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Roteiro 

1 – Abordagem Jurídica sobre o Conceito de

Responsabilidade (Subjetiva e Objetiva).

2 – Responsabilidade Civil, Penal, e Administrativa do

agente público e privado em licitações e contratos

administrativos.

3 – Enquadramento na Lei de Improbidade

Administrativa de condutas praticadas por agente

público em processos de contratação pública.

4 – Responsabilidade administrativa perante os Tribunais

de Contas.



Roteiro 

5 – Responsabilidade dos agentes na fase de

licitação.

6 – Responsabilidade dos agentes na fase de

contratação.

7 –Responsabilidade dos pareceristas nos

processos de contratação pública.



ABORDAGEM JURÍDICA SOBRE O 

CONCEITO DE RESPONSABILIDADE



Responsabilidade 

• Em geral decorre do cometimento de um ato ilícito,

procedimento em desacordo com o ordenamento

jurídico, ofensivo às leis e aos princípios jurídicos

estabelecidos em uma sociedade.

• Ato ilícito é, portanto, uma violação a um dever jurídico.

Se em consequência gerar dano a outrem nasce um novo

dever juridico, o de reparar o prejuízo eventualmente

causado.

• A responsabilidade impõe o dever de assumir as

consequências jurídicas advindas da violação de outro

dever jurídico.



Ato Ilícito

Violação do Dever 
Jurídico

Responsabilidade
Reparação do 

Prejuizo



Obrigação x Responsabilidade 

• Em toda a obrigação há um dever jurídico

originário, e na responsabilidade se tem o dever

sucessivo, consequente à violação do primeio (San

Tiago Dantas op. Cit. Jessé Torres Pereira Júnior).



Obrigação x Responsabilidade 

• Pode-se citar como exemplo que, no âmbito dos Tribunais

de Contas, tem-se que a obrigação dos gestores públicos

de demonstrar a correta aplicação dos recursos públicos, ao

passo que a responsabilidade de recompor o erário surge

após o descumprimento daquela obrigação ou dever

jurídico originário.

• De acordo com o bem atingido pela conduta antijurídica, as

normas violadas, a natureza das sanções e a condição do

agente a responsabilidade poderá ser de natureza penal,

civil , administrativa disciplinar e administrativa perante

o Controle Externo.



RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL, E

ADMINISTRATIVA DO AGENTE PÚBLICO E

PRIVADO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS

ADMINISTRATIVOS



Responsabilidade Civil
• Consiste na aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar

dano patrimonial ou moral causado a terceiro, seja por ato
direto daquele que descumpriu a obrigação ou por ato de quem a
este estava subordinado, era dependente ou preposto.

Base Legal: nos arts. 186 e 927 do Código Civil, verbis:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito.
..........................................................................................
............
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.



Pressupostos da Resp. Civil

i. Conduta (ação ou omissão);
ii. Dano (perda ou diminuição);
iii. Nexo de causalidade entre a conduta e o dano;
iv. Culpa ou dano do agente causador

Obs: 
1) a conduta pode ser direta, imputável ao agente causador do dano,

ou indireta, imputável a ato de quem mantenha com o obrigado
relação de preposição ou dependência jurídica.

2) A responsabilidade direta recai sobre aquela pessoa que, em razão
da sua conduta, causou o dano; a responsabilidade indireta recai
sobre a pessoa que não foi causadora do dano, mas que deveria
manter com o verdadeiro causador do dano relação de escolha,
subordinação ou vigilância.



Responsabilidade dos Agentes 
Públicos

Dec.Lei nº 200/1967
Art. 84. Quando se verificar que determinada conta não foi prestada, ou que
ocorreu desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte
prejuízo para a Fazenda Pública, as autoridades administrativas, sob pena de co-
responsabilidade e sem embargo dos procedimentos disciplinares, deverão tomar
imediatas providências para assegurar o respectivo ressarcimento e instaurar a
tomada de contas, fazendo-se as comunicações a respeito ao Tribunal de Contas.

• Agentes públicos atuantes em licitações e contratações, e também
Agentes privados que participem de licitações ou que mantenham
relação jurídica contratual com a Administração Pública, sujeitam-se à
responsabilidade, seja por infração a um preceito normativo ou pelo
descumprimento de uma obrigação contratual.

• responsabilidade civil de agente público por ação ou omissão dolosa
ou culposa) praticada em licitações e contratações, de que resulte
prejuízo ao Erário ou a terceiros, ou que viole a ordem jurídica, mesmo
que não resulte prejuízo ao Erário, é subjetiva.



Responsabilidade Subjetiva

• Para que alguem seja responsabilizado é preciso que esteja

caracterizado que atuou com culpa, em sentido amplo.

• Demanda a presença simultânea de quatro elementos : ação

ou omissão; dano; nexo causal e culpa “latu sensu”.

• O Código Civil de 1916 - adotou a teoria subjetiva.

• Código Civil de 2002 – obrigação de reparar – independente

de culpa – atividade por natureza envolver riscos

• Culpa deverá ser demonstrada por quem pleiteia a

reparação



Responsabilidade Subjetiva

• sem prova de o agente se haver conduzido de modo

culposo ou doloso, não responderá ele pelo dano, ainda

que este resulte configurado.

• conduta do agente, ensejadora de responsabilidade civil,

pode ser comissiva ou omissiva

• São as seguintes as formas pelas quais a culpa manifesta-se:

negligência, imprudência e imperícia



Inversão do Ônus da Prova
• Há circunstâncias em que a

culpa será presumida,

ocorrendo a inversão do ônus

da prova e cabendo ao autor

do dano demonstrar a

ausência de culpa.

• Na adminstração pública

compete ao Gestor demonstrar

que aplicou corretamente os

recursos que lhe são confiados.



Convênios ou Outros Ajustes

• Ausência de prestação de contas dos recursos recebidos

• Violação do dever jurídico de apresentar a Prestação de

Contas (obrigação originária).

• Presunção relativa de não aplicação dos dinheiros públicos

nas finalidades previstas.

