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CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ÓRGÃOS JURÍDICOS

 
NOTA n. 00139/2020/DECOR/CGU/AGU

 
NUP: 00593.000026/2020-87
INTERESSADA: CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO NO ESTADO DE GOIÁS - CJU/GO
ASSUNTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO

 
 
Exmo. Sr. Diretor Substituto, 
 

1. Tratam os autos de pedido de revisão do Parecer nº 133/2011/ DECOR/CGU/AGU, elaborado
pela Consultoria Jurídica da União no Estado de Goiás - CJU/GO, por intermédio do DESPACHO DE
APROVAÇÃO n. 00011/2020/CJU-GO/CGU/AGU, seq. 2.

 
2. O Parecer nº 133/2011/DECOR/CGU/AGU (seq. 5), estabeleceu o entendimento de que "os
contratos por escopo impõem ao contratado o dever de realizar uma conduta específica e definida." (...)
"o prazo de vigência do ajuste deve ser sempre previsto no instrumento contratual, pois não se admite
contrato com prazo indeterminado" (...) "caso o termo final do prazo de vigência esteja para ser atingido
e a Administração e o contratado pretendam estendê-lo, é necessário formalizar a prorrogação, que, se
cabível, deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada, por meio de termo aditivo aprovado
pela assessoria jurídica, pela autoridade competente para celebrar o contrato." 

 
3. Ocorre que, segundo a CJU/GO, este entendimento não pode prosperar porque "nos
contratos por escopo, o que efetivamente se busca é a conclusão de seu objeto, e não o tempo em si.
Nesse passo, mesmo que seja imprescindível delimitar um prazo de vigência, e que precisa ser
prorrogado, se necessário, no tempo oportuno; não se deve considerar absoluta e automaticamente
extinto o contrato, sem possibilidade de execução total de seu objeto, nos casos em que a prorrogação
não é formalizada previamente."

 
4. Assim, visando a instrução do feito, pela NOTA n. 00043/2020/DECOR/CGU/AGU, seq. 4,
aprovada pelo DESPACHO n.º 262/2020/DECOR/CGU/AGU, seq. 6, foi solicitada a manifestação PGFN,
tendo em vista que este objeto parece tangenciar matéria finalística de sua competência, e do
DEAEX/CGU, tendo em vista o Despacho n.º 103/2012SFT/CGU/AGU, do Diretor do DECOR, que
encaminhou cópia dos autos a este Departamento com o objetivo de buscar a uniformização da
jurisprudência do TCU sobre a temática. No seq. 5, foram juntadas cópias do Parecer nº
133/2011/DECOR/CGU/AGU e dos respectivos despachos de aprovação. 

 
5. Então, pela NOTA n. 00084/2020/DEAEX/CGU/AGU, seq. 7, aprovada pelo DESPACHO n.
00134/2020/DEAEX/CGU/AGU, seq. 8, o DEAEX/CGU esclareceu que "não localizou nenhum acórdão
exarado em sede de consulta sobre essa temática. Assim, é possível concluir que não há decisão de
caráter normativo da Corte de Contas sobre os contratos administrativos de escopo."

 
6. E pelo PARECER SEI Nº 8624/2020/ME, seq. 9, a PGFN apresentou suas considerações sobre
a temática, para concluir, em apertada síntese que "o advento do termo final contratual, a consequência
lógica é a extinção do contrato, independentemente de ser por escopo ou continuado, bem como de
haver a incidência do art. 79, §5º da Lei nº 8.666/93, se não houver a respectiva prorrogação mediante
aditamento contratual. O tratamento de eventual e excepcional continuidade da prestação de serviço se
dará por incidência do art. 59, parágrafo único da lei nº 8.666/93 e da Orientação Normativa AGU nº
4/2009, como um reconhecimento de débito, com todas as consequências decorrentes desse
enquadramento."

