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Parecer n.º 196-2021/LIC

EMENTA: INDENIZAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  COBERTURA
CONTRATUAL.  AQUISIÇÃO  DE  VAGAS  EM  INSTITUIÇÕES  DE
EDUCAÇÃO  INFANTIL.  NECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO.
RESPONSABILIZAÇÃO E CONSEQUÊNCIAS.

Processo n.º 2021/6060

Contratada: Evanir Maria Rodrigues Martins

Objeto: Pagamento, via indenização, de vagas de educação infantil
não  contempladas  no  processo  de  dispensa,  adquiridas  sem
cobertura contratual.

 À Secretaria requisitante.

 

 Trata-se  de  pedido  de  indenização  administrativa  para  ressarcir  os  valores

referentes  à  compra  de  vagas  em  estabelecimento  de  educação  infantil,  sem  suporte

contratual.

A Secretaria  demandante  requer  o  pagamento  do  valor  atinente  às  vagas,  via

indenização, em razão de que o serviço foi prestado sem cobertura contratual, uma vez que

não foi contemplado no processo de dispensa nº 045/2021 (fl. 84).
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1. Da situação fática

Em Fevereiro do corrente ano, a Secretaria demandante instaurou procedimento

administrativo de contratação direta, por meio de dispensa de licitação, da Sra. Evanir Maria

Rodrigues Martins,  para aquisição de vagas de educação infantil  no estabelecimento de

ensino da contratada. A Secretaria argumentou a inexistência de Credenciamento vigente e

a necessidade de continuidade do serviço.

À época, esta assessoria jurídica se manifestou (fls.  37-39) pela impossibilidade

jurídica de tal contratação, posto que não havia caracterização de emergência a justificar a

dispensa com amparo no art. 24, IV, da Lei 8.666/93. Ainda, alertou-se para o fato de que a

contratação direta comportava período anterior,  retroativo,  o que não é recomendado. E

mais,  destacou-se o fato de que havia Credenciamento homologado recentemente.  Não

havia, portanto, elementos a autorizar a contratação.

Entretanto,  tratando-se  de  parecer  opinativo,  a  recomendação  não  foi  acatada,

tendo  a  Secretaria  solicitado  a  reconsideração  do  parecer  jurídico,  o  que  foi  acolhido,

conforme parecer da autoridade superior às fls. 41/42.

Ocorre  que,  após  a  celebração  da  Dispensa  (357/2021),  verificou-se  que  a

contratação direta não contemplou todas as vagas que foram disponibilizadas ao Município,

restando 08 (oito) vagas sem cobertura contratual, nos termos descritos às fls. 85-93.

Neste momento, retorna o processo para análise jurídica do pedido de indenização

do valor correspondente à aquisição das vagas que ficaram sem cobertura contratual.

2. Da Indenização

Primeiramente,  convém  relembrar  que  à  Administração  Pública  é  vedada  a

assunção de obrigação extracontratual,  ou seja, são nulos e de nenhum efeito contratos

verbais,  devendo  obedecer  a  forma  escrita,  a  teor  do  art.  60,  parágrafo  único,  da  Lei

8.666/93.
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Essa regra diz  respeito aos princípios constitucionais  elencados no artigo 37,  a

saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União,  dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e
eficiência e, também, ao seguinte:
[…]

A Lei  nº  8.666/1993,  por  sua  vez,  prevê  a  possibilidade  de  pagamento  pelos

serviços decorrentes de contrato nulo, a título de indenização, nos termos do regramento

constante do art. 59:

Art.  59.  A  declaração  de  nulidade  do  contrato  administrativo  opera
retroativamente  impedindo  os  efeitos  jurídicos  que  ele,  ordinariamente,
deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo  único.  A nulidade  não  exonera  a  Administração  do  dever  de
indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que
ela  for  declarada  e  por  outros  prejuízos  regularmente  comprovados,
contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de
quem lhe deu causa.

A regra prescrita pela Lei de Licitações pode ser também aplicada aos contratos

inexistentes, pois, salvo algumas exceções, é dever do contratante do serviço proceder com

a contraprestação do serviço efetivamente prestado.

