de substituir os 
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comissionados em desvio de função no sistema educacional do Município; (VI) recomendou ao 

Prefeito a substituição gradativa dos servidores comissionados em desvio de função por 

contratados por prazo determinado, admitidos por meio de processo seletivo simplificado, até que 

se realize o concurso público. O Cons. Valcenôr Braz de Queiroz apontou que, antes da 

manifestação conclusiva do Plenário, o Prefeito extinguiu as situações caracterizadoras de 

nepotismo, presentes no item (I), mediante a exoneração dos servidores irregularmente admitidos. 

Aplicou o entendimento exarado no processo de n. 09005/17 do TCMGO, no qual não foi 

imputada multa em situação análoga, em razão do exercício da autotutela e da boa-fé na correção 

da irregularidade. Com fundamento nos pareceres da unidade técnica e do MPC, esclareceu que 

a aplicação da Súmula Vinculante 13, no entendimento do STF, passa não só pela apreciação de 

existência de relação de parentesco e subordinação: deve também ser analisada a possibilidade 

de influência do agente público já integrante dos quadros da Administração na escolha de outrem 

para exercer o cargo de provimento em comissão. Afirmou que o grau de parentesco considerado 

na referida súmula não é taxativo, porquanto o princípio da moralidade é de abrangência mais 

ampla, de modo que, a depender do contexto fático, a designação de parentes, cujo vínculo seja 

posterior ao terceiro grau, pode não se afigurar como medida legal ou legítima. Esclareceu que, 

em regra, a vedação à nomeação de parentes de quarto grau em diante seria medida 

desarrazoada e prejudicial, no contexto de cidades pequenas do interior. Quanto ao item (II, b), 

entendeu pela legalidade da contratação da servidora comissionada, tendo em vista a ausência 

nos autos de qualquer uma das condições indispensáveis para a tipificação do nepotismo. No que 

tange à irregularidade (III), o relator acompanhou o Parquet e afirmou que o exercício de 

atribuições do cargo de professor por servidores comissionados configura desvio de função, por 

não caracterizar atribuição de direção, chefia ou assessoramento. Apontou ter havido burla ao 

princípio do concurso público, preconizado no art. 37, II, da CR/88, mediante ato de gestão ilegal, 

ilegítimo e antieconômico, submetendo o gestor responsável à multa cominada no art. 47-A, VIII, 

da Lei 15.958/07. Diante do exposto, expediu a determinação de abertura imediata de concurso 

público para o magistério público municipal (V), e recomendou a substituição gradativa dos 

servidores comissionados em desvio de função por contratados por prazo determinado, até que se 

finalize o certame (VI). Em relação ao item (IV), considerou como irregular a contratação de 

estagiários pela Administração, “haja vista que a situação deles em nada se caracteriza como 

estágio, já que a primeira servidora não se encontrava matriculada na faculdade (...), a segunda 

servidora concluiu seu curso (...) em 2016; e o terceiro servidor não comprovou condição de 

estudante em 2017”. Constatou a violação dos princípios da moralidade, legalidade e 

impessoalidade, previstos no caput do art. 37 da CR/88, já que as vagas de estágio estão sendo 

ocupadas por pessoas que não frequentam curso superior e não cumprem os requisitos da Lei 

11.778/08. Determinou a adequação do quadro de estagiários, com o desligamento imediato dos 

servidores, e imputou multa pelo ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico, com fulcro no art. 

47-A, VIII, da LOTCMGO. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão n. 05274/18. Processo 

n. 09004/17, Rel. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 15.08.18). 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

 

STF - Prescritibilidade de ação de ressarcimento por ato de improbidade administrativa  

 

“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso 

tipificado na Lei de Improbidade Administrativa [Lei 8.429/1992, artigos 9 a 11]. 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, deu parcial provimento a recurso 
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extraordinário para afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e determinar o retorno dos 

autos ao tribunal recorrido para que, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das 

ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à 

pretensão de ressarcimento (Informativo 909). Prevaleceu o entendimento do ministro Edson 

Fachin, o qual reajustou o voto proferido na assentada anterior. Registrou que a imprescritibilidade 

da ação de ressarcimento se restringe às hipóteses de atos de improbidade dolosa, ou seja, que 

impliquem enriquecimento ilícito, favorecimento ilícito de terceiros ou dano intencional à 

Administração Pública. Para tanto, deve-se analisar, no caso concreto, se ficou comprovado o ato 

de improbidade, na modalidade dolosa, para, só então e apenas, decidir sobre o pedido de 

ressarcimento. O ministro Fachin entendeu que a ressalva contida no § 5º do art. 37 da CF teve 

por objetivo decotar do comando contido na primeira parte as ações cíveis de ressarcimento. 

Reconheceu solidez no argumento segundo o qual essa ressalva diz respeito a dois regramentos 

distintos relacionados à prescrição. Um para os ilícitos praticados por agentes, sejam eles 

servidores ou não, e outro para as ações de ressarcimento decorrentes de atos de improbidade, 

dotadas de uma especialidade ainda maior. Asseverou que a matéria diz respeito à tutela dos 

bens públicos. Não há incompatibilidade com o Estado Democrático de Direito sustentar a 

imprescritibilidade das ações de ressarcimento em matéria de improbidade, eis que não raras 

vezes a prescrição é o biombo por meio do qual se encobre a corrupção e o dano ao interesse 

público. Para o ministro Fachin, a segurança jurídica não autoriza a proteção pelo decurso do 

lapso temporal de quem causar prejuízo ao erário e se locupletar da coisa pública. A 

imprescritibilidade constitucional não implica injustificada e eterna obrigação de guarda pelo 

particular de elementos probatórios aptos a demonstrar a inexistência do dever de ressarcir, mas 

na confirmação de indispensável proteção da coisa pública. Os ministros Roberto Barroso e Luiz 

Fux reajustaram os votos. Vencidos os ministros Alexandre de Moraes (relator), Dias Toffoli, 

Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, que negaram provimento ao recurso. 