 
7. Neste estado retornaram os autos ao DECOR/CGU. 

 
8. Sobre a temática, cumpre-nos esclarecer que não foram localizados fundamentos jurídicos
para a revisão do Parecer nº 133/2011/DECOR/CGU/AGU.

 
9. O entendimento deste Parecer está pautado na ON AGU n.º 03/2009 que determina que "na
análise dos processos relativos à prorrogação de prazo, cumpre aos órgãos jurídicos verificar se não há
extrapolação do atual prazo de vigência, bem como eventual ocorrência de solução de continuidade nos
aditivos precedentes, hipóteses que configuram a extinção do ajuste, impedindo a sua prorrogação". 

 
10. E está conforme a Instrução Normativa n.º 05, de 26 de maio de 2017, que prescreve que
"os serviços considerados não continuados ou contratados por escopo são aqueles que impõem aos
contratados o dever de realizar a prestação de um serviço específico em um período
predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo
necessário à conclusão do objeto, observadas as hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº



8.666, de 1993" (art. 16). E prescreve também que "os contratos por escopo têm vigência por
período determinado, podendo excepcionalmente ser prorrogado pelo prazo necessário à conclusão
do objeto, desde que justificadamente e observadas as hipóteses legais previstas no § 1º do art. 57 da
Lei nº 8.666, de 1993." (Anexo, IX, item 2) 

 
11. Portanto, nos moldes do estabelecido pelo do Parecer nº 133/2011/ DECOR/CGU/AGU,
segundo a ON AGU n.º 03/2009, e conforme a IN n.º 05/2017, havendo necessidade de prorrogação do
prazo contratual para a continuidade da execução do objeto pactuado - mesmo para os contratados por
escopo, deverá a Administração diligenciar-se para realizar o ato dentro do prazo de vigência; pois, uma
vez expirado o prazo de vigência sem a conclusão do objeto contratual, deve a Administração pública
proceder a apuração do que foi executado e realizar a  nova licitação para contratação da parte
remanescente.

 
12. Lembra-se que caso a contratada conclua a obra ou o serviço após a vigência contratual, as
despesas deverão ser objeto de reconhecimento de dívida, conforme a ON AGU n.º 04/2009: “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.”

 
13. Por fim, conforme o aqui defendido, foi o PARECER SEI Nº 8624/2020/ME, seq. 9, da PGFN,
do qual se destaca os seguintes trechos: 

 
6. No entendimento desta Procuradoria, o advento do termo final do prazo de vigência
contratual gera necessariamente a extinção do contrato, independentemente de ele ser um
contrato de escopo ou continuado, excepcional ou não, já que se trata de uma decorrência
lógica da própria existência de um prazo. Esse entendimento foi esposado no PARECER SEI
Nº 4524/2020/ME, no processo 59800.000183/2011-51, quanto a convênios, aplicando-se,
também, quanto aos contratos administrativos.

(...)

8 . Não se desconhece a existência dos Acórdãos supracitados do TCU, mas
entende-se que, muito embora o seu efeito prático possa ser justificável, a
forma como se chega nele é pouco técnica, na medida em que se "ressuscita"
uma relação contratual fora das hipóteses previstas na lei, correndo-se o risco
de transformar uma excepcionalidade em regra. Não se verifica ser de melhor
técnica potencialmente desnaturar um instituto jurídico, de caráter lógico, para
abrir margem a uma exceção, quando essa desnaturação pode ter um efeito
bem maior.
9. É que admitir a prorrogabilidade de contrato vencido no caso de situações "excepcionais"
significa submeter a conclusão lógica de impossibilidade de retroação a uma análise
subjetiva. O termo final do contrato extinguiria o contrato salvo se este for importante ou
tiver características X, Y, Z ao ponto de essa extinção não ser interessante. Como a
extinção contratual pelo termo final do prazo de vigência é uma consequência de ordem
natural/lógica, submetê-la a uma análise de caráter casuística gera uma incompatibilidade
ontológica invencível. Ou o prazo de vigência não existe nos contratos de escopo e apenas
o prazo de execução interessa (de modo que apenas a finalização do objeto extingue o
contrato) e o aditamento com efeitos retroativos é admissível independentemente de
"excepcionalidade", ou o prazo de vigência existe e produz os seus efeitos lógicos de
extinção contratual e eventuais situações excepcionais deverão ser tratadas de outra
forma.

