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DOUTRINA

CONTRATO ADMINISTRATIVO E CONTRATO DE
DIREITO PRIVADO CRITÉRJOS DISTINTIVOSI
Antonio Renato Aloes Rainha
Consclhciro do TCDF

INTRODUÇAO
Como os fundamentos do contÍato de direito privado e do
contrato administrativo são, na essência, os mesmos e como o
tema do nosso trabalho é "Contratos Adninistratiuos e Contratos de
Direito Príundo: citérios distintioos", e como vamos, inicialmente,
analisar o conceito, os requisitos de validade e os princípios básicos
do contrato de direito privado para, em seguida, analisarmos o
conceito e os elementos do contrato administrativo, de íorma a
identificar as semelhanças e as diferenças entre ambos.
2.CONCEITO DE CONTRÂTO (DE DIREITO PRIVADO)
I)eço lice'nça para tomar emprestado o scguintc conccito
apresentado pcla Professora Maria Helcna Diniz na obra "Curso de
Dire ito Ciuil Brasileiro"2
:.

Contrato é o a«rrdo de duas ou mais vontad§, na onÍormidade

<la

ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamt:rrta@() de interc$s!5
cntrc ns partels, co o escoçrr: de adquirir, modificar ou e\tinguir rcl.rções
iuridicas dc nah[ezá patrimonial.

Referido conceito, ressalte'se, é um entre muitos que poderiam
ser erolhidos e não representa, como e óbvio, o entendimento
pacífico e defirritivo da doutrjna civilista, todavia, parece prestar-se
bem ao escopo do kabaiho rie, ao hnal, buscar iclentificar os elementos
distintivos entre os contratos administraüvos e os contratos de direito
privado.

VALIDADE DO CONTRATO (DE
DIREITOPRIVADO)
3. REQUISITOS DE

A doutrina civilista, no que é seguida pela legislação, aponta, entre
ouhos, os seguintes requisitos de validade do contrato: agente
capaz; objeto licito, possivel, certo, determinado ou determinável, e
Íorma prescrita ou não defesa em lei (vide artigo 104 do Código Civil

Brasileiro).
Trábôlho ap(*nta,iú no Cur$ ile \l6rrado em t)reito ePoi,tr6 Putrl,i.§na Dlrrp[nr R€tum, ra Àdm,.'rrr!ç.in
hibli.ó CdtrJt6 Administ ati!,6, Cab2011.
: DI\rz, \rnrl.i ti.ràr ( utn df ür.ito citil b,6/.in-22! ed. SãoPdlo: Saraiva,2m6. v.3, p.2r

'
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A análise de tais requisitos de validade permitc conclui-r que
eles possuem trôs naturezas distintas, ou seja, subjetiva, obictiva e

formal.

Vamos, então, analisar separadamente
validade de acordo com a sua natuÍeza.
3.1

Raqurslros

os requisitos de

DE VALTDADE DE NÁTUREzÁ suBrETrvA

Os requisitos de validade de natureza subjeüva dizem respeito
aos sujeitos que vão estabelecer a relação jurídica contratual, isto é,
aos coirtratútcs, e são os seguintes:

3.1.1 capacidade genérica Para contratar: os contratantes
devem àstar aptos Para assumir, diretamente, direitos e
deveres na esfera civil, não podendo, Portanto, estar entre
aqueles elencados nos artigos 3a (absolutamente incapazes) e
4a (relativamente incapazes) do Código Civil Brasileiro;
3.1.2 capacidade específica Para contratar: os suicitos da
relação iontratual não devem possuir restrição específica que
os impcçam de contratar. Um bom exemplo desta situação
é a pioibição aos tutores, curadores e testamenteiros de
adquirirem os bens confiados à sua guarda ou administração,
meÀmo que em hasta pública (inciso I do artigo 497 do Código
Civil Brasilciro);
3.1.3 o consentimento paÍa contratar deve ser dado de Íorma
livre e consciente, não podendo estar viciado por erro, dolo,
coação, fraude, etc., sob pena de nulidade do ajuste;

Ainda quanto ao asPecto subjetivo, Por ser o contrato um
negócio jurídico bi-lateral ou plurilateral, exige-se, Para a sua
foinação, o concurso de pelo menos duas pessoas, física ou
juídica.
3.2

Raqurstros

DE vÂLTDADE DE NATUREzA oBIETIvA

Os rcquisitos de validade de natureza obietiva dizcm resPeito
ao objeto do contÍato e são os seguintes:

3.2.1 o obieto do contrato de ser lícito, ou

ria,

não pode

ser contrário à lei, à moral, à ordem pública e aos bons
costumes. Assim, é inváüdo, por exemplo, o conhato que
estabelece o pagamento de determinada quantia em dinheiro
(recompensa) im razão do assassinato (homicídio) do
desafeto de um dos contratantes;