Nesse passo, é oportuno registrar que a jurisprudência se manifesta no sentido de

reconhecer a obrigação de pagamento da prestação de serviços de boa fé, mesmo que

escorada em contrato inexistente, conforme colacionamos:

A  execução  de  contrato  nulo  ou  inexistente  pode  gerar  obrigação  de
indenizar  as  obras,  serviços  ou  fornecimentos  realizados  pelo  suposto
contratado de boa-fé. Já, então, a causa do pagamento não é contrato nulo
ou inexistente mas, sim, a vantagem auferida pela Administração com a
prestação do particular, alheio à falta administrativa  ( TJSP, RDA 48/265,
54/118;  RF  153/306).  Se  desse  pagamento  resultar  prejuízo  para  o
Poder  Público,  responderá  o  funcionário  causador  do  dano,
regressivamente,  se  por  culpa  tiver  ocasionado  a  inexistência  ou
nulidade do contrato.
Apelação  Cível.  Processual  civil  e  administrativo.  Ação  de  Indenização.
Prestação de serviços de particular ao município. Alegação de que o serviço
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foi prestado ilegalmente por inexistir contrato escrito. Inteligência do art. 59,
parágrafo único da Lei nº 8.666/93. Obrigação do pagamento dos serviços
prestados  pelo  apelado,  sob  pena  de  enriquecimento  ilícito  da
Administração.  Dever  de  Indenizar.  Precedentes.  Conhecimento  e
desprovimento do recurso. (TJ/RN, AC nº 111634/RN 2010.011163-4, Rel.
Juíza Francimar Dias (Convocada), j. em 27.01.2011.)

Contratação pública - Contrato - Verbal - Prestação de Serviços - Dever de
Indenizar - TJ/AP.
Nulo é o contrato de prestação de serviços celebrado com a Administração,
que  além  de  ter  sido  concertado  verbalmente,  não  foi  precedido  de
processo  licitatório  e  nem de  justificativa  da  dispensa  desse  formalismo
essencial. Provada, todavia, a efetiva prestação do serviço, a despeito da
nulidade do contrato, surge para a Administração o dever de indenizar, a fim
de impedir  o  seu enriquecimento sem causa.  (TJ/AP,  Apelação Cível  nº
577/99 - Câmara Única.)

Contratação Pública - Contrato - Formalização - Contrato verbal - Prática
contrária  à  Lei  -  Serviços  efetivamente  prestados  -  Dever  de  realizar  o
pagamento - Enriquecimento sem causa - TJ/SP.
O TJ/SP considera que a celebração de contratos verbais contraria a Lei.
Entretanto, entendeu que seu pagamento deveria ser realizado. Isso porque
foram efetivamente realizados os serviços, e a Administração não poderia ir
contra  o  princípio  do  enriquecimento  sem  causa  e  nem  contra  o  da
moralidade. (TJ/SP, Apelação Cível  com Revisão nº 831.617-5/9-00,  Rel.
Danilo Panizza, j. em 27.01.2009.) (MENDES, 2011, p. 61.)

Administrativo. Contrato. Efetiva prestação dos serviços. Prova. Pretensão
de reexame. Súmula 7/STJ. Obrigação do ente público efetuar o pagamento
pelos serviços efetivamente prestados. Vedação ao locupletamento ilícito.
Não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ, porquanto para aferir a
ausência  dos requisitos legais  a aplicação do § 1º  do art.  57 da Lei  nº
8666/1993, é necessário exceder os fundamentos colacionados no acórdão
vergastado, por demandar incursão no contexto fático-probatório dos autos,
defeso  em recurso  especial.  Nos  termos  da  jurisprudência  desta  Corte,
eventual irregularidade contratual não deixa o município isento da obrigação
de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena de
significar confisco ou locupletamento ilícito.  Agravo regimental  improvido.
(STJ,  Agravo  Regimental  nº  1235085/RJ  -  2011/0025563-0,  Rel.  Min.
Humberto Martins, DJ de 29.03.2011.)