10. Em outras palavras, finalizado o termo contratual, necessariamente haverá a extinção
do contrato. Pode-se cogitar de hipóteses de prorrogação do contrato (em especial quando
a administração der causa ao atraso da contratada), permissão de pagamento posterior à
extinção contratual para atos feitos durante a vigência contratual, conforme o caso, ou de
admissão de execução de contrato verbal nulo, mediante reconhecimento de dívida (com
as consequências decorrentes desse enquadramento). Mas é da essência do prazo de
vigência que o seu fim gere a extinção do contrato e essa premissa nos aparenta ser
absolutamente inafastável.

(...)

22. Desse modo, conclui-se que, com o advento do termo final contratual, a consequência
lógica é a extinção do contrato, independentemente de ser por escopo ou continuado, bem
como de haver a incidência do art. 79, §5º da Lei nº 8.666/93, se não houver a respectiva
prorrogação mediante aditamento contratual. O tratamento de eventual e excepcional
continuidade da prestação de serviço se dará por incidência do art. 59, parágrafo único da
lei nº 8.666/93 e da Orientação Normativa AGU nº 4/2009, como um reconhecimento de
débito, com todas as consequências decorrentes desse enquadramento.

 
14. Desta maneira, por todo o exposto, parece-nos forçosa a conclusão no sentido de que o
entendimento estabelecido pelo Parecer nº 133/2011/DECOR/CGU/AGU permanece conforme o melhor
direito, portanto, este Parecer não merece ser revisto neste momento.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 03 de agosto de 2020.



 
DANIELA C. MOURA GUALBERTO

ADVOGADA DA UNIÃO
DECOR/CGU/AGU

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00593000026202087 e da chave de
acesso f99259ff

Documento assinado eletronicamente por DANIELA CRISTINA MOURA GUALBERTO, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 469994317 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): DANIELA CRISTINA MOURA GUALBERTO. Data e Hora: 03-08-2020 14:12. Número de Série:
17192153. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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Despacho nº 546/2020/Decor-CGU/AGU (03/08/2020)
 
 
Referência:     00593.000026/2020-87 (Conexo: 00593.000026/2020-87)
Interessada:    Consultoria Jurídica da União no Estado de Goiás                                   
Assunto :          Questionamento sobre extinção de contratos de escopo por excesso de

prazo
 
 
Sr. Diretor do Decor/CGU,

 

1- Via Despacho de Aprovação n. 011/2020/CJU-GO/CGU/AGU (12/03/2020)–[[1]], e em

atenção ao Despacho n. 064/2020/CJU-GO/CGU/AGU (05/03/2020)–[[2]], instou-se a  CGU/AGU a

reavaliar o Parecer nº 133/2011/Decor-CGU/AGU (21/05/2011)–[[3]] quanto ao seu entendimento de
que ao fim do termo de contrato de escopo sem completa execução do seu objeto admitir-se-ia sua
prorrogação mediante termo aditivo, sob pena de extinção contratual no estado, à promovente
parecendo ser tal compreensão inconciliável com a natureza da avença, em que o pacto se orienta pela
conclusão do objeto, e não pelo prazo contratual.