10
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3.2.2 o objcto do contrato dcvc ser física e/ou juridicamente

possível. Se o objeto Íor impossível o contrato é inválido;
3.2.3 o objcto deve scr certo, determinado ou determinável: as

cláusulas contratuais devem descrever/especificar o objeto de
forma que as partes compreendam clarame'nte e sem dúvida
a pÍestação a que estão obrigadas;
3.2.4 o objeto do contrato deve ser capaz de gerar interesse

econômico.
Sobrc a ncccssidade do contrato gcrar interesse cconômico, o
jurista italiano Enzo Roppo, na obra "O contrato"s, afirma que "unut
iticiatitta qrc não sc cott.fil4urt d(lrrd r)|r.,,.nÇno ectrrônrica 1nçt pttdc scr
nlatéría Llt utt contrato, c tltu:, portdnto,
t|t1 $.fcrÍr 110 Ío ômico" .

L\ cotttt

al() opt:ra

(\clusi?nnttltt

Sobre o conteúdo econômico do contrato, também vale a
pena destacar o entendimento dos civilistas Washington de Barros
Monteiro, Carlos Alberto Dabus Maluf e Regina Beatriz Tavares da
Silva, no livro "Curso de Direito Civil"r, ucrbis:
(...) o obj.:to do

contrato deve c.ncerrar algum valor rxonômico, capaz dc se

traruformar, dirgta ou indirctamentc, cm dinhciro; sc nâo reprqrenta um

Elor,

deixa de intercssar ao mundo iuridi«) (...).

O

interesse econômic<.r regulado pelo contrato pode ser
caracterizado como toda e qualquer circulação de riqueza (aspecto
objetivo), independentemente sr: qucm promovc essa circulação
age com o intuito dc sc apropriar dc bc'ns ey'ou valores ou por ideal
(aspccto subjctivo).

Um bom exemplo de circulação de riqueza (aspecto objeto)
movida por ideal dá-se quando uma obra de arte de propriedade
particular, de um artista consagrado e de grande valor econômico, é
cedida, por determinado tempo e â título gratuito, para ser exposta
em uma universidade, de modo que os proÍessores, esfudantes e as
pessoas que por ali transitem possam dela usufruir.
3.3.

Rrqulsrro

DE vÁLrDÂDE DE NÀTUREzA FoRMAL

No tocante ao requisito formal, tem-se que, atualmente,
regra
a
é a ausência de rigor com relação à forma do contÍato. A
exigência de determinada forma para a validade do contrato é
exceção, que só se impõe quando a lei estabelecer. Um exemplo
:

RarPPO. Fro a! tmirarô CorFL'rà Àl,ne!mâ,l9iJt p ll
,VO\TEIRO,${.l\ns1ô.d.8À16\t\LLT,aúlcAlbrtor)dhr\qrr\:\,R.gnrnB.rk,7tàvns(ur.!,r.d,Ê,lo

cinl.l7i€d. Sio P,ulo: Sarn\3,2010. v

5, p.17,/30.
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de exigência formal para a validadc do negócio juridico (contrato)
é a opcração de compra c venda de imóvel, que dcve ocorrer Por
escrúra pública, conformc determina o artigo 108 do Código Civil
Brastlebo, uerbis:
Artigo 108. Não disp<.rndo a lei em ctnhário, a essitura Pública é "ss€ncial
à validade dr» negó<i<» ir'lridic()s que visxn a con§tituiçâo, transferência,
modificaçâo ou renúncia dL'dircitos rcais sobre imriveis de valor suFeÍitrr
a trinta vezq; o ma.ior salário minimo úgmte no Pais.

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO CONTRÂTO DE

4.

DIREIO PRIVADO

Grande número de doutrinadores civilistas, entre eles,
Amoldo Wald5, Caio Mário da Silva Pereiraó, Fábio Ulhoa CoelhoT,
Washington de Barros Monteiro8 e Maria Helena Dinize, dão
destaque aos seguintes princípios básicos que regem o contrato de
direitó privado: autonomia de vontade, obrigatoriedade, boa-fé e
relatividade.
Passemos, então, a analisar sucintamente cada um deles
4.1 PnrNcÍpro o,l

AuroNoMt.{ or Voxraot

Este princípio irúorma que os contratantes Possuem libcrd ade
para contratar e para cstabelecer, livrcmente, as obrigaçôes c os
ãireitos que lhe convenham. Entretanto, tal princípio, que iá teve
valor absoluto no início do Século XIX (nascimento do capitalista),
foi perdendo paulatinamente a sua riSidez em razão da evolução
e da complexidade das relações políticas, econômicas e sociais,
especialmcnte a partir do Século XX.