• Enseja a imputação ao gestor a devolução do valor não

comprovado.



Jurisprudência 

Acórdão TCU nº 7/1999 – 1ª Câmara:
Como se verifica, a questão dos autos passa a ser
exclusivamente relacionada ao ônus da prova.
De forma distinta do que ocorre no processo
penal, o gestor dos recursos federais repassados
por meio de convênio tem o dever jurídico de
prestar contas e, por via de consequência,
comprovar a boa e regular gestão das verbas
que lhe são confiadas. Nesse diapasão, não
socorre o responsável, neste processo, a falta de
provas de que tenha desviado os recursos, pela
simples razão de que o ônus de provar a regular
aplicação dos recursos federais é inteiramente
seu.



Obs:

• Não cabe a inversão do ônus da prova no caso de

identificação de irregularidade específica (ex.

emissão de nota fria, fraude em licitação , conluio

entre o ordenador de despesas e os licitantes),

cabendo a quem alega o ônus de comprovar tais

ocorrências.



Responsabilidade Objetiva

• A culpa não é fundamento para a responsabilização.

• Leva-se em consideração tão somente o nexo causal entre

o dano sofrido e o seu fato gerador.

• “Basta, portanto, a prova da ação ou omissão do réu, do

dado e da relação de causalidade”.

• Código Civil de 2002 (Art. 927) – estabeleceu a

responsabilidade objetiva em duas hipóteses:

i) Se lei específica dispuser;

ii) Quando a atividade normalmente desenvolvida pelo

autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os

direitos de outrem;



Resp. Objetiva x Culpa Presumida

Culpa Presumida – “é modalidade de responsabilidade

subjetiva, nas quais, em regra, com o intuito de facilitar a

reparação do dano, a legislação inverte o ônus da prova,

presumido-se a culpa do causador do dano.”

Responsabilidade Objetiva – “não há que se cogitar de culpa,

sendo suficiente a demonstração do dano causado e do nexo

de causalidade entre a conduta do agente e o dano.”



Curiosidade:

• “No Código Civil de 2016 a responsabilidade dos pais

pelos danos causados pelos filhos menores era fundada

na culpa presumida, significando que, se os pais

comprovassem ter agido com prudência e zelo exigidos

para a situação, estariam isentos do dever de reparação

civel. Já no Código de 2003, esta responsabilidade foi

objetivada, redundando na impossibilidade de

afastamento da responsabilidade dos pais mesmo na

hipótese de terem agido sem culpa.



Responsabilidade Penal
▪ A responsabilidade penal dos agentes públicos decorre da prática

de conduta que a lei defina como crime. O princípio da
tipicidade encontra supedâneo no art. 5º, inc. XXXIX, da
Constituição da República – “não há crime sem lei anterior que o
defina, nem pena sem prévia cominação legal”.

• A responsabilidade penal é sempre subjetiva, mas há crimes que
somente comportam a forma dolosa e outros que admitem
tanto a forma dolosa quanto a culposa com repercussões sobre a
severidade da sanção (resposta penal mais severa nos crimes
dolosos, menos severa nos crimes culposos).

• As condutas tipificadas como crimes na Lei nº 8.666/1993
enquadram-se na primeira categoria: somente configurarão crime
se comprovado o dolo do agente.



Responsabilidade Penal

• Código Penal estabelece infrações e sanções: (a) próprias de
agentes públicos (arts. 312 a 327); (b) por fatos que são
tipificados como crimes, se praticados por agentes públicos (arts.
359-A a H); e (c) nos casos em que a condição de agente público
agrava a pena (como exemplos os arts. 141 e 150, § 2º).

• Os arts. 89 a 98 da Lei nº 8.666/1993 definem os crimes e as
sanções penais aplicáveis aos agentes públicos que atuam em
licitações e contratações.

Art. 89 da lei: “Dispensar ou inexigir licitação fora das
hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as
formalidades pertinentes nos Processos Administrativos
de Licitação e Contratação à dispensa ou à
inexigibilidade: Pena – detenção, de 3 (três) a 5 (cinco)
anos, e multa”.



Responsabilidade Administrativa
• responsabilidade administrativa (funcional) dos agentes públicos

atuantes em licitações e contratações decorre de ato comissivo
ou omissivo praticado tanto na fase interna da licitação (ex.
deficiente pesquisa de preços realizada ou com a elaboração de
edital ou projeto básico direcionado a determinado licitante ou
restritivo à competição) como na fase externa (ex. atuação do
pregoeiro ou comissão de licitação em desacordo com a norma
de regência),ou, ainda, por ato comissivo ou omissivo praticado
no curso da execução contratual (como a ausência ou deficiência
da atuação fiscalizatória ou a emissão de ordem de pagamento
irregular).

Fundamento Legal Lei 8.666/93
Art. 82. Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com
os preceitos desta Lei ou visando a frustrar os objetivos da licitação
sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei e nos regulamentos próprios, sem
prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.



Responsabilidade por Ato de 

Improbidade Administrativa

• As sanções decorrentes da aplicação da Lei nº 8.429/1992 (Lei de
Improbidade Administrativa) coexistem com as sanções civis,
penais e administrativas impostas aos agentes públicos e com as
sanções impostas pelos controles interno e externo.

• Os arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992 enunciam extenso rol de
atos ímprobos. O art. 9º reúne os atos de improbidade
administrativa que importem em enriquecimento ilícito; o art.
10, os atos que causem lesão ao Erário; e o art. 11,as ações ou
omissões que atentem contra os princípios da Administração
Pública ou que violem os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.



Jurisprudência STJ

Resp nº 622.234-SP – Relator Min. Campbell Marques
...
14. Na verdade, essa criteriosa separação torna-se mais imperiosa
porque, na seara da improbidade administrativa, existem duas
consequências de cunho pecuniário, que são a multa civil e o
ressarcimento. A primeira vai cumprir o papel de verdadeiramente
sancionar o agente ímprobo, enquanto [a] segund[a] vai cumprir a
missão de caucionar o rombo consumado em desfavor do Erário.
15. É preciso reconhecer e bem lidar com essa diferenciação para
evitar uma proteção da moralidade de forma deficiente ou excessiva,
pois ambas as situações corresponderiam à antítese da
proporcionalidade.
...



