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Parecer no  001/99-FNB
Processo no CMRJ/04058/98

Ementa: Pagamento, em caráter indenizató-
rio e mediante termo de ajuste, de serviços de 
assessoria, prestados sem prévia contratação. 
Na extensão do art. 59, parágrafo único, da 
Lei no 8.666, de 1993, é admissível ressarci-
rem-se ao particular, pelo seu preço corrente, 
os serviços excepcionalmente prestados sem 
prévia e regular contratação, cumprindo 
evitar-se, porém, o emprego rotineiro de 
semelhante solução. Parecer pela legalidade 
do pagamento autorizado e da respectiva 
formalização em termo.

Senhor Procurador-Geral:

 Verte-se pedido, formulado pelo Órgão em referência, de pagamento a tí-
tulo indenizatório de serviços prestados, sem cobertura contratual, por Empresa 
de assessoria técnica nas obras de restauração do Palácio-sede do Legislativo 
municipal (fls. 2). A postulação encaminha requerimento da própria Empresa 
(fls. 3), instruiu-se com cópia do empenho relativo ao assessoramento a prestar-
se de 17 de agosto a 28 de novembro de 1998 (fls. 5) e mereceu opinamentos 
favoráveis da douta Assessoria Jurídica (fls. 8/9) e da zelosa Inspetoria-Geral 
de Finanças (fls. 16), sendo, em conseqüência, autorizada pela Colenda Mesa 
Diretora a despesa e a assinatura de termo de ajuste correspondente (fls. 19). 
Empenhado o dispêndio (fls. 22) e lavrado aquele termo, o Exmo. Sr. Presi-
dente houve por bem submeter a matéria a exame desta Procuradoria-Geral, 
distribuindo Vossa Excelência o feito ao signatário deste (fls. 26).

I - Histórico

2. Dimana da aludida manifestação da douta Assessoria Jurídica, que exami-
nou os processados anteriores atinentes à matéria, ter-se contratado a Empresa 
em tela, para aqueles serviços, em 09 de dezembro de 1996, ao mesmo tempo 
em que se pactuava a realização das obras de restauração do mencionado 
Palácio (fls. 8). Esgotado o primeiro contrato e pendentes, ainda, trabalhos 
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de assessoria a concluir-se, prosseguiu a Empresa na sua execução, somente 
vindo, porém, a regularizar-se a prestação de serviços, mediante empenho e 
com reconhecimento de inexigibilidade de licitação, a partir de 17 de agosto 
último (fls. 5). Visa o presente feito a formalização, mediante termo de ajuste, 
do pagamento dos serviços prestados desde o término do contrato anterior, 
em março de 1998, até à data de expedição desse último empenho.

3. Não especificado o objeto do pronunciamento reclamado a fls. 26, é de 
presumir-se concernir à legalidade do termo a ser assinado e do pagamento 
a efetuar-se. É o que se irá considerar, restando fora de discussão, por con-
seguinte, quaisquer temas ligados ao contrato primeiro e à sua subseqüente 
renovação mediante nota de empenho.

II - Fundamentação

4. Tem-se, pois, como hipótese de trabalho — à luz da presunção iuris 
tantum de legitimidade dos atos administrativos em geral —, que a contrata-
ção inicial da empresa e a subseqüente renovação contratual, esta embasada 
no art. 25, nº II, da Lei federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 (cf. fls. 5), a 
cujo teor

“Art. 25. É inexigível a licitação quando 
houver inviabilidade de competição, em 
especial:
......................................................................
..............................
II - para a contratação de serviços técnicos 
enumerados no art. 13 desta Lei, de nature-
za singular, com profissionais ou empresas 
de notória especialização, vedada a inexi-
gibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação;”,

se deu com rigorosa observância dos requisitos legais, até porque um deles 
está claramente preenchido, qual seja o do inciso VII do art. 13 da mesma Lei 
(“restauração de obras de arte e bens de valor histórico”). Supõe-se, dessarte, 
que as exigências legais de notória especialização da Empresa contratada e 
de singularidade dos serviços tenham sido cumpridamente verificadas, em 
consonância com a orientação iterativamente adotada, com espeque no art. 
37, no XXI da Constituição da República, por esta Procuradoria-Geral, sob 
aprovação da Colenda Mesa Diretora, no sentido da excepcionalidade de 
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qualquer hipótese de dispensa ou inexigibilidade de licitação 1.