Concluíram inexistir previsão de imprescritibilidade nos §§ 4º e 5º do art. 37 em relação à sanção 

de ressarcimento ao erário por condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, que 

deve seguir os mesmos prazos prescricionais do art. 23 (4) da Lei 8.249/1992, com a 

complementação de que, se o ato também for capitulado como crime, deverá ser considerado o 

prazo prescricional estabelecido na lei penal.” (STF. RE 852475/SP. Pleno, 08.08.18. Rel. Min. 

Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin. Informativo STF n. 910). 

 

TCU - A exigência de apresentação de laudos de ensaios técnicos por parte de todos os 

licitantes, como requisito de habilitação técnica, não encontra amparo no rol do art. 30 da 

Lei 8.666/1993. As exigências de habilitação técnica devem se referir ao licitante, não ao 

objeto do certame, e não podem onerar o licitante em custos que não sejam necessários 

anteriormente à celebração do contrato (Súmula TCU 272) 

 

“Em fiscalização realizada pelo TCU nas obras de adequação viária da BR 101, no Estado da 

Paraíba, a equipe de auditoria identificou no edital do Pregão Presencial 12/2008 – realizado pelo 

Comando do 1° Grupamento de Engenharia do Exército e destinado à aquisição do insumo brita 

comercial – cláusula exigindo laudos de ensaios técnicos (abrasão Los Angeles e reação álcali-

agregado) como requisito de qualificação técnica do licitante, sem amparo no rol exaustivo do art. 

30 da Lei 8.666/1993, o que acabou por restringir, indevidamente, a competitividade do certame. 

Ao apreciar o relatório de auditoria, o Plenário do TCU, por meio do Acórdão 538/2015, decidiu 

aplicar multa ao ordenador de despesas do 1º Grupamento de Engenharia do Exército, 

responsável pela elaboração do termo de referência e pela homologação da licitação, bem como 

ao chefe da assessoria jurídica daquela organização militar, responsável pela emissão do parecer 
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aprovando o edital do pregão. Inconformados, os militares interpuseram pedidos de reexame, 

apresentando, em síntese, as seguintes razões recursais: i) a exigência de ensaios laboratoriais 

atendeu ao interesse público e ao princípio da eficiência, pois a apresentação dos laudos em 

momento posterior causaria atrasos de até quarenta dias no cronograma de execução das obras; 

ii) a exigência de requisitos de qualificação técnica não constitui restrição ilegal à competitividade; 

iii) são devidos, conforme previsão normativa do Dnit (Norma 049/2004 – ES Pavimento Rígido), 

ensaios para assegurar a compatibilidade do produto ofertado pelos licitantes com o descrito no 

edital; iv) o insumo é de grande importância; e v) participaram do certame quatro empresas, 

sendo que, dessas, apenas uma fora inabilitada por não apresentar ensaio laboratorial. Em seu 

voto, o relator destacou, preliminarmente, que “os ensaios solicitados buscam verificar a 

qualidade do insumo, não do licitante. O teste de abrasão pretende medir o desgaste sofrido pelo 

agregado após ser submetido a movimentos. A reação álcali-agregado mede a expansão do 

insumo quando em contato com a umidade. A habilitação técnica deve ser feita da licitante, não 

do objeto do certame”. Haja vista “ter ocorrido essa confusão”, o relator considerou prejudicado o 

argumento de que “a exigência de requisitos de qualificação técnica não constitui restrição ilegal à 

competitividade”. O relator ressaltou também que “a jurisprudência do Tribunal, consubstanciada 

na Súmula TCU 272 e nos Acórdãos 481/2004, 1878/2005, 1910/2007, 669/2008, 2008/2008, 

todos do Plenário, não permite a inclusão de exigências de habilitação para cujo atendimento os 

licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do 

contrato”. Para ele, seria exatamente a situação em apreço, pois a apresentação de laudos 

técnicos por parte de todos os licitantes “gera despesas desnecessárias, inibe a participação de 

interessados e, por isso, contraria o interesse público”. Nesses casos, acrescentou o relator, em 

que se deseja saber se o insumo da futura contratada atende às especificações técnicas, “o 

Exército poderia ter incluído no instrumento convocatório a possibilidade de se exigir do licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar, em prazo razoável e suficiente para tal, a 

apresentação de amostra do insumo, acompanhada dos laudos técnicos necessários a comprovar 

a qualidade do bem a ser fornecido”. E arrematou: “Por se tratar de insumo de grande 

importância, esperava-se maior diligência por parte dos recorrentes no estabelecimento dos 

requisitos de habilitação”, principalmente porque o certame “contou com a participação de apenas 

quatro empresas, sendo que uma delas, que havia apresentado proposta de R$ 28.110.000,00, 

valor 18% mais baixo que o registrado na ata de preços, foi inabilitada por não apresentar os 

laudos”. Acolhendo o voto do relator, o Plenário decidiu negar provimento aos pedidos de 

reexame” (TCU. Acórdão 1624/18. Plenário, 18.07.18. Pedido de Reexame. Rel. Min. Benjamin 

Zymler. Informativo de Licitações e Contratos n. 350). 
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