Atualmentc o princípio da autonomia de vontade sofrc
resEiçõcs e limitações de divcrsas ordc'ns' Muitas vezcs não há
liberdade ncm para decidir se a contÍatação será rcalizada ou não,
como é o caso, PoÍ exemPlo, do seguro obrigatório de veiculosAdquirido o veículo, obriSatoriamente o adquirente deve celebrar
o contrato de seguro obrigatório.
As restrições também ocorÍem no tocante à escolha do
outro contratante. Muitas vezes não existe opção e o interessado
se É obrigado a contratar com determinada pessoa (física ou
iurídica). Um bom exemplo dessa situação ocorre, Por exemplo,
r

ÉÁLD, Aúôl.lo I\@ro

o.l .,r.r.

r,5 oà4.9,çd.. ,1.0ru

8,rl

d,,!

.d,ri,lo,.

l8r.rl rdormuladr 5ãÔ Paulo:saraiva,

2VP. p- $71250.
PEREIRÂ, Cao \t.ri o da Silr a lríilr41i6 d.,idtl..'rl li!.d RrodeJdnerro fors§r,1rr9 r 1,P 7_la
COEIHO, Eábro UlhN. alEo C. d,ú r.' rnil 3! ed 5ão Paulo : süJrva 2@9 P. 207-150'
'l
NIoNAURO, $à+rngrú de BdG IlALUr, ( dlos Albík, lraL'us SIL\â, Rcsna B..tn2 rYàré v 5, f 17 1l
o]Nlz. \Íaria I ielúa CuM.L tlit.ito círil bresil2ía 22!€d É'€ãtual São Pâllo :úraiwa,2C{E v 3,P a}r]'

"12
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quando o fomecimento de energia elétrica para uma certa região
seja monopóIio de determinada conccssionária. Se o interessado
c'm receber o serviçg moÍar ou tiver uma cmprcxia na rcgião, não
terá escolha, ou seja, só lhe restará adquirir os scrviços da referida
concessionária detentora do monopólio.

Mas as rcstrições e os limites à libcrdadc dc contrataÍ
incidcm tambem sobre o estabclecimcnto das cláusulas contratuais
c sobre o objeto do contÍato. Tais rcstriçõcs/limites são impostos,
principalmente, pela Supremacia da Ordcm l'ública c pela Função
Social do Contrato.

A Supremacia da Ordem Pública informa que nenhuma
cláusula contratual e nenhum objeto de contrato podem ser
estabelecidos ao arrepio da lei, dos bons costumes e dos valores
morais.

A

Função Social do Conhato, quc cncontra previsão no
artigo 42110 do Código Civil Brasilciro, visa rcsguardar na relação
contÍatual, sobretudo, a dignidadc da pcssoa humana, o progresso
social, o equilíbrio das prcstações, bcm como impedir o abuso do
poder econômico c a dcsigualdadc objetiva entre as partes.
Essa intervenção estatal na economia do negócio juridico
do contÍato, estabelecendo restrições e limites, é denominada
" Dirigisnut Ct»tI rnI unl ".
Peço licença para reproduzir a valiosa lição do Professor Caio
Mário da Silva Pereiralr para quem:
(...) o Estado tcm que inten t na vida do «)nt!ato, scia mcdiante a
l,is de ordpm pribli.n, quc rstatr.'l«t'm rcsiri!-à5 âo prirrcipn r
da vontade cm bcncficio do into&ssc «rctivo, scja com a adoçào de uma
intcrvcnçao judicial na eronomia do conbato, iÍrstihrindo a contenção dos
scus eÍcittD a.lterando<x; ou mcsmo libertando o «)nhatante lcsado, prrr
tal artc quc logre evitar que por via dele sc «»surna atentado conha a
apücaçÀo rie

iustiça.

Ainda sobrc dirigismo contratual oportuno ó o t'nsinamcnto
Maria
Helena Dinizr2, quc assim apÍcs€.nta seu entendimcnto:
de

A

expr.ssão dügismo @ntratua.l

é apticávcl as medidas

n:stritivas

estatais que invocam a suprqnacia dcxi intercss{]§ colctivos sobrc os mcros
interesses individuais dos cuntratant€,1,, olm o cscopo dc dar cxc<uça{,

à politica do Estado de «xrrdenar üi vários sctores da vida crt)nômica
' .+t 1lt.\l'b.rdad..jc.,,ht.atÀrsÍã€rerddremrà2ã...rBl,nnt.\dJiun{àos&rálil.,.onkdto
'PEREIR\,Cr.\íanôdiSillnl"rtrrdi.r6.LJfdrJ.tr/1}.JlnoJ.J^.fÍotnrds.,l«l{rrt,tt1!
Dl\lZ, \lha H€lerJ Y l, p :l!r

RTribunal de Contas do Distrito Fcderat

§: ffi426,

2012

13

e de Proteter os eL-ononicallrcnte mais fracos, sacrificôn'lo beneícios
particulares em prol da colctilidàde, mas s!'mPre onciliando os interesses
das partcs e da socied.rde.