Não Aplicação do Principio da 

Insignificância - STJ

11. A 5ª Turma do STJ, em relação a crime de
responsabilidade, já se pronunciou no sentido de que “deve
ser afastada a aplicação do princípio da insignificância, não
obstante a pequena quantia desviada, diante da própria
condição de Prefeito do réu, de quem se exige um
comportamento adequado, isto é, dentro do que a
sociedade considera correto, do ponto de vista ético e
moral” (REsp. nº 769.317/AL, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª
Turma, DJ de 27.3.2006)....



Resp. do Agente Político - STF

• Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação
nº 2.138/DF, de 13.06.2007, assentou o entendimento de
que a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº
8.429/92) não se aplica aos agentes políticos (Presidente
da República, Governadores de Estado, Prefeitos
Municipais, Senadores, Deputados, Vereadores e
Magistrados).

• Ratificou, destarte, o entendimento de que sujeitos da
improbidade são os agentes da Administração. Na área
de licitações e contratos, são os que especificam objetos,
emitem pareceres técnicos ou jurídicos, conduzem
procedimentos licitatórios, praticam atos administrativos
e ordenam as despesas deles decorrentes.



Resp. do Agente Político - STF

• O traço essencial que distingue o agente político do não
político está em que o primeiro encontra suas
competências definidas na Constituição, enquanto o
segundo as localiza nas normas infraconstitucionais. Por
isso os agentes não políticos são sobretudo gestores e
servidores da Administração, que desempenham funções
sujeitas a relações hierarquizadas, inexistentes entre os
agentes políticos.



RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA

PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS



Natureza da Responsabilidade

• responsabilidade perante os Tribunais de Contas é de
natureza subjetiva, ou seja, exige-se a presença de ação
ou omissão, nexo causal e culpa em sentido amplo.

• em termos de responsabilização, o processo nas cortes de
contas se aproxima do Direito Civil, quando se trata de
reparar um prejuízo causado ao Erário. E, de outra banda,
se achega a princípios do Direito Penal, nas hipóteses de
aplicação de pena.

Acórdão n.º 433/2012 – Plenário
“Acerca dos fatos constantes nos autos, nota se que, se o responsável não
agiu com dolo, agiu, ao menos, com culpa por negligência, e isso basta
para que esta Corte de Contas, com base na responsabilidade subjetiva,
cujo elemento essencial é a culpa, comine-lhe a multa prevista no artigo 58,
inciso II, da Lei nº 8.443/92.”



Requisitos para Responsabilização

• necessária uma conduta antijurídica do agente público ou
privado.

• Sob a ótica dos tribunais de contas o dano não é um
elemento essencial para a responsabilização.

• O dano material somente é requisito para uma das
espécies processuais, que é a Tomada de Contas Especial,
cuja instauração se dá para a apuração dos fatos,
identificação dos responsáveis e quantificação do dano
(conforme dispõe o art. 8º da Lei Orgânica do TCU).



Resp. Adm.-Disciplinar
• Não se confundem a responsabilidade administrativo-

disciplinar do servidor e a responsabilidade a ser apurada
pelos Tribunais de Contas, que não possui natureza
disciplinar, mesmo que a conduta possa ser caracterizada
como infração em ambas as searas.

Súmula n º 134 da Jurisprudência do TCU:
Refoge da competência do Tribunal de Contas da União o exame e
julgamento dos processos de tomadas de contas instaurados para
ressarcimento de débitos, que não se configuram como alcances,
provenientes de relação jurídica de natureza trabalhista, por servidores de
órgãos ou entidades cujos ordenadores de despesa, dirigentes ou
administradores se acham sob a jurisdição do Tribunal.”



Conduta Culposa x Dolosa
• se a conduta não é culposa ou dolosa, não há, em regra,

responsabilidade do agente que a praticou ou deu causa
perante o Controle Externo.

• Segundo Sérgio Cavalieri Filho, dois elementos
caracterizam o dolo: a representação do resultado e a
consciência da ilicitude.

• A doutrina menciona as seguintes formas pelas quais a
culpa se manifesta: negligência, imprudência e imperícia.
Também trata da culpa “in vigilando” e “in eligendo”,
outras modalidades usualmente mencionadas e de
acentuada importância no exame de processos dos
tribunais de contas.



Negligência

• A negligência é o descaso, a falta de cuidado ou de
atenção, a indolência, geralmente o “non facere quod
debeatur”, quer dizer, a omissão quando do agente se
exigia uma ação ou conduta positiva.

voto do Ministro Relator no Acórdão nº 307/2008 – 1ª Câmara,

“Todavia, verifico, dos documentos constantes dos autos, que tais medidas
só foram efetuadas em 2001 (fl. 30, anexo 1), portanto, de forma
extemporânea, sendo insuficientes para evitar a irregularidade das contas
ou elidir a culpa do ex-gestor. A negligência na administração do PAS/MA
permanece, uma vez que o responsável absteve-se de praticar
tempestivamente as ações que lhe competiam, ocasionando danos ao
erário, como bem atestou o Relator a quo”.



Imprudência

• A imprudência é falta de cautela, o agir açodado ou
precipitado, mediante uma conduta comissiva, ou seja,
um fazer, como quando a pessoa dirige seu veículo com
excesso de velocidade.

Acórdão nº 1.667/2007- Plenário:
“13. A imprudência da empresa ao executar obra para a qual não era
qualificada e para a qual não realizou os necessários projetos e estudos,
resultou no colapso da estrutura com perda total dos recursos nela
investidos. Portanto, deve a empresa responder solidariamente pelos danos
causados”.