5. No interregno das duas contratações presumidamente regulares, atesta o 
Órgão interessado ter havido prestação de serviços de assessoria à condução 
das obras de restauração do Palácio Pedro Ernesto, que prosseguiram (fls. 
2). A intuitiva necessidade de tais serviços e o benefício, que deles, também 
presumidamente, obteve a Administração da Casa Legislativa, geram para o 
Poder Público a obrigação de ressarcimento, na extensão do art. 59, parágrafo 
único, da já citada Lei no 8.666, de 1993; e o valor dessa reposição será, não 
menos obviamente, o do próprio preço dos serviços, no montante ulteriormente 
contratado, para vigência a partir de 17 de agosto último.

6. O mecanismo de formalização do pagamento, consagrado pelo uso, é 
o chamado termo de ajuste, cuja natureza é de confissão de dívida informal, 
todavia legalmente constituída. Não se confunde, evidentemente, com o “termo 
de ajuste de contas” a que alude o art. 520, no II, do Regulamento consolidado 
pelo Decreto no 15.530, de 06 de dezembro de 1996 (RGCAF), in litteris,

“Art. 520. Se, após alcançados os valores 
contratuais, for necessária a expedição de 
novas notas de empenho para atender às 
despesas do reajustamento, será este efeti-
vado mediante:
......................................................................
..............................
II - termo de ajuste de contas, quando os 
serviços ou as obras já tenham sido aceitos 
em caráter provisório;” (grifos daqui),

referido como “Decreto no 3.221” na minuta de fls. 12/13 e no instrumento 
acostado à contracapa posterior deste processado. Tal dispositivo concerne, 
tão-só e desenganadamente, a reajuste de valores contratuais, nunca à contra-
prestação de serviços não contratados, ou informalmente utilizados pelo Órgão 
público. Sequer analogicamente, portanto, parece aplicável à espécie.

7. Afigura-se inequívoca, porém, a existência da obrigação do Poder Público 
de oferecer compensação à utilidade que lhe forneceu o particular. E a forma 
1 V. Parecer no 006/98-CRTS, da ilustrada Procuradora Drª. CLAUDIA RIVOLLI THOMAS DE SÁ, no 
proc. no CMRJ/06818/97 (in Revista de Direito da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal, 
Rio de Janeiro, v. 2, n. 4, p. 134-143, jul./dez. 1998), bem como Pareceres nos. 009/98-FNB, no 
proc. no CMRJ/04057/98 (ibid. p. 83-90) e 011/98-FNB, no proc. no CMRJ/03101/98.
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consuetudinária de proceder-se a tal acertamento é, como já dito, esse termo 
de ajuste. Não há, por conseqüência, nos presentes autos, elemento algum 
que imponha recusar-se o pagamento pleiteado ou sugira irregularidade da 
solução adotada.

7. Nunca é demais insistir, porém, no cunho excepcional de semelhante 
solução, que, segundo se vem constatando, parece ser prática corrente na Ad-
ministração da Câmara, com o surpreendente placet dos agentes responsáveis 
pela fiscalização respectiva. O princípio constitucional da licitação, cumpre 
repetir-se exaustivamente, estabeleceu-se para ser observado, e não para 
contornar-se ao sabor das circunstâncias. A execução de obras e a prestação 
de serviços deve ser cautelosamente acompanhada e fiscalizada, de modo a 
que, verificando-se a possibilidade de excederem-se os prazos contratuais, 
promovam-se em tempo hábil as prorrogações porventura cabíveis. O abuso 
de pagamentos a título indenizatório pode ensejar responsabilidade dos Órgãos 
de decisão da Casa, com as sanções daí decorrentes.

III - Conclusão

8. Opina-se, dessarte, pela legalidade da solução adotada na espécie e auto-
rizada pela Augusta Mesa Diretora, cabendo ao Exmo. Sr. Presidente subscre-
ver o termo de ajuste já elaborado; ressalva-se, contudo, a excepcionalidade 
dessa solução, que somente se deve adotar quando inevitável, evitando-se o 
seu emprego rotineiro.

 Neste sentido é o parecer, submetido à elevada consideração de Vossa 
Excelência.

Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 1999

                           FRANCISCO DAS NEVES BAPTISTA

                                        Subprocurador-Geral 

 Visto. De acordo com o parecer e  as suas recomendações.

           Em 08 de janeiro de 1999.

                           PAULO AQUINO DE OLIVEIRA LIMA

                                           Procurador-Geral