Portanto, o Estado exerce tais lirnitaçôes à autonomia de
vontade dos contrãtantes com a aPro\ração de leis c, tambóm, por
meio de intervenções judiciais, que podem determinar a revisão de
cláusulas, a desoneração de obrigaçôes e atti mesnto.r nulidadc do
contrato.
4.2 PnrNcÍpIo o,À

OrnlGatonrpo,c.ot

O principio da obrigabrieclacle anuncia que

as

obrigações estipuladas cm contrato tlcvem scr cumpridas pclos
contratantes, sob 1,gn2 de execução Patrimoni.rl tlo inadimplente'
É o principio PACTA SUNT SER\ANDA: o contrato faz lei entre
as partes.

Uma das limitações ao prir.rcipio da obrigatoricdade ó

a

cláusula REBUS SIC STANTIBUS (manticlas as situaçires origin;ris
sem alterações substanciais), que no atual Código Civil Brasileiro
está consagrada no artigo 478, que.rnuncia a teoria da imprcvisào,
tterbis:
Artito,lTS Nos contr.ltos deexecuçào continuada ou diteÍida,:ica Preitação
de unras tla. Part(s se torn.lr P\cessiv.rmcnte oneros.l, ct)m cxtrema
Entagcm Para outra, em virtudc d€' ncont(timonh)s ertraordiúrirrs tru
imprcvisiveis, poderá o clevcdor Pcdir a rtsoluçào Llo contÍâto Os etêitos
tia sentença que a decrctar retroagirâo à tiata dà ciLlçà(,.

Assim, no caso de ocorrer situação extraordinária ou
imprevisível durante a execr,tção de contrato de considerável
duração, capaz de gerar excessiva oncrosidadc para uma das partes
e exacerbado ganho para a outra, o contratante devedor poderá
pedir judicialmente a sua desoneração da obrigação.

Tal situação ocorre também no tocantc às rclações de
consumo, conÍorme prevê a Lei no 8.078/1990, especialmente no
inciso V do artigo 6"rr e no artigo 5l'{, send«r que, nas hipóteses
Ar! ó'S5o dredo! bnsr.lttlo (,ntun'dor 1 r! J müÍ'!á\;'. d!'(liu{nn!(onútn ú\ que 'stb'lc{À1
dsProPor.Dnar.u sua revrsi)fm raz:. d. trnEsuPen€nr.nt6que6 tüncm e\(!ss
Ari ;1 Sãô nulrs d. plen! dtr€,1o, ênIrc 01'h à\, ns cl.,usn l.§ ..nirrru.rs r'làhrn\ r' t'rndr Ô'nt"lt frütLr nÊ ' §e^ \os
qüe I ' iílp6srbnúem .ioner.m ou .tmu mr J rsPontrl'nr Jr'lt llo nrntcdor aor r i'k'! 'le quilquer tu rür'2ã dL'r

1.1
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pÍevistas neste ú1timo, conÍorme aÍirma a Pro{essora Maria Helena
Dinizrs, a desoneração de obrigação não exige a ocorÉncia de fato
cxtraordinário ou imprevisível.
4.3 PnrNcÍpro

o,q.

BoÁ.-rÉ

O princípio da boa-fé orienta os contratantes, na fase de
discussão c claboração das cláusulas, bcm como durante toda
a execução do contrato, a agirem com lealdade, honestidadc
e solidariedade urn com relação ao outro, buscando sempre o
equ ilibrio das prestaçôes.
O Professor Fábio Ulhoa Coelhol6 afirma que o que importa paÍa
a relaçãojurÍdica contratual é a boa-fe objetiva, que é " reltrcsentada por

condutss do cL)ntrata te que demotstram sa.t respeito

aos

direitos dn

ttúrs

p rlc".
Sobre a boa-fé objetiva que os contratantes devem observar
durantc toda a vigência contratual o Código Civil Brasilciro traz
Íegra com a seguinte dicção:'Art.422 - os cttntratatrtes são obrigtdos
n guardar, assitn na conclusão do contrato, colno cnt sLn creürcdtt, tt\
pincí1tios de probidatle e boa-fé."
4.4 PnrNcÍpro

ol

Rn,tTrno-a.or

Pelo princípio da relatividade os efeitos do contrato, reÍerente
às obrigações, não

podem seÍ tÍansferidos à terceiros.

