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ITEM 

 
 

GABARITO PRELIMINAR DA BANCA: B 

PROPOSTA: Alteração do gabarito 

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 
 

 O gabarito preliminar considerou a alternativa "B" como correta. No entanto, a 

resposta está em desacordo com a redação da Lei nº 8.429/92, que estabelece:  

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão 
ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje 

http://www.grancursosonline.com.br/
grancursosonline.com.br


 

 

 

 
 

 

 

                                    
 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) – Auxiliar da Fiscalização Financeira II 

 
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º 
desta lei, e notadamente: 

       ........................... 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 
indevidamente;  

Ainda, a mesma lei em seu art. 21, assevera que:  

 
Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: 
 
I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto 
à pena e ressarcimento;  

  
 Após a leitura dos artigos citados, fica claro que a contratação sem licitação, 
quando era obrigado a realizá-la, caracteriza ato de improbidade, independentemente 
que não cause lesão ao erário, pois, o inciso I, do art. 11, da Lei n° 8.429/92 prevê 
que:  
 

 Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

        I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou 
diverso daquele previsto, na regra de competência; 

 
  Assim, a referida questão deve ter o gabarito alterado de letra "b", para 
alternativa "c", pois, assim a questão estará atendendo a Lei que regula os atos de 
improbidade administrativa - Lei nº 8.429/92. 
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