Imperícia

• A imperícia é a demonstração de inabilidade por parte do
profissional no exercício de sua atividade de natureza
técnica, a demonstração de incapacidade para o mister a
que se propõe,

Acórdão nº 4184/2011 – 1ª Câmara:
“Inicialmente, destaco que, no presente caso, ficou demonstrado que os
responsáveis concorreram para o dano causado à CEF, na medida em que
agiram com: imprudência (....); negligência (...); e imperícia (Fulana de tal -
processamento e encaminhamento de financiamentos com
irregularidades). Portanto, as ações e omissões desses agentes
extrapolaram a fronteira do chamado “risco do negócio”. As irregularidades,
de ordem operacional e técnica, resultaram em prejuízo à entidade. Assim,
independentemente do dolo, estando configurada falha por incúria,
caracterizada em atos ilegítimos e antieconômicos, o dano há que ser
reparado.”



Culpa “in vigilando”

• decorre da falta de atenção ou cuidado com o
procedimento de outra pessoa que está sob a guarda,
fiscalização ou responsabilidade do agente.

Acórdão nº 1432/2006– Plenário:
““2. Atribui-se a culpa “in vigilando” do Ordenador de Despesas quando o
mesmo delega funções que lhe são exclusivas sem exercer a devida
fiscalização sobre a atuação do seu delegado.
3. Atribui-se a culpa “in vigilando” dos responsáveis por funções
fiscalizatórias pelos débitos correlacionados a falta ou deficiência do
competente controle”.



Culpa “in eligendo”

• é aquela oriunda da má escolha do representante ou
preposto.

28 - Trecho do voto condutor do Acórdão nº 1.110/2005 – Plenário:
“De qualquer forma, a participação indireta do então Governador do
Estado (...) na irregularidade, na condição de agente político, mesmo em
vista das mencionadas deliberações do Tribunal, não afasta sua culpa in
eligendo. Ao ter nomeado para a função de Secretário de Fazenda de sua
Administração um agente público que já havia sido apenado pelo TCU, por
meio do Acórdão n.º 126/2000 – Plenário, em razão de ter movimentado
irregularmente recursos federais oriundos de convênios, depreende-se que
o Chefe do Executivo estadual assumiu os riscos de delegar ao então
Secretário de Fazenda, a gestão orçamentário-financeira do estado,
escolha que, ao final, mostrou-se inconveniente”.



Obs:

• Para fins de ressarcimento, pouco importa se a

irregularidade foi praticada com dolo ou

culpa.

• A identificação do dolo ou culpa tem grande

relevância quando o Tribunal vai considerar a

possibilidade de aplicação de multa ao

responsável e, sobretudo, fixar o valor da sanção



RESPONSABILIDADE NA FASE DE

LICITAÇÃO - DOUTRINA E

JURISPRUDENCIA DO TCU



COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Legislação

Art. 51 da Lei 8.666/93

§ 3º Os membros das Comissões de licitação responderão
solidariamente por todos os atos praticados pela
Comissão, salvo se posição individual divergente estiver
devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada
na reunião em que tiver sido tomada a decisão.



Atribuições - Doutrina

Jesse Torres Pereira Júnior

“O art. 51 da Lei de Licitações e Contratos define as
atribuições das comissões de licitação, sejam elas
permanentes (insertas na estrutura fixa da Administração)
ou especiais (designadas para processar e julgar
determinada licitação ou conjunto de licitações, devendo
ser extintas após o cumprimento de sua função
específica).”



Atribuições - Doutrina

Marçal Justen Filho

“Sob a vigência da Lei n.º 8.666, a comissão de licitação
não pratica qualquer ato concreto, além da classificação.
A atividade jurídica da comissão de licitação se exaure com
a classificação (e com a manifestação nos eventuais
recursos interpostos). Não lhe compete emitir apreciação
acerca da conveniência ou inconveniência da contratação
ou sobre a satisfatoriedade das propostas.



Resp. Solidária - Doutrina

Marçal Justen Filho

“A responsabilidade solidária dos membros da comissão
depende de culpa, somente havendo responsabilização se
caracterizada a atuação pessoal e culposa do agente no
cometimento da infração ou irregularidade ou que tenha
se omitido (ainda que culposamente) na adoção na
prática dos atos necessários para evitar o dano. Se o
agente, por negligência, manifestou sua concordância com
o ato viciado, tornou-se responsável pelas consequências
dele advindas. Se, porém, ele adotou as precauções
necessárias e o vício era imperceptível não obstante a
diligência empregada, não há responsabilidade pessoal.



Jurisprudência do TCU
Responsabilidade por fraude à licitação e
superfaturamento

Acórdão nº 1.235/2004 – Plenário, ratificado pelo Acórdão nº
678/2006 - Plenário e mantido mediante o não conhecimento do
Recurso de Revisão pelo Acórdão n° 1.862/2006 – Plenário.

7.3.14. Observa-se, assim, que os integrantes da comissão
de licitação agiram com dolo eventual, porque assumiram
o risco de produzir dano ao erário, ao aceitarem participar
de uma licitação com conhecimento prévio de que se
tratava de uma farsa para legalizar um procedimento
suspeito. Por tal razão, suas justificativas devem ser
rejeitadas.”



Jurisprudência do TCU

Responsabilização da CPL por negligência

Acórdão nº 1.456/2011 – Plenário

“27. De fato, restou assente que os membros da CPL não agiram com a
devida diligência no exercício de suas funções, permitindo que
inconsistências relevantes e de fácil percepção, tais como cláusulas
editalícias em desconformidade com os princípios que norteiam a
administração pública e ausência de orçamento detalhado expressando
os custos unitários da obra, fossem levadas adiante sem que se
procedesse a sua devida correção. Além disso, a mesma comissão não
atendeu a contento o princípio da publicidade quando da alteração de data
para a realização da visita técnica, dando ensejo, inclusive, à interposição
de recurso por parte de uma das licitantes que não tomou ciência do fato.”