Este princípio, como os demais, tambóm não goza dc caráter
absoiuto, vcz !lue, por exemplo, os herdeiros urüversais de utr
contratante, embora não tenham participado da formação do
contrato, podcm c'xperimentar seus eÍeitos, todavia, dentro dos
estritos limites da herança transrrritida.
e s4iç6 @ impliqúm rúú.ia ú dispcj€ô de dnd6. N.s relalt6 de cúslmo mtrç o Iom<qld e o
ühsmidor pdc6 pnJi.a, á nrJs,zâç;o pôJ6á s.Í ltmitidá, em rtràçõ6l!snncá\!is; ll - 5ubürar.,D c@súld.r
r opç;o a. Íifrbol$ dà qxanriã É Fga, n6 .as pÍsist6 n6r.r .,td,go; III t d$rú rgporabüdall€s a rer.eirG;
lv - 6übelesam obngaçõ6 cq§deradas iniguas, óusivõ, que oloquo o Mslnidor m dsútâBü er'gdada,
@ *jd, üE6patiyeis .oh a telê o a eiuidade; v - (vetado),vl - 6àtE1eçm Nersào do ônns da prGa em
p.elúto do .6s!úidor; vII det minú a utiltáção coúpule.iâ dc biaagmi !'Itr - imponnd repr(@lrnê
para cqdun @ r€61ia outro n%ócioluridie pelo (oslmidG, X( deúm ao fme.Edo. a ot{àô d€ .6clürr ôu lrào
! cúrtrato, obora oôrig do o coMidú; X - permiLm õ Íom{edor, dneta ü indnctmmte vanaçio do fr.!o
de maenâ mnatsal 11
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Já com relação aôs direitos não há obstáculo a que sejam
transferidos para tcrceiros, como ó o caso, por exemplo, do seguro
de vida celebrado entre o scgurado e a seguradora que tem o
prêmio destinado a um beneficiário estranho à relação contratual.
5.

DO CONTRÂTO ADMINISTRATIVO

Íoi visto sucintamente o conceito, os requisitos de validacle
e os principios básicos do contrato de direito privado, assim,
podemos passar a analisar o contrato administrativo.
Já

bom ressaltar que não é pacíÉico o rcconhecimento
da existência do contrato administrativo entre os doutrinadores.
De início,

ó

Aqueles quecombatem a existência do contrato administraÍir,'cr
apresentam, entre out.ros, os segtintes arglrmentos:

contaruais devem ser fruto dc ampla discussào
e acorclo entre as partes, c, no contÍato administrativo, dc
regra, é a Administração que elabora unilatera.lmcnte os
termos do instrumento contratual;
a) as cláusulas

b) o contrato não pode ser alterado unilateralmente. Como
sabemos, no conkato administrahvo, é comum que a
Administração, para realizar o interesse público, altere
uniiateralmente o contrato;
c) o vínculo contratual pode ser rescindido de acordo com a
conveniência das partes. No caso do contrato administrativo
o vínculo contratual só pode ser rescindido para atender o
interesse público;

d) no contrato as partcs estão em condição de

absoluta
igualdade, o que não acontecc no contrato administrativo,
onde a Administração ocupa uma posição de suprcmacia,
vez que â ela cabe zclar pelo intercsse público.

Apesar desses aÍgumentos, tem-se que, atualmente, é
praticamente tranquilo o reconhecirnento da existência do contrato
administrativo pela doutrina, até poÍque, no dia-a-clia, para
garantiÍ o seu funcionamento e Para Prestar os serviços e realizar
as obras que a população precisa, a Aclministração Pública celebra
diversos contratos com particulares.
Sobre tal situação Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón
Femández17 asseveraÍn que:
'

G.\RCL\ DE E\TERRÍr" Edu do IERNÂ\DEZ Todás Xami'n
dos Tribú.ài'.1991
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(...) a cliscussâo est á hoje GÍrtlada em se 06 'contratos adminiskativos' são
ou não são substanüvamente d.istintos dos contuatos civis, não crn sc são

ou não (com exceção aludida sobre a concessão) verdadeiros conhatos,
quc todos o aceitam simplcsmente.

Reforçando os ensinamentos dos mestÍes esPanhóis que
venho de reproduzir, Floriano de Azevedo Marques Netol8 afirma
o seguinte:
Não e exa€iero dizer que vivemos uma transÍormaéo radical no papel
Desde o iinxl
que o írstituto contrato cumpre no Dircito
^dministratiro.
dias de hoig a ideia de um
da primeia mrtade do seculo passado até os
contrato de que participe o Poder Públic'o percorreu uma itrnlia trajetaria
que vai desde a rcjciçao de que o Podcr Público pudesse travar relaçõcs
obrigacionais com os privados (BANDEJRA DE MILLO, 1979, p. 681;
19óZ p. 25 e ss.) até o momcnto atual, em que sr'' çr c Íalar no cantrato
como instrumento para exercicio das atividades-fim da -t\dmitri*traçàt' e
nào alrnas «)mo in5lrumento para suas atividadelmeio.

Todavia, nem todos

os

contratos ceiebrados

Pela

Administração são contratos administrativos. É quevários contratos
são rcgidos, predominantemente, pelo dircito civil ou Pelo düeito
comercial, embora a Administração ocupe um dos Polos da relação
contra tu al.
Por isso, J. Cretella Juliorle afirma que há:
(...) dois tipos de contratos celebrados Pela Administra$o: no Primeiro,
o Estado é ftxatário de um preldio, no qual passa a funcionar um serviç-o
público; no uryundq o Estado outorga a uma empresit a exploragio dc
serviço púbü«r. O primeiro conhato é Í€ido Pelo direito cieil, o segundo
é submetido a normas de diÍeito adminishativo. E cm ambos os contratos,
a Administra€o é pafte.

