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Processo nº 23.837/2018-e. 

Ementa: Avaliação sobre a conveniência e oportunidade de autorizar 

providências com vistas a contratar o Centro Brasileiro de Pesquisa em 

Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE. Deflagração de 

Operação Policial, envolvendo concurso do STJ. O MPjTCDF solicita que seja 

determinada a elaboração de Parecer Jurídico, considerando as informações 

noticiadas, para fins de subsidiar a Comissão, para sua manifestação 

conclusiva a respeito da questão posta, em sua inteireza. Parecer opinativo 

pelo deferimento da contratação em tela.  

 

P A R E C E R Nº 004/2019-CJP 

 

  É honrada esta Consultoria, pelo venerando despacho da ilustre 

Presidente desta Corte, para pronunciamento a respeito da matéria. 

 

 Inicialmente, vale destacar que, conforme despacho da Presidência 

(peça n° 44), os autos em tela foram remetidos à Procuradoria-Geral do 

Ministério Público junto a este Tribunal para manifestação quanto à contratação 

para realização de concurso público para o provimento de cargos de 

Procurador, Auditor de Controle Externo, Analista e Técnico de Administração 

Público, a ser efetivado em 2019. 

 

 Com isso, a Procuradoria-Geral do Ministério Público junto a este 

Tribunal, no dia 13/12/2018 (peça n° 45), expediu o Ofício Circular 05/2018-

MPC/PG, aos integrantes da Comissão, formada para a realização do 

Concurso que irá selecionar candidato ao provimento de cargo de Procurador 

do MPC-DF, sendo que todos os integrantes ofertaram suas manifestações, 

anuindo para o início das tratativas junto ao Cebraspe (peças n°s. 47, 50 e 51). 
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 No dia 19/12/2018, a Procuradoria-Geral do Ministério Público junto a 

este Tribunal – por meio do Ofício n° 1039/2018-MPC/PG (peça n° 45) – relata 

que: “na data de hoje, foi deflagrada Operação Policial, envolvendo concurso 

do STJ, que, em que pese ser de 2015 e constar na matéria jornalística que 

provável envolvido tenha sido afastado da entidade, é situação de extrema 

gravidade, que não foi aquilatada pelos integrantes da Comissão, seja por ser 

posterior ao ofício enviado; seja por estarem em recesso forense ou às suas 

vésperas.”  Por fim, solicita a elaboração de Parecer Jurídico, considerando as 

informações noticiadas, para fins de subsidiar a Comissão, para sua 

manifestação conclusiva a respeito da questão posta, em sua inteireza. 

 

 Eis o breve relatório.  

 

 Conforme visto, versa a matéria sobre dois pontos cruciais, a uma: 

manifestação quanto à contratação para realização de concurso público para o 

provimento de cargos de Procurador, Auditor de Controle Externo, Analista e 

Técnico de Administração Público, a ser efetivado em 2019, e a duas: 

manifestação em relação às informações noticiadas (deflagração da operação 

policial). 

 

 Quanto à contratação, impende registrar que, conforme mencionado 

pela Segep (Informação n° 845/2018), em relação ao Centro de Seleção e de 

Promoção de Eventos (CESPE), órgão que integra a Fundação Universidade 

de Brasília, historicamente, todos os concursos promovidos por este Tribunal 

de Contas, desde a década de 1980, foram levados a cabo pela referida 

Fundação. 
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 Ocorre que, por alguns entraves legais, no tocante ao pagamento de 

pessoas contratadas para a realização de concursos, e por recomendação do 

TCU, foi criado o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de 

Promoção de Eventos – Cebraspe. 

 

  Não se pode olvidar de mencionar que, segundo muito bem lembrado 

pela Segep (Informação n° 845/2018) o CEBRASPE ostenta natureza de 

associação civil, qualificado como Organização Social pelo Decreto nº 

8.088/13, incumbido de realizar atividades de gestão de programas, projetos, 

apoio técnico e logístico para subsidiar sistemas de avaliação educacional, 

mediante a celebração de contrato de gestão a ser firmado com o Ministério da 

Educação. A Segep arremata dizendo que: “A realização de concursos públicos 

encontra-se indubitavelmente abrangida no escopo de atuação do CEBRASPE, 

enquadrada no ramo de atividades “sistemas de avaliação educacional”, 

previsto no decreto antes mencionado.” 

 

 Nesse diapasão, veja o que dispõe a Lei de Licitações sobre o tema: 

 

  “Art. 24.  É dispensável a licitação: 

 (...) 

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 

estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 

institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, 

desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-

profissional e não tenha fins lucrativos;” 

 

 O tema em questão é pacifico no TCU, desde que sejam observados 

todos os requisitos previstos. Segue trecho da ementa do Acórdão n° 

2360/2008: 
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“(...) 4. Consoante instrução da unidade técnica, o entendimento 

hodierno desta Casa é no sentido da possibilidade na contratação direta, 

com dispensa de licitação, de entidade para a realização de concurso 

público, nos termos do art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666, de 1993, 

desde que respeitadas as exigências do referido dispositivo legal.” 