Jurisprudência do TCU
Exclusão de responsabilidade - Definição do
Objeto

Acórdão nº 687/2007 – Plenário

27. As atribuições dos membros de CPL – segundo a Lei e a doutrina –
estariam mais intrinsecamente ligadas à fase externa do procedimento
licitatório. Por esta razão, concluímos que para ocorrer a punição de
qualquer de seus membros, pela definição do objeto a ser licitado (ato
vinculado à fase interna da licitação), há que se: (i) comprovar que o
membro da comissão participou efetivamente dessa definição; ou, (ii)
verificar que a ordem para licitar o objeto era manifestamente ilegal. A
nosso sentir nenhuma dessas hipóteses está presente nos autos.



Jurisprudência do TCU
Exclusão de responsabilidade - Vícios no
Projeto Básico

Acórdão nº 1.533/2011 – Plenário

28. Quanto às irregularidades (...), entendo ser de difícil constatação da
Comissão Permanente de Licitação de eventuais vícios no Projeto Básico
que ensejariam sobrepreço, até porque foi confeccionado por responsável
legalmente habilitado, havendo, inclusive, respaldado por técnico da
unidade concedente dos recursos do Contrato de Repasse.



Jurisprudência do TCU
Exclusão de responsabilidade – Pesquisa de
Preço

Acórdão nº 4.848/2010 – TCU – 1ª Câmara

3. Não constitui incumbência obrigatória da CPL, do pregoeiro ou da
autoridade superior realizar pesquisas de preços no mercado e em outros
entes públicos, sendo essa atribuição, tendo em vista a complexidade dos
diversos objetos licitados, dos setores ou pessoas competentes envolvidos
na aquisição do objeto.”



Pregoeiro
Legislação

Lei 10.520/2002

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e
definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de
aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do
contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou
entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio,
cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e
lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a
habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor



Pregoeiro
Doutrina

Marçal Justen Filho

“Os papéis do pregoeiro e da autoridade superior estão bem delineados na
Lei nº 10.520/02. Mencionada legislação define os papéis de um ou de
outro ator, inexistindo dúvida, por exemplo, que as atribuições relativas à
realização do certame, à necessidade do objeto e à própria homologação
sejam da autoridade superior. Por outro lado é também inconteste que a
condução da sessão de pregão, a decisão quanto à habilitação e o
acolhimento de recursos, por exemplo, sejam atribuições do pregoeiro”.

“(...), relativamente ao edital, a competência do pregoeiro é mais de
intérprete, na medida em que as suas atribuições pertinentes - ou legais -
são de decisão e resposta a impugnações e esclarecimentos, bem assim
de recebimento, exame, exercício de retratação e decisão de recursos”.



Equipe de Apoio
Doutrina

Marçal Justen Filho

“Os membros da equipe de apoio estão sujeitos às regras gerais acerca de
responsabilidade civil, penal e administrativa. Mais do que isso, poderão
ser responsabilizados pessoalmente caso omitam-se a propósito de
irregularidades que cheguem a seu conhecimento. Tendo ciência de
qualquer desvio na conduta alheia, deverão manifestar-se perante a
autoridade competente, na primeira oportunidade disponível.



Jurisprudência do TCU
Exclusão de responsabilidade por ato que
não se insere atribuições

Acórdão nº 2.389/2006 - Plenário

2. O pregoeiro não pode ser responsabilizado por irregularidade em edital
de licitação, já que sua elaboração não se insere no rol de competências
que lhe foram legalmente atribuídas.”



Jurisprudência do TCU
Responsabilidade por inobservância às regras
definidas no edital e na legislação pertinente,
na condução do pregão.

Acórdão nº 993/2004 – 2ª Câmara, ratificado pelo de nº
1.918/2005 – 2ª Câmara

8 - No caso concreto, as recorrentes foram condenadas na condição de
membros da CPL de órgão público que adquiriu pneus e câmaras de ar por
preços 49% superiores aos de mercado, em licitação na modalidade convite.
Em sede recursal, o Relator considerou que não havia necessidade de que a
pesquisa de preços fosse efetivada por meio do Sistema Sirep de registro de
preços, sendo suficiente a sua efetivação em empresas do mercado local.
Outrossim, destacou que tal incumbência cabia a outro servidor, e não às
recorrentes. Com essas ponderações, o TCU deu provimento ao recurso e
julgou regulares com ressalva as contas das responsáveis..



Jurisprudência do TCU
Responsabilidade pela inclusão de exigências
indevidas no edital.

Acórdão nº 2.561/2004 – 2ª Câmara, ratificado pelo Acórdão nº
2.068/2005 – 2ª Câmara

Após a audiência da responsável pela área técnica que
estabeleceu os critérios do Edital de Concorrência, e do
responsável pela sua análise e aprovação, o Tribunal considerou
tais critérios restritivos à competitividade e aplicou multa ao
gestores.



Jurisprudência do TCU
Responsabilidade pela inclusão de exigências
indevidas no edital.

Acórdão 1.859/2004 Plenário

Embora esse agente público tenha assinado o edital de licitação -
que contém o Memorial Descritivo por meio do qual se operou o
direcionamento do certame -, ficou comprovado que foi o Diretor
Técnico o responsável direto pela elaboração das especificações
que levaram à restrição do caráter competitivo da licitação. Foi
ele, também, quem elaborou a planilha de custos de forma
inadequada, o que levou a apresentação de orçamentos irreais
por parte da COPABO.



ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO



Adjudicação e Homologação

Legislação

art. 43 da Lei nº 8.666/1993

43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes
procedimentos:
(...)
VI - deliberação da autoridade competente quanto à homologação e
adjudicação do objeto da licitação.
(...)
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta.