Logo, há dois tipos de cunbato «{ctrrados pelo Estado, o contrato de

(úeito privado

eo

contuato de <iüeito púbiico.

geri os scrviços públicos as pesrcas adminiskati!,as sào impclidas a
celebrar qlntrat(É com particulares ou com outÉs pqrsoa-s adminishatii'as.
Para

Celebram-se, nesses casot ou centratos privadot conhatos de dire'ito
comurr! suieitt» à rcgras guer do direito civil quer do «»ercial, ou, cntâq
contratos público6, contratos adminishativ<x, zubmetidos a Ír'gÍas que
exorbitam do âmbito do direito comum, denel;ando-o.

Ora, se é admitida a existência do contrato adrninistrativo
ao lado do contrato de direito privado, então quais seriam as
suas diferenças? Quais seriarn as peculiaridades do contÍato
administÍativo?
',
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Mais uma vez valho-me das preciosas lições do ProÍessor José
Cretella JúnioÉ0 que destaca as seguintes características próprias
do contrato administrativo:

a) estão submetidos a um regime autônomo, tipico, que
exorblta

as

noÍmas do direito comum;

b) aAdministração ocupauma posição privilegiadana relação
contÍatual, vez que a ela cabe zclar pelo interesse público;
c) um dos contratantes é a Administração Pública;

d) tem por objetir.o direto a satisfação de interesse coletivo ou
dc utilidade pública.

Com base nesses àrgurnentos o festejado mestre conceitlla
contrato administrativo como "iorio acordo t+tttsto de ttontades àe que
a ALlnúttístração e que, tentlo por obietízto direto n satís-façao de
portit:ipe
'üúeresses
coletioos, esta suhnrctido a um reg;inte de díreito público "

Citando Lírcia Valle Figueircclo, Rometr Felipe Bacellar
Filho2r apresenta, ainda, as seguintes características do contrato
adminisúatir.o que o diferenciam do conrrato de direito privado:
a)a autonomia de vontade do particular está teduzida â
Íormacão do r,ínculo, já que, como se disse, ó a Administração
que estabclece un ateralmente as regras contratuais;
forma
SERVANDA;
PACTA
SUNT
do
princípio
de flexibilização
b) incidência tla cláusuta REBUS SIC STANTIBUS como

c)

irts

ttariatdi. possibilidade da Administração de instabilizar
a Prestação contratual à necessidade

o vírculo parJ adequar

ou ao interesse Público;

d) possibilidade da Adrninistração sancionar e fiscalizar

a

exectrção do contrato.

O não menos renomado Professot Marçal Justen Filho,
no livro "Curso de Direito Administratitto''2, conceitua contrato
administrativo em sentido Íestrito como:
um acordo de vontades destinado a criar, modiÍicar oll extinguir direitos e
obrigações, tal como facultado legl-slatil'amente e em que tÚna das Paites,
aflrÀdo no exercicio da função adminGtrativ4 ó investida de comPetências
piua inoYar unilateralmente as condiçôes contrafuais e em que se asseSura
; intangibilidade da equação econômico-fi naneira origrnal'

ParaJusten Fi1ho, a caracterGtica que
CRETELL--L

BIOI!

se Presta Para

distinguir

José 57_168.

:BACELt.UtFILHO,RômeuIel,pêO.o,!rrdh,.lEi,$tra.r.1rr.,/,!iiRêÍÉtadondroSàdo('\tS!)'d'r:9'n!1!;'lir19
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o contrato administativo do contrato de direito privado, e que
naquele a Adminishação e titular de prerrogativas extraordinií'rias,
destacando-se as seguintes:

a) alterar ulilatcralmente a prestação a ser exccutada pela
outra partc;
b) exercer fiscalização, inclusive acompanhar diretamente as

atividades desenvolvidas pelo outro contraente;
c) extinguir o contrato unilateÍalÍnente, inclusivc cm virtude
de razõcs de conveniência e oporturridadc;
d) impor sanções ao particular;
e) ocupar cautelarmente instalações do particuiar para

garantir

a conünuidade do serviço.
Apresentadas, pois, as posiçõcs doutrirrárias sobre os aspectos

apontados como aptos para dÍcrtnciar o conkato adminjstrativo
do contrato de direito privado vamos analisá-lot de per si, para
verificamos se realmente são corsiste'ntes as distinções indicadas.

CRIERIOS DISTINTIVOS ENIRE O CONTRAIO
ADMIMSTRAIWO E O CONTRATO DE DIREITO PRryADO
6.

