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Este Informativo contém informações sintéticas de decisões proferidas pelos Colegiados do TCU, relativas à área
de Licitações e Contratos, que receberam indicação de relevância sob o prisma jurisprudencial no período acima
indicado. Os enunciados procuram retratar o entendimento das deliberações das quais foram extraídos. As
informações aqui apresentadas não constituem, todavia, resumo oficial da decisão proferida pelo Tribunal nem
representam, necessariamente, o posicionamento prevalecente do TCU sobre a matéria. O objetivo é facilitar o
acompanhamento dos acórdãos mais importantes do TCU. Para aprofundamento, o leitor pode acessa r o inteiro
teor das deliberações por meio dos links disponíveis.
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Plenário
1. É irregular a prestação de garantia contratual na modalidade fiança bancária, prevista no art. 56, § 1º, inciso III,
da Lei 8.666/1993, emitida por empresa que não seja instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central
do Brasil.

Segunda Câmara
2. A ausência de designação formal não obsta a responsabilização do agente que tenha praticado atos concernentes
à função de fiscal de contrato, como o atesto de notas fiscais.

PLENÁRIO
1. É irregular a prestação de garantia contratual na modalidade fiança bancária, prevista no art. 56, § 1º,
inciso III, da Lei 8.666/1993, emitida por empresa que não seja instituição financeira autorizada a operar
pelo Banco Central do Brasil.
Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades em contrato celebrado pelo Comando
Logístico do Exército cujo objeto era o fornecimento de fardamento. Sustentou-se, além da intempestividade na
entrega da garantia contratual, que a contratada apresentara carta fiança que não se enquadraria nos tipos de
garantia mencionados no art. 56 da Lei 8.666/1993. O representante afirmou, com base em documentos
comprobatórios, que a pessoa jurídica fiadora não possuía registro junto à Superintendência de Seguros Privados
(Susep) para emitir seguro garantia, tampouco junto ao Banco Central do Brasil para prestar fiança bancária.
Defendeu, pois, que a referida garantia era inútil para o fim a que se destinava, haja vista que a fiadora não
cumprira as normas regulamentares para a emissão de fiança bancária. Ressaltou, ainda, com base na ficha
cadastral da fiadora, emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, que ela não possuía credencial para o
atendimento da Lei 4.595/1964 e da Resolução 2.325/1996 do Sistema Financeiro Nacional. Alertou também
haver decisões judiciais, como a do TRF da 5ª Região prolatada no julgamento do Reexame Necessário
98146920124058300, no sentido de que as garantias prestadas por instituições sem natureza bancária não podem
ser aceitas pela Administração Pública. Em suas justificativas, o Comando Logístico do Exército reconheceu que
“a garantia de execução prevista na cláusula sétima do contrato, fornecida pela Carta Fiança, apresentada no
âmbito do Contrato 002/2019-COLOG/D Abst, não preencheu os requisitos necessários para sua validade”, e
que, por isso, o órgão decidiu rescindir o contrato com fundamento nos arts. 77, 78, inciso I, e 80, todos da Lei
8.666/1993. Em seu voto, o relator assinalou que, com a rescisão contratual, ficava prejudicado o prosseguimento
da representação, mas continuava “em aberto a necessidade de apuração, no âmbito militar, da conduta irregular
da empresa contratada, haja vista que esta não cumpriu cláusula contratual que demandava a apresentação de
uma garantia de execução contratual válida”. Destacou, ademais, que a apuração de condutas faltosas praticadas
por empresas contratadas “não consiste em faculdade do gestor público, mas em dever legal”. Assim sendo, nos
termos da proposta do relator, o Plenário decidiu, entre outras deliberações, considerar procedente a representação
e determinar ao órgão, com fundamento legal no art. 7º da Lei 10.520/2002, que “autue processo administrativo,
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caso já não tenha feito, para apuração de possíveis condutas faltosas por parte da sociedade empresária em
apresentar garantia contratual inválida no Contrato 002/2019 -COLOG/D Abst”.
Acórdão 2784/2019 Plenário, Representação, Relator Ministro Raimundo Carreiro.

SEGUNDA CÂMARA
2. A ausência de designação formal não obsta a responsabilização do agente que tenha praticado atos
concernentes à função de fiscal de contrato, como o atesto de notas fiscais.
Processo de auditoria realizada sobre contrato do extinto Ministério da Cultura que tinha por objeto organização
de eventos foi convertido em tomada de contas especial, com vistas à apuração de suposto prejuízo ao erário
decorrente do pagamento de despesas (hospedagem e alimentação) atestadas sem a efetiva comprovação de sua
execução. Citada, em solidariedade com a empresa contratada, por haver atestado a nota fiscal correspondente, a
então substituta do Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva daquele ministério alegou, em síntese, que: a)
“teria se pautado pelo princípio da eficiência, ao assinar os documentos questionados, visando a dar
encaminhamento célere às providências necessárias à consecução da cerimônia de posse do Ministro da
Cultura”; b) “não era ordenadora de despesas nem responsável por sua liquidação, de modo que não pode ser
responsabilizada pela realização dos eventos”; c) “todos os atos concretos para execução do evento seriam
efetivados pela Ascom e o pagamento pela Coordenação-Geral de Recursos Logísticos”; d) “teria assinado a
nota fiscal dois meses após a realização dos serviços, como mero ato formal, pois não tinha condições de saber
se os serviços haviam sido efetivamente prestados”. Ao refutar os argumentos de defesa, a unidade técnica deixou
assente que a responsável não logrou êxito em comprovar a efetiva realização das despesas questionadas, embora
tenha atestado a nota fiscal a elas associadas. Além disso, teria a responsável confirmado haver realizado o ateste
como mero ato formal, sem a necessária verificação da realização dos serviços prestados. Quanto ao argumento
que tentava desconstituir o nexo de causalidade entre a irregularidade e a competência do cargo que ocupava à
época, a unidade técnica assinalou que, mesmo que ela “não detivesse a titularidade do cargo de Chefe de
Gabinete, ou não fosse responsável pela mensuração das necessidades dos eventos, assumiu o encargo de
comprovar prestação dos serviços ao atestar a Nota Fiscal 4021, nos termos do arts. 73 da Lei 8.666/93 e 63, §
2º, inciso III, da Lei 4.320/1964”. Nesse sentido, “deveria estar de posse de elementos comprobatórios da efetiva
prestação dos serviços, nos termos do art. 63, § 2º, inciso III, da mesma lei”. A unidade instrutiva frisou, ainda,
que a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1.231/2004-TCU-Plenário, é no sentido de que a ausência
de designação formal não obsta a responsabilização caso o agente tenha atuado, de fato, como fiscal de contrato,
isto é, verificando a realização dos serviços e atestando notas fiscais. Ao anuir ao entendimento da unidade
instrutiva, o relator arrematou que, “por não haver comprovação da realização dos eventos atestados, devem as
suas contas ser julgadas irregulares com imputação do débito”, no que foi acompanhado pelos demais ministros.
Acórdão 12489/2019 Segunda Câmara, Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Aroldo Cedraz.
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