Adjudicação e Homologação
DOUTRINA

Marçal Justen Filho

“A homologação envolve duas ordens de consideração, uma no plano da
legalidade, outra no da conveniência. Preliminarmente, examinam-se os atos
praticados para verificar sua conformidade com a lei e o edital. Tratando-se de
um juízo de legalidade, a autoridade não dispõe de competência discricionária.
Verificando ter ocorrido nulidade, deverá adotar as providências adequadas a
eliminar o defeito.
(...)
Concluindo pela validade dos atos integrantes do procedimento licitatório, a
autoridade superior efetuará juízo de conveniência acerca da licitação.
(...)
Se reconhecer a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação, a
autoridade superior deverá homologar o resultado.
A homologação possui eficácia declaratória enquanto confirma a validade de
todos os atos praticados no curso da licitação.”11



Jurisprudência do TCU
Responsabilidade por aceitação de proposta com
alteração, ocorrida após a fase de lances, em
desacordo com o edital.

Acórdão nº 1.533/2006 – Plenário, ratificado pelo Acórdão n.º
776/2008 – Plenário (modificado pelo Acórdão 3.069/2008 -
Plenário, que reduziu o valor da multa)

9.2.1. ter homologado a adjudicação do objeto do Pregão
Presencial 31/2005 à licitante (...), a despeito de essa empresa ter
apresentado, após a fase de lances do pregão, cotação de preços
com alteração na composição do custo relativo ao auxílio-
transporte, mediante o emprego de veículo próprio ou
terceirizado em substituição à forma de atendimento prevista no
edital, apesar de:



Jurisprudência do TCU

Responsabilidade por fraudes em procedimentos
licitatórios.

Acórdão nº 681/2005 – Plenário, que ratificou o Acórdão nº
195/2004 – Plenário

“36. O recorrente apresentou recurso em que, em síntese, afirmou o
seguinte:
a) o processo licitatório é conduzido totalmente pela CPL, que detém
amplos poderes para decidir sobre o respectivo procedimento até a
adjudicação do objeto licitado, podendo adotar qualquer providência para o
resguardo da lisura, ou se for o caso, levar ao conhecimento da autoridade
superior qualquer acontecimento que macule o certame;
b) o chefe do Poder Executivo Municipal não tem nenhuma participação no
desenrolar do procedimento licitatório, cabendo-lhe, tão-somente,
homologá-lo;



Jurisprudência do TCU

Responsabilidade por fraudes em procedimentos
licitatórios.

Acórdão nº 681/2005 – Plenário, que ratificou o Acórdão nº
195/2004 – Plenário

“c) o ato homologatório é meramente formal, pois a CPL, pela sua
posição institucional dentro da estrutura organizacional do Poder
Executivo, goza de toda a sua confiança;
(...)
37. Quanto às alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, não cabe ao ex-prefeito jogar
a culpa em cima da CPL para eximir-se da sua responsabilidade.
O ato homologatório não é meramente formal. Ao chancelar o
processo, a autoridade superior valida e se responsabiliza pelos
atos da CPL.



Jurisprudência do TCU

Exclusão de responsabilidade da autoridade que
homologa o certame, por falhas surgidas na
execução do contrato.

Acórdão n° 2.740/2008 – TCU – 2ª Câmara

“4. Por não haver nexo causal entre o prejuízo causado ao erário pelos
atos praticados pela ex-secretária municipal de educação e os atos de
homologação e adjudicação praticados pelo recorrente, considero
indevida a solidariedade imputada no Acórdão recorrido”. ()



Jurisprudência do TCU

Dever da autoridade de checar se os atos
produzidos por aqueles que se encontram sob sua
hierarquia estão em conformidade com a ordem
jurídica.

Acórdão nº 1618/2011-Plenário, TC-032.590/2010-5, rel. Min-
Subst. Marcos Bemquerer Costa, 15.06.2011

“Ouvida em audiência, a Prefeita do Município ao tempo dos fatos
avocou o princípio da confiança para tentar se eximir de
responsabilização perante o Tribunal. Para ela, a irregularidade
deveria ser imputada aos membros da comissão de licitação, posto
que, como Prefeita, não participara da condução do certame, tendo
depositado confiança de que o processo seria conduzido



Jurisprudência do TCU

Acórdão nº 1618/2011-Plenário, TC-032.590/2010-5, rel. Min-
Subst. Marcos Bemquerer Costa, 15.06.2011

adequadamente pelos integrantes daquele órgão colegiado, com o que
não concordou a unidade técnica, segundo a qual, “a alegação de que o
princípio da confiança abrigaria a defendente é imprópria”, pois
“imputam-se como irregularidades à responsável atos de sua própria
autoria, no caso, a homologação dos convites nos. 15, 16 e 17/2004”.

No voto, o relator destacou que “se a responsável decidiu confiar em
outras pessoas, in casu, nos integrantes da Comissão de Licitação, o
fez por sua própria conta e risco”. Daí que, “na qualidade de
ordenadora de despesa, era sua responsabilidade checar se todos os
procedimentos adotados pela Comissão de Licitação encontravam-se
de acordo com a legislação aplicável para, só então, chancelar os
certames”.



FASE DE CONTRAÇÃO



Pressupostos - Legislação

• Lei 8.666/93

Art. 54 - Os contratos administrativos de que trata esta lei
regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da
teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.
§ 1º - Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão
as condições para sua execução, expressas em cláusulas que
definam os direitos, obrigações e responsabilidades das
partes, em conformidade com os termos da licitação e da
proposta a que se vinculam.
§ 2º - Os contratos decorrentes de dispensa ou de
inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do
ato que os autorizou e da respectiva proposta.



Jurisprudência do TCU
Responsabilidade pela alteração/prorrogação
indevida de contratos.

Acórdão nº 518/2002 - 1ª Câmara

14. Finalmente, refiro-me ao item 8.2.6 da instrução, no qual se sustenta
a cominação de multa ao diretor-presidente da (...), por ter firmado um
contrato emergencial sucessivo a outro emergencial, com dispensa de
licitação, caracterizando prorrogação, que é, nessa hipótese, proibida
pelo art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993.
15. Convenho com a Secex/SP sobre a imperatividade da multa, porque,
afora de a prorrogação em contrato emergencial ser vedada por lei,
aqui foi a própria entidade que deu origem à necessidade urgente, ao
demorar na instauração e finalização do procedimento licitatório
adequado.