6.1 Frsc.n r-rzeçÃo

oo Courn-lro

A Administração fiscaliza a execução do contrato para
evitar o desvirtuamcnto do seu objeto ou até mesmo a inexecuçào
contÍatual.

a fiscalização tem poÍ objetivo assegurar o
ponfual
do contrato e é realizada por meio de visitas;
cumprimento
verificaçõres de materiais, obras ou sen'iços; inspeçôes; r'istorias;
análises de documentos. etc.
Portanto,

Com a devida vênia dos que pensam de Íorma diversa, nâo
me parece que a possibilidade de fiscalizar a execução de contrato
administrativo possa ser caractcrizada como exorbitante c'm relação
ao contÍato de direito privado, haja vista que é corriqueiro, por
exemplo, o paúicular quc celebra unr contrato com uma cmpreiteira
para construir um prédio valer-se de cláusula contratual que lhe
permita fiscalizar todas as etapas da obra, incluindo a qualidade
dos serviços e dos materiais utilizados.

RTribunal de Contas do Disfito Federal,
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6.2

llrnosrçÃo oE s,nNçõrs

Nos contratos administrativos a Administração

Pode

estabelecer sanções ao conLratante particular no caso de inexecução

contratual, atraso no cumPrirncnto das obrigações ou realização
defeituosa do obieto.

Não r.ejo, na possibilidade de estabelecer sançóes pelo
descumprimento ou atraso na execução do obieto do coutrato,
um aspàcto exorbitante ao contrato de direito privado, pois nada
impede que particttlares que celebrem contrâto entre si, estabeleçam
multa em razão r{e algum deles não atender der.'idamente as suas
obrigações contratuais.
aspecto exorbitante com relação ao contrato de direito
privado estaria, então, no fato da Administração, diretamcnte (sem
necessidade dc acionar o Poder ludiciário), executar a pcnalidadc
originada de clescumprimento contratual, o que pode ocorrer pclo
desconto do ralor da garantia ou dos pagamentos ainda devidos,
conÍorme prcvisto nos §§ 1e c 2o do artigo 86 cla Lci n' 8.66611993.

O

Todavia, não vejo como tal situação também possa seÍ
considerada exorbitante com relação aos contratos de direito
privado, pois nestes também é possivel o estabelecimento de
iláusula permitindo a um dos contratantes reter o valor da multa
aplicada por atraso ou descumprimento contratual tlos pagamentos
vincendos.

EsrestrrcrlrENTo DE RtrGRAs PÁRA
crÁusurls coNTRATUAIS
6.3.

A coNTRATÂçAo E DAS

E notótio que é a

Adn-rinistração, unilateralmente, que
estabelece as regras Para a contratação e as cláusulas contratuais,
cabendo ao particular, aPenas, a überdade para contratar.
Essa situação tem sido, inclusive, uülizada por aqucles que
combatem a existência do contrato administralivo, pois defenclcm

que, sem ampla liberdade (discutir e estabeleccr as cláusulas e
decidir contratar), não há contrato.
Entretanto, o Íato do particular nãtl participar das discussões
das cláusulas contratuais não tem o condão cle fulminar a existência
do contrato administrativo. Sobre esse assunto Edmir Netto
Araújor afirma que:
:

Edmn \_et1o i1..Ir.

res'i.úi,rini a.lrrri<rdh.!
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o posicionam€nto do Estado em situa6o de supr€Ínacia em urn contrato
não anula a natureza qmtratual do ajuste, nem a livle manifc'sta@o de
vontade do particular ontratante, eis que hoje em dia o livÍe consrrtimento

contratual é entendido como liberdade de contraü ou não o vínculo
cantratual e ninguéÍn é obrigado se nao qúser, a contratar com o Estado.

Além do mais, o Íato de uma das partes da relação contratual
estabelecer unilateralmente as cláusulas contrâtua is não é novidade
nos contratos regidos pelo direito comum, vez que nas relações
privadas são cada vez mais comuns os chamados "contratos de
adesãl", onde as cláusulas são elaboradas geralmente pela parte
mais forte e de acordo com os seus interesses, testando à parte mais
lrrlnerávei apenas aderir aos termos do contrato.

Desse entendimento comunga o Professor Femando
Menezes2a quando afirma qle "(...) já quanto à fítação do conteúdo dtt
contrattt, isto se tlá preysonderantenrcnte pela Administrnçio, o que nao
difere tla situação rlos contrntos de adesão".
6.4

ArrEmçÃo

uNrLÁTERÁL Do coNTRATo

O hs znriandi ("fait du Prince" ott "Factum Principis') é a
prerrogativa de que dispõe a Adrninistração de alterar unilateralmente
as condições estabelecidas originalmente no contrato.
Tal modificação tem por escopo adaptar o contrato para melhor

atender o interesse público.