 

2 - E em seguida à Nota n. 084/2020/Deaex-CGU/AGU  (11/04/2020)–[[4]] atestar não
localização  de acórdão do TCU sobre o tema,  a tornar presuntiva a inexistência de decisão de caráter

normativo a respeito, e de o Parecer SEI nº 8.624/2020/ME (08/06/2020)–[[5]] pontuar que o decurso
do prazo contratual o extingue, qualquer a sua natureza, incidindo o §5º  do art. 79 da Lei nº 8.666/1993
se inexistente aditivo de prorrogação, e aviando-se a solução do reconhecimento de débito quando da
excepcional continuidade (parágrafo único do art. 59 da Lei e ON AGU nº 4/2009), a Nota n.
139/2020/Decor-CGU/AGU (03/08/2020) vem de concluir inexistirem  fundamentos jurídicos para a
revisão do Parecer nº 133/2011/Decor-CGU/AGU  (21/05/2011), pois que da prorrogação admitida na ON
AGU n.º 03/2009 a IN n.º 05, de 26/05/2017, não exclui nem mesmo os contratos por escopo.

 
3 - A tal fundamento acolho a Nota n. 139/2020/Decor-CGU/AGU (03/08/2020) e

proponho sua aprovação, após o que se deliberar cientificando-se o Deaex/CGU e a PGFN, restituindo-se
o trâmite à Consultoria Jurídica da União no Estado de Goiás.

 
À apreciação de V. Exa.

Brasília, 03 de agosto de 2020.
 
 

Joaquim Modesto Pinto Júnior

Advogado da União
Coordenador da CAPS-Decor/CGU

Em substituição ao Coordenador de Orientação
 

 [1]00593.000026/2020-87 - Sequencial Sapiens n. 02 - Despacho de Aprovação n.
011/2020/CJU-GO/CGU/AGU (12/03/2020)

 
[2] 00593.000026/2020-87 - Sequencial Sapiens n. 01 - Despacho n. 064/2020/CJU-

GO/CGU/AGU (05/03/2020)
 
[3] 00400.014816/2010-98 - Sequencial Sapiens n. 05 - Parecer nº 133/2011/Decor-

CGU/AGU (21/05/2011)
 
[4] 00593.000026/2020-87 - Sequencial Sapiens n. 07 - Nota n. 084/2020/Deaex-

CGU/AGU  (11/04/2020)
 
[5] 00593.000026/2020-87 - Sequencial Sapiens n. 09 - Parecer SEI nº 8.624/2020/ME

(08/06/2020)
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00593000026202087 e da chave de
acesso f99259ff

 



Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM MODESTO PINTO JUNIOR, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 472130726 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): JOAQUIM MODESTO PINTO JUNIOR. Data e Hora: 03-08-2020 19:53. Número de Série: 1784438.
Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.



 

 

 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ÓRGÃOS JURÍDICOS 

 
 

Despacho nº 546/2020/Decor-CGU/AGU (03/08/2020) 
 
Referência:   00593.000026/2020-87 (Conexo: 00593.000026/2020-87) 
 

Interessada:    Consultoria Jurídica da União no Estado de Goiás 
  

Assunto:  Questionamento sobre extinção de contratos de escopo por excesso de prazo 
 
Sr. Diretor do Decor/CGU, 

 

1-   Via Despacho de Aprovação n. 011/2020/CJU-GO/CGU/AGU (12/03/2020)–
[1], e em atenção ao Despacho n. 064/2020/CJU-GO/CGU/AGU (05/03/2020)–[2], instou-se a  
CGU/AGU a reavaliar o Parecer nº 133/2011/Decor-CGU/AGU (21/05/2011)–[3] quanto ao 
seu entendimento de que ao fim do termo de contrato de escopo sem completa execução do seu 
objeto admitir-se-ia sua prorrogação mediante termo aditivo, sob pena de extinção contratual 
no estado, à promovente parecendo ser tal compreensão inconciliável com a natureza da avença, 
em que o pacto se orienta pela conclusão do objeto, e não pelo prazo contratual. 
 