Jurisprudência do TCU
Responsabilidade pela admissão de
subcontratações indevidas.

Acórdão nº 424/2003 - Plenário

Trecho do voto:
8. Assim, a previsão de cessão no edital não autoriza a subcontratação,
uma vez que aquela não é permitida nos contratos administrativos,
conforme a jurisprudência desta Corte de Contas.
9. A subcontratação em questão não pode ser aceita, razão pela qual
proponho a aplicação de multa, conforme preconizado pela Secex/ES.
10. Ademais, um detalhe presente neste caso não pode passar
despercebido. A unidade técnica noticia, com base nas informações
prestadas pelo responsável, que a empresa subcontratada presta
serviços de fiscalização e controle da obra...



Jurisprudência do TCU
Responsabilidade pela verificação de
cumprimento das normas.

Acórdão nº 370/2009 - Plenário

Trecho do Relatório:

Argumento

23. No que diz respeito à inexistência da justificativa do preço da
contratação, em afronta ao art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei n.º
8.666/1993, alega que condicionou a assinatura do contrato à juntada da
necessária pesquisa de preços de mercado, não podendo ser
responsabilizado por atos praticados por agente subordinado contrário
à sua determinação, que não juntou os respectivos documentos aos
autos. [...].



Jurisprudência do TCU
Responsabilidade pela verificação de
cumprimento das normas.

Acórdão nº 370/2009 - Plenário

Análise

24. O argumento novamente não merece acolhida. É da
responsabilidade do superior hierárquico a supervisão de seus
subordinados e da autoridade que assina contratos verificar se foram
cumpridas todas as exigências legais antes de firmá-los, de modo que o
argumento de descumprimento da ordem por seus subordinados não
lhe isenta da responsabilidade, já que ao final o contrato foi por ele
assinado sem que fosse juntado ao processo administrativo os
documentos necessários. [...].



Fiscalização do Contrato

Legislação

art. 67 da Lei nº 8.666/1993

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e
fiscalizada por um representante da Administração
especialmente designado, permitida a contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição.



Fiscalização do Contrato

Doutrina

Marçal Justen Filho

“O regime de Direito Administrativo atribui à Administração o poder-
dever de fiscalizar a execução do contrato (art. 58, III). Compete à
Administração designar um agente seu para acompanhar
diretamente a atividade de outro contratante. O dispositivo deve ser
interpretado no sentido de que a fiscalização pela Administração
não é mera faculdade assegurada a ela. Trata-se de um dever, a ser
exercitado para melhor realizar os interesses fundamentais. Parte-se
do pressuposto, inclusive, de que a fiscalização induz o contratado a
executar de modo mais perfeito os deveres a ele impostos.”1



Jurisprudência do TCU
Débito causado por atestar a execução de
serviços não executados.

Acórdão nº 695/2003 - 1ª Câmara mantido em grau de recurso –Acórdão
nº 1.033/2004- 1ª Câmara

Trecho do Voto:
3. Relativamente ao Convênio n.º AP/5.007/98, restou apurado o débito no
valor de R$24.332,41, valor correspondente aos itens não realizados (2,73
Km de linha de eletrificação monofásica e instalação de um transformador
de 10 Kva e de setenta e quatro postes de madeira). Além do ex-Prefeito e
do ex-Secretário de Administração do Município, que eram responsáveis
pela execução integral do objeto, os pareceres da Unidade Técnica e do
Ministério Público opinaram no sentido de que devam, ainda, ser
responsabilizados, solidariamente, a empresa contratada D.D. Rodrigues-
ME - por ter recebido a integralidade do valor contratual sem ter concluído
a respectiva contraprestação - e o funcionário do Incra/AP - que atestou,
em relatório de inspeção, a integral realização do objeto pactuado.



Jurisprudência do TCU

contratação de empresa da fiscalizar a obra
não exclui por si só a responsabilidade do
fiscal designado pela Administração

Acórdão 578/2007 – Plenário

O papel da empresa fiscalizadora é de assessoramento à fiscalização da
contratante, ou seja, contratou-se um serviço, de forma que coexistem as
responsabilidades das contratadas e do fiscal (ora recorrente) e de setores
técnicos do contratante.



Jurisprudência do TCU

negligência no exercício da fiscalização de
contrato atrai responsabilidade por danos

Acórdão nº 859/2006 – Plenário

Trecho da Ementa: A negligência de fiscal da Administração a
fiscalização de obra ou acompanhamento de contrato atrai para si a
responsabilidade por eventuais danos que poderiam ter sido evitados,
bem como às penas previstas nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.443/1992.



Jurisprudência do TCU

Multa por omissão no dever de informar
subcontratação irregular

Acórdão nº 2644/2009 – Plenário (Recurso pendente de apreciação)

Trecho do voto:
17. Acerca da proposta de multa aos responsáveis, creio ser cabível
independentemente de ocorrência de dano ao erário.
Como bem consignou a 4ª Secex, “a grave infração caracterizada pela
execução do contrato por empresa diferente da contratada, conquanto
não tenha havido um instrumento formal, caracterizando a
subcontratação, agravado pelo fato de a subcontratação ter se dado em
contrato efetivado por meio de dispensa de licitação (fundamento no
inciso XII, art. 24 da Lei 8.666/1993), mesmo após alerta do órgão
jurídico - Procuradoria da Anvisa - consultado, no sentido de evitar tal
prática”.



Jurisprudência do TCU
Exclusão da responsabilidade do fiscal por não
ter condições apropriadas para o desempenho
do trabalho

Acórdão nº 839/2011 - Plenário

No caso, diversas contratações foram efetivadas em que se constataram
diversas irregularidades graves, algumas delas imputadas à executora
técnica do contrato, a quem incumbiria, segundo as normas de execução
financeira e orçamentária do DF, supervisionar, fiscalizar e acompanhar a
execução da avença, o que não teria sido feito, conforme as apurações
iniciais levadas à efeito pelo TCU.
Ao examinar a matéria, a unidade instrutiva consignou que o DF não
houvera proporcionado à servidora responsável pela fiscalização da
avença “condições adequadas para o desempenho de tal função, ao
mesmo tempo em que sabia que eventual inexecução do contrato seria
de responsabilidade desse executor técnico”.