 

 No mesmo sentido, seguem precedentes do TCU: Acórdão 569/2005 – 

Plenário – Acórdão 950/2010 – Plenário – Acórdão 1111/2010 – Plenário – 

Acórdão 3019/2012 – Plenário – Acórdão 2139/2014 – Plenário – Acórdão 

1339/2010 – 1ª Câmara – Acórdão 2109/2008 – 2ª Câmara. 

 

 Mais ainda, o TCU sumulou o seu entendimento, por meio do enunciado 

da Súmula n° 287: 

 

“É lícita a contratação de serviço de promoção de concurso público por 

meio de dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei 

8.666/1993, desde que sejam observados todos os requisitos previstos 

no referido dispositivo e demonstrado o nexo efetivo desse objeto com a 

natureza da instituição a ser contratada, além de comprovada a 

compatibilidade com os preços de mercado.” 

 

  Mais ainda, importante mencionar que esse é o entendimento esposado 

pelo Excelentíssimo Senhor Procurador junto ao MP-TCDF, Marcos Felipe 

Pinheiro Lima – por meio do Memorando n° 59/2018 – peça n° 51 – e também 

essa fora a sugestão apresentada pela Segep (Informação n° 845/2018 – peça 

n° 42). 
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 Se não bastasse isso, seguem abaixo extratos de dispensa de 

licitação, publicados no Diário Oficial da União, que, recentemente, 

contrataram o CEBRASPE para organização e realização do concurso público 

da Polícia Federal e da Policia Rodoviária Federal, com fundamento no inciso 

XIII do artigo 24 da Lei de Licitações.  Grifei. 
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 Em relação à suposta operação policial, que fora deflagrada a partir de 

suspeitas levantadas pelo corpo técnico do STJ, que levou em conta o baixo 

desempenho de servidores aprovados no concurso, consta na matéria 

jornalística que o grupo também mantinha infiltrados em bancas organizadoras 

de concursos, o que motivou o Ofício n° 1039/2018-MPC/PG, da lavra da 

Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral do Ministério Público junto a este 

Tribunal. 

 

 Apesar de a matéria veiculada ser grave, não consta nos autos em tela 

nenhuma informação sobre eventual penalidade e/ou efeito sancionatório que 

iniba o CEBRASPE de licitar ou contratar com a Administração Pública.  
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  Destarte, restrita aos aspectos jurídico-formais, esta Consultoria Jurídica 

acolhe o quanto sugerido pela Segep (peça n° 42), bem como pelo 

Excelentíssimo Senhor Procurador junto ao MP-TCDF, Marcos Felipe Pinheiro 

Lima – por meio do Memorando n° 59/2018 – peça n° 51 – com vistas à 

realização e organização do concurso público pelo Centro Brasileiro de 

Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, 

para os cargos almejados por esta Corte de Contas, por dispensa de licitação, 

com espeque no inciso XIII do artigo 24 da Lei de Licitações, desde que sejam 

observados todos os requisitos mencionados no enunciado da Súmula n° 287 

do TCU,1 bem como manifesta-se pelo prosseguimento da escolha do 

CEBRASPE, tendo em vista que a matéria jornalística trazida aos autos, de per 

si, não tem o condão de contaminar a referida contratação, uma vez que 

encontra-se em fase investigatória, e também não há nos autos em tela 

nenhuma informação sobre eventual penalidade e/ou efeito sancionatório que 

iniba o CEBRASPE de licitar ou contratar com a Administração Pública.  

 

É o que nos parece. 

 

Ao crivo do digníssimo Presidente interino desta Corte de Contas, 

não sem antes a apreciação por parte do douto Consultor Jurídico. 

 

 

Brasília, 03 de janeiro de 2019. 
 
 

 

Bruno Franco Lacerda Martins 

                                                           

1 Enunciado de Súmula n° 287 – TCU: “É lícita a contratação de serviço de promoção de concurso público por meio de 

dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, desde que sejam observados todos os 

requisitos previstos no referido dispositivo e demonstrado o nexo efetivo desse objeto com a natureza da 

instituição a ser contratada, além de comprovada a compatibilidade com os preços de mercado.” 

 

e-DOC B4B8B3E0-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B4B8B3E0

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B4B8B3E0


  

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

CONSULTORIA JURÍDICA DA PRESIDÊNCIA  

 

 

8 
 

Fls. 
 

Proc.:   
Rubrica 

Assessor Jurídico 
 

 
Ciente. 

De acordo. 
 
 

Ao Gabinete da Presidência, com as vênias de estilo. 
 
 
 

MICHEL MARTINS DE MORAIS 
Consultor Jurídico Substituto 
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