2-   E em seguida à Nota n. 084/2020/Deaex-CGU/AGU  (11/04/2020)–[4] atestar 
não localização  de acórdão do TCU sobre o tema,  a tornar presuntiva a inexistência de decisão 
de caráter normativo a respeito, e de o Parecer SEI nº 8.624/2020/ME (08/06/2020)–[5] pontuar 
que o decurso do prazo contratual o extingue, qualquer a sua natureza, incidindo o §5º  do art. 
79 da Lei nº 8.666/1993 se inexistente aditivo de prorrogação, e aviando-se a solução do 
reconhecimento de débito quando da excepcional continuidade (parágrafo único do art. 59 da 
Lei e ON AGU nº 4/2009), a Nota n. 139/2020/Decor-CGU/AGU (03/08/2020) vem de 
concluir inexistirem  fundamentos jurídicos para a revisão do Parecer nº 133/2011/Decor-
CGU/AGU (21/05/2011), pois que da prorrogação admitida na ON AGU n.º 03/2009 a IN n.º 
05, de 26/05/2017, não exclui nem mesmo os contratos por escopo. 
 

3-   A tal fundamento acolho a Nota n. 139/2020/Decor-CGU/AGU (03/08/2020) e 
proponho sua aprovação, após o que se deliberar cientificando-se o Deaex/CGU e a PGFN, 
restituindo-se o trâmite à Consultoria Jurídica da União no Estado de Goiás. 

 

À apreciação de V. Exa. 
Brasília, 03 de agosto de 2020. 

 
 

Joaquim Modesto Pinto Júnior 
Advogado da União - Coordenador da CAPS-Decor/CGU 

Em substituição ao Coordenador de Orientação 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ÓRGÃOS JURÍDICOS

 
DESPACHO n. 00551/2020/DECOR/CGU/AGU

 
NUP: 00593.000026/2020-87
INTERESSADOS: Consultoria Jurídica da União no Estado de Goiás
ASSUNTOS: Prazo de vigência de contrato administrativo de escopo.

 
Exmo. Senhor Consultor-Geral da União,
 

1. Aprovo a Nota nº 139/2020/DECOR/CGU/AGU, nos termos do Despacho nº
546/2020/DECOR/CGU/AGU, acolhendo as razões jurídicas postas no r. Parecer SEI nº 8624/2020/ME
(seq. 9) da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

 
2. Caso acolhida, restitua-se o feito à Consultoria Jurídica da União no Estado de Goiás,
cientificando-se a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Departamento de Assuntos Extrajudiciais
da Consultoria-Geral da União.

 
Brasília, 04 de agosto de 2020.
 

VICTOR XIMENES NOGUEIRA
ADVOGADO DA UNIÃO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ÓRGÃOS JURÍDICOS
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00593000026202087 e da chave de
acesso f99259ff

 

Documento assinado eletronicamente por VICTOR XIMENES NOGUEIRA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
472675197 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
VICTOR XIMENES NOGUEIRA. Data e Hora: 04-08-2020 15:08. Número de Série: 1781977. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

GABINETE
SAS, QUADRA 03, LOTE 5/6, 12 ANDAR - AGU SEDE I FONE (61) 2026-8557 BRASÍLIA/DF 70.070-030

 
DESPACHO n. 00698/2020/GAB/CGU/AGU

 
NUP: 00593.000026/2020-87
INTERESSADA: Consultoria Jurídica da União no Estado de Goiás
ASSUNTO: Prazo de vigência de contrato administrativo de escopo.

 
 

1. Aprovo, nos termos do Despacho nº 546/2020/DECOR/CGU/AGU e do Despacho nº
551/2020/DECOR/CGU/AGU, a Nota nº 139/2020/DECOR/CGU/AGU.

 
2. Restitua-se o feito ao DECOR/CGU para providências subsequentes.

 
Brasília, 04 de agosto de 2020.
 
 

(assinado eletronicamente)
ARTHUR CERQUEIRA VALÉRIO

Advogado da União
Consultor-Geral da União

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00593000026202087 e da chave de
acesso f99259ff

 

Documento assinado eletronicamente por ARTHUR CERQUEIRA VALERIO, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
473038053 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
ARTHUR CERQUEIRA VALERIO. Data e Hora: 04-08-2020 21:56. Número de Série: 17340791. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.