PARECERISTA



Responsabilidade do parecerista

jurídico

TCU entende que o parecerista deve responder quando a
peça que elaborou contenha fundamentação absurda,
desarrazoada ou claramente insuficiente e tenha servido de
fundamentação jurídica para a prática do ato irregular.

Atenção!
o TCU tem afastado a responsabilização de pareceristas, quando
demonstrada a eventual complexidade jurídica da matéria questionada,
apresentada argumentação devidamente fundamentada e defendida tese
aceitável na doutrina ou na jurisprudência, ainda que essa tese seja
considerada equivocada pelo TCU.



Responsabilidade do parecerista

jurídico - Doutrina
Marçal Justem Filho sustenta que a manifestação jurídica
acerca da validade do edital e dos instrumentos de contratação
associa o emitente do parecer ao autor dos atos, resultando na
responsabilidade pessoal solidária da assessoria jurídica pelo
que foi praticado.

“Há dever de ofício de manifestar-se pela nulidade, quando os atos contenham
defeitos. Não é possível os integrantes da assessoria jurídica pretenderem escapar aos
efeitos da responsabilização pessoal quando tiverem atuado defeituosamente no
cumprimento de seus deveres: se havia defeito jurídico, tinham o dever de apontá-lo.
A afirmativa se mantém inclusive em face de questões duvidosas ou controvertidas.
Havendo discordância doutrinária ou jurisprudencial acerca de certos temas, a
assessoria jurídica tem o dever de consignar essas variações, para possibilitar às
autoridades executivas pleno conhecimento dos riscos de determinadas decisões. Mas
se há duas teses jurídicas igualmente defensáveis, a opção por uma delas não pode
acarretar punição.”



Jurisprudência do STF-

Impossibilidade de 

Responsabilização

“O advogado somente será civilmente responsável pelos danos causados a seus clientes
ou a terceiros, se decorrentes de erro grave, inescusável, ou de ato ou omissão
praticado com culpa em sentido largo. Publicação DJ 31-10-2003

Mandado de Segurança nº 24.631/DF

Mandado de Segurança nº 24.073/DF

“III. Controle externo: É lícito concluir que é abusiva a responsabilização do parecerista
à luz de uma alargada relação de causalidade entre seu parecer e o ato administrativo
do qual tenha resultado dano ao erário. Salvo demonstração de culpa ou erro
grosseiro, submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais
próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu
parecer de natureza meramente opinativa. Mandado de segurança deferido.
DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 01/02/2008



Jurisprudência do TCU

O parecer de que trata o art. 38 da LLC não é
meramente opinativo.

Acórdão n.º 1337/2011-Plenário

Trecho do voto:
A análise e aprovação, pela assessoria jurídica, de editais, minutas de
contratos e instrumentos congêneres são atividades obrigatórias,
previstas no parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666, de 1993. Não pode
o consultor jurídico querer se esquivar dessa responsabilidade. O papel
da assessoria jurídica não é meramente opinativo. O entendimento do
TCU acerca da matéria está contido no voto que fundamentou o Acórdão
147/2006 -Plenário, in verbis:
“(...) o legislador atribuiu relevante função à assessoria jurídica, qual
seja, realizar um controle prévio da licitude dos procedimentos
licitatórios e dos documentos mencionados no parágrafo único do art.
38 da Lei de Licitações e Contratos.”



Responsabilidade do parecerista

Técnico
• O agente público que emite parecer de natureza técnica

pode, a exemplo do parecerista jurídico, ser
responsabilizado perante o TCU em razão da eventual
existência de vícios no parecer que conduzam à prática
de atos irregulares.

• A responsabilidade do parecerista pode se configurar
quando sua manifestação afigura-se indispensável para
fundamentar o ato administrativo. Nesta hipótese, se o
autor do parecer, por conduta dolosa ou culposa,
comissiva ou omissiva, emite parecer com erro ou fraude
sujeita-se à responsabilização solidária juntamente com a
autoridade que praticou o ato.



Jurisprudência do TCU
A participação de parecerista técnico em
fraude à licitação
Acórdão n.º 1380/2011-Plenário

Trecho do voto:
6. As provas auferidas nas comissões de sindicância e de processo
administrativo constituídas no âmbito do GHC, com coordenação de
representante da Advocacia-Geral da União, e pela própria Auditoria
Interna e por este Tribunal são suficientes a comprovar o
direcionamento das compras para os fornecedores de produtos que já
haviam sido utilizados previamente à licitação, os quais, por sua vez,
serviam apenas para encobrir as compras feitas de maneira ilícita.
7. Também resta claro dos autos que a atuação de (...), Coordenador do
Centro de Resultados em Traumato-Ortopedia, foi determinante para o
direcionamento e o prejuízo decorrente, mediante a emissão ou não,
conforme o caso, de pareceres técnicos, que restringiam de maneira
indevida a competitividade dos certames
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Ausência de vinculação do gestor ao parecer
técnico

Acórdão n.º 828/2013-Plenário

Trecho do voto:
23. Dito de outra forma, os pareceres técnicos e jurídicos, ainda que
eventualmente obrigatórios, não vinculam as autoridades legal ou
regimentalmente competentes pela prática dos atos, as quais, de
maneira geral, permanecem responsáveis pelo conteúdo dos atos
administrativos que praticam.
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Exclusão da responsabilidade da autoridade
superior

Acórdão nº 62/2007 - Segunda Câmara

Trecho do voto:
14. Assim, em que pese a decisão final sobre a concessão do
empréstimo caber à Diretoria do BASA segundo os regulamentos do
banco, não é razoável que sejam condenados os demais diretores haja
vista que os elementos presentes nos autos indicam que foram
induzidos a erro pelo parecer do Diretor Geral de Crédito da
instituição.
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