In casu, a Secretaria demandante reconhece a realização de serviço sem cobertura

contratual,  situação  que  enseja  o  pagamento  por  meio  de  indenização,  em  face  da

existência de permissivo legal nesse sentido.
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3. Dos requisitos para indenização

Em  que  pese  seja  juridicamente  possível  reconhecer  a  dívida  e  realizar  o

pagamento, como visto acima, é indispensável o preenchimento dos requisitos mínimos a

comprovar o dever de indenizar.

Portanto, a indenização depende:

a) da causa fundante para a realização do serviço – deve haver a comprovação de

que o serviço realizado se fazia necessário, bem com a presença do interesse público na

sua execução – item atendido;

b) da comprovação da efetiva realização do serviço e de que este foi executado de

forma satisfatória - item atendido;

c) da demonstração de que não houve má-fé por parte de nenhum das partes - em

que pese a conduta negligente - item atendido;

d) do  reconhecimento da dívida pela autoridade competente – o dano deve estar

reconhecido, justificado e documentado no processo - item atendido.

Corroborando  com  o  mesmo  entendimento,  transcrevemos  a  Orientação

Normativa/AGU nº 4, de 01.04.2009 (DOU de 07.04.2009, S. 1, p. 13):

“A despesa sem cobertura contratual deverá ser objeto de reconhecimento
da obrigação de indenizar nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº
8.666, de 1993, sem prejuízo da apuração da responsabilidade de quem lhe
der causa”.

Além dos requisitos listados anteriormente, o expediente administrativo, instaurado

para formalização do pagamento da despesa sem amparo contratual, deverá conter “Termo

de Quitação” com, no mínimo, os seguintes elementos:
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a) identificação do credor/favorecido;

b) descrição do objeto;

c) período correspondente ao serviço prestado;

d) importância exata a ser paga e forma de pagamento;

e) indicação da dotação para custear a despesa;

f) cláusula de quitação.

No caso em análise, verificou-se a presença dos itens acima.

Dessa  forma,  a  situação  apresentada  reúne  todos  os  elementos  necessários  a

ensejar o pagamento por meio de indenização.

4. Da apuração de falha administrativa - Responsabilização

A possibilidade  de  indenização  do  serviço  prestado  sem contrato  não  afasta  a

necessidade de apurar a evidente deficiência no planejamento da contratação, por parte

da Administração, quer com relação à contratação direta por dispensa quer no atinente à

necessidade de indenização por serviço sem cobertura contratual.

É imprescindível considerar que a reiteração de casos como o versado constitui-se

em  grave falha administrativa que pode gerar situações de risco e criar um conceito

desfavorável junto aos órgãos de controle. 

De se registrar, ainda, que a “solução” preconizada é concebida como exceção,

sendo que a reiteração dessa situação descaracteriza a excepcionalidade aqui proposta, já

que se afasta do leito legal.

De  qualquer  forma,  como  enfatizado  acima,  é  necessário  que  se  apure  a

responsabilidade  daquele  que  tinha  obrigação  de  planejar  a  contratação  das  vagas  em

instituição infantil, observando as normas legais respectivas.
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5. Conclusão

Portanto,  com  as  considerações  acima,  concluímos  pela  viabilidade  do

pagamento postulado,  eis que a via administrativa,  quando regularmente instruída, é o

caminho menos oneroso, que, em outras circunstâncias, em especial a judicial, teria que

desembolsar, além do valor devido, sua correção, juros, custas processuais e honorários

advocatícios, onerando como dito, desnecessariamente o erário.

Assim, a minuta de fls. 72-73 segue aprovada, devendo a Secretaria atentar para

eventual apontamento manuscrito, fazendo-se as devidas modificações, se for o caso.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de agosto de 2021.

   Aline Peretti Farina         
Procuradora do Município 
    OAB/RS nº 55.646    
 

 
  À apreciação da autoridade superior.

 De acordo 
Em  _____/_____/2021.

Adriano Tacca,
         Procurador-Geral do Município,
                   OAB/RS nº 60.190.
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