Saliente-se que, um dos moüvos que submete o particular
as alterações introduzidas unilateralmente pela
Administração, ó que cle - o particular - ao aceitar elaborar o contrato

à

-,{

atender

-i^i-}-.^É.,^

^ ---^

I -,,^,1 i-i^

.l^ ^^l^l.^--,1^-

na realização do interesse público.

l, I rlu'uDuqtow
us
^;-Í-^-i^
^,1 -;

É bom que se diga que, embora guindado à condição de
colaborador da Administração na busca do interesse público, o
paÍicularnão podecustearcomo seupatrimônio asdespesas amaior
ocorridas em razão das alterações impostas pela Administração.
Assim, sempre que as alterações introduzidas trouxerem novas
despesas não previstas no pacto original, o contÍatante particular
tem direito ao reequiJíbrio econômico-financeiro que lhe assegure
a

justa compensação.

Sobre a possibilidade de se produzir alterações unilaterais
no instrumento contratual, a P«rfessora Maria João Estorninho,
]

-\LVEIDA

Fdddo Dió Vúeú d€ Tnfit

tlo

Mkoto atlninisnú@. Sio Ptulo.

2010,

p. 52p8 e 11i,152.
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na obra " Requiem pelo Contrato Adninistratizto"É , afima que ta1
situação não é novidade também no contrato de direito privado,
enfatizando que:
c perÍeitamente admissivel que as Partes «tnvencioncm mlm contrato

privado, .e atribui@t' a uma delas do poder de ilrtroduzir unilateralmente
alteraçôes as cláusulas contratuais e, Por outrci lado, esse pocler de
modúcação cstá mcsmLr Prelisto }rela Própda lei civil para uma serie de
contÍàtos-

Apesar desse entendimento que venho de destacar,- referida
professôra lusitana reconhece que, ao contrário dos particulares que
àó pode* provocar alterações unilaterais em situações esPeciais,
isto é, quando houver previsão expressa no instrumento contratual
ou qr-ru.tdo lei específica permitir, a Administraçáo "é senyte drttada
dessi poder de niodit'ícação tLnilaternl" enquanto responsável pelo
inteÍessc público. Comungo integralmente desse entendimento da
Professora Maria João Estominho.
6.5 RuscrsÃo uNrLÂTERÁL Do coNTRATo

rescisão unilateral do contrato Pode seÍ cntendida
como a mais radical alteração unilateral e ela ocorre quando a
Administração, no curso da vigência contratual, verifica que a
continuidade da execução de seu obieto se tornou nociva ou sem
utilidade para o interesse público.

A

a ProÍessora Maria ]oão
que teceu no tocante
obsen'ações
Estorninho aPresenta as mesmas
à alteração unilateral, ou seja, que ela também é possível rle ocorrer

Sobre a rescisão unilateral clo contrato

nos contratos regidos pelo direito privado, todavia, de forma

especial, isto é, clésde que haia previsão em cláusula contratual ou

em lei específica. Já no contrato administrativo, Para asseguÍar a
realizaçãó do interesse público, a Administração dispõe sempre
dessa prerrogativa, independentemente da previsão contratual ou
de lei especifica.
Como dissemos com relação a altcração unilateral do
contrato, a difercnça cnLre o contrato administra Livo e o contrato
de direito privado, no caso da rescisão, é que a Administração,
independentemente de cláusula contratual ou de lei específica,
podá sempre rescindir o contrato quando o seu obieto Passa a ser
inútil ou preludicial ao interesse púb1ico.

EST!rRNI! rIO,

22

IIdi.

I.rAo.

X.qie

Pda

.rhttuto ,Àa1i11is*n'ii{

C'imbr' \Inedúã

r

R.Tribunal de Contâs do Distrito Federal, 3& UD 026,2012

ENTENDIMENTO DE JUAN CARLOS CASSAGNE
Juan Carlos Cassagne26 destaca como uma das qualidades do
contrato administrativo o fato do particular assumir a posição de
colaborador da missão da AdrLinistação, entendimcnto também
compartilhado por Marcelo Caetano2T, o que garantc ao contratante
particular, em contrapartid4 a intangibilidade dc seus direitos
7. O

econômicos.

Para Cassagne, a principal caracterísüca do contrato
administrativo que o distingue do contrato de direito privado e
que, naquele, a Administração busca a satisfação de um interesse
público relevante, de realização imediata ou direta, que se incorpora
à finaUdade do contrato, projetando-se em seu reglme substantivtr
(ius aariandi, interpretação, equilibrio Íinanceiro, etc.). Segundo
Cassagne, é esse objeto - realização de interesse público relevante
- que tipifica um contrato como administrativo e o diferencia do
contrato estabelecido entre particulares e do contrato celebrado pela
Administração regido preponderantemente pelo direito privado.
7.1

CnÍrrc,l os C,r.sse.cxr

soBRE os

cxrrÉnlos orsrrNrrvos

eleger a realização de interesse público
principal
critério diÍerenciador entÍe o contrato
relevante como o
administrativo e o contrato de direito privado, Cassagne afirma que
tal diferenciação é exkemamente diÍícil e apresenta as seguintes
críticas aos diversos critórios edificados pela doutrina.

Apesar

7.1.1.

de

Critério do sujeito do contrato

Segundo Cassