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O Acórdão em epígrafe apurou a responsabilidade do fiscal do contrato em 
virtude de atesto de serviços não executados. Em sede de defesa, o fiscal alegou 
excludente de responsabilidade, sob a justificativa de que teria sido coagido por seu 
superior hierárquico, além de não possuir qualificação necessária para o desempenho 
desta função, tendo, inclusive, sinalizado ao superior a necessidade de substituição. 

Com efeito, é pacífica a jurisprudência no âmbito do Tribunal de Contas da 
União sobre a necessidade da designação de fiscal de contrato recair sob profissional 
técnico da área, que possua tempo hábil e seja adequadamente capacitado2. Inclusive, 
o TCU chegou a defender que “o fiscal do contrato não pode ser responsabilizado, caso 
não possua condições apropriadas para o desempenho de suas funções”3, imputando 
a responsabilidade solidária “daquele que designa fiscal do contrato e não lhe dá os 
meios necessários para o exercício das suas atribuições”4. 

Portanto, em que pese ser dever da autoridade superior designar profissional 
capacitado, sob pena de responder solidariamente, não pode o fiscal simplesmente 
alegar falta de capacitação para eximir sua responsabilidade, nem tampouco justificar 
que estava cumprindo ordens do superior hierárquico. Sobre o tema, importa 
colacionar outro julgado da Corte de Contas veiculado no Boletim de Jurisprudência 
nº. 126/16: 

“A falta de capacitação do agente público para a realização de tarefa 
específica a ele atribuída não impede sua responsabilização por eventual 
prejuízo causado ao erário. Ciente de sua falta de habilitação para o exercício 
da tarefa, deve o servidor negar-se a realizá-la, uma vez que, ao executá-la, 
assume os riscos inerentes aos resultados produzidos. Acórdão 1174/2016. 
Plenário”. 

 

                                                             
1 Texto elaborado pelos Consultores: Ana Carolina Coura Vicente Machado; Julieta Mendes Lopes 
Vareschini; Nyura Disconzi da Silva. 
2 Nesse sentido, vide os seguintes julgados da Corte de Contas: Acórdãos 2296/2015, 319/2010, 839/2011, 
todos do Plenário.  

3 Informativo de Licitações e Contratos nº. 57/11, do Tribunal de Contas da União.  

4 Informativo de Licitações e Contratos nº. 06/10, do Tribunal de Contas da União. 



 

 

Isso porque, muito embora o art. 116 do Estatuto do servidor público federal 
(Lei nº. 8.112/90) estabeleça como dever deste o cumprimento de ordens dos 
superiores, excepciona este dever justamente quando a determinação for 
manifestamente ilegal. Assim, não caracteriza insubordinação a recusa em cumprir 
ordem manifestamente ilegal. No caso em tela, o ato ilegal consistiu no atesto de 
serviço não executado e, consequentemente, seu pagamento. Sendo tal ato 
flagrantemente ilegal, deveria o servidor recusar-se à realização desta tarefa, sob de 
pena de, ao executá-la, assumir os riscos de possível responsabilização. 

No relatório do Acórdão em epígrafe, restaram consignadas as razões de 
defesa do fiscal, nos seguintes termos: 

1.1. “O recorrente (...) levanta as seguintes alegações: 

(i) teria sido coagido, inclusive mediante ameaça de morte, e obrigado a submeter-se 
aos mandamentos de seu superior hierárquico (superintendente da SRTE/AL); seria 
tecnicamente despreparado para assumir a função de fiscal do contrato de obras; por 
isso teria solicitado sua substituição, mas jamais fora atendido pelo superior (Lei 
8.666/1993, art. 67, § 2º); declaração prestada pelo servidor (...) a comissão de 
processo administrativo disciplinar confirmaria as alegações; 

(ii) teria sido absolvido no processo administrativo disciplinar que apurou as 
irregularidades; sua culpabilidade teria sido afastada em razão da coação de que, 
alegadamente, fora vítima; menciona excludente de punibilidade constante do Código 
de Processo Penal (CPP), art. 22, referente à coação irresistível; 

(...) 

Quanto ao mérito de tais alegações, entendeu a Corte de Contas que: 

1.1. Eventual coação de superiores hierárquicos, ainda que inequivocamente 
comprovada, não é razão para a prática de atos ilegais. Ninguém está obrigado a 
fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei (CF/1988, art. 5º, inciso II). O 
então fiscal do contrato agiu desconforme com a lei. O servidor público não está 
obrigado a cumprir ordens man ifestamente  ilegais. Deve, isto sim, pautar-se 
pela legalidade, economicidade e moralidade. Tendo conhecimento de  atos 
ilegais praticados, mesmo que  por um superior h ie rárquico, é  seu dever 
represen tar à autoridade  competen te  (Le i 8.112/1990, art. 114, in cisos III, 
IV, VII, IX e  XII e  parágrafo ún ico). O que  está demonstrado nos autos é  
que , no exercício da função de  fiscal do con trato, o recorren te  tomou parte  
dire tamente  nos atos inquinados de  ilegalidade  – se ja por ação, se ja por 
omissão. (grifou-se) 

1.2. Veja-se como se manifestou o TCU por ocasião da prolação do recente Acórdão 
9392/2015 - Segunda Câmara, Rel. Min. Marcos Bemquerer (enunciado elaborado 
pela Diretoria de Jurisprudência/TCU): 

A excludente  de  culpabilidade  com base em obediência h ie rárquica somente é 
acolhida pelo TCU em caso de ordem não man ifestamente  ilegal. Se a ordem fo r 
man ifestamente  ilegal e as alegações de coação não forem comprovadas no 
processo, os responsáveis devem responder pelo débito a eles atribuído. [Destacou-se]. 
(grifos no original) 

 

Em suma, portanto, o Ministro Relatou concluiu que “ao assinar os boletins 
de medição, ainda que não tenha a expertise necessária para tanto, (o fiscal) assume o 
risco em relação aos serviços medidos e liquidados por ele. Logo, não há razão para 
excluí-lo da presente relação processual”.  



 

 

Do exposto, é possível concluir que o Acórdão em epígrafe alerta para a 
importância da designação de profissional capacitado para desempenhar a função de 
fiscal de contrato, porquanto o atesto do objeto por servidor que não tenha referida 
qualificação pode trazer prejuízos sérios ao interesse público. Mas, além disso, 
ressalta ponto salutar que muitas vezes é olvidado pelos fiscais, qual seja, de que o 
dever funcional de cumprir ordens de superiores hierárquicos não pode ser utilizado 
como justificativa para eximir sua responsabilidade, nas hipóteses em que a ordem 
for manifestamente ilegal – como no caso em tela, o pagamento de serviços não 
executados. Ainda que assista razão a Corte de Contas, é importante ponderar que até 
para ser crível um juízo de valor do fiscal acerca do que é manifestamente ilegal, é 
indispensável a adequada capacitação do profissional para o desempenho desta 
função. No caso concreto não restam dúvidas sobre a ilegalidade, porém, nem sempre 
a afronta ao ordenamento jurídico é clara, patente, o que induz à responsabilização 
dos fiscais de contratos que, muitas vezes, são designados sem estarem 
adequadamente capacitados para o exercício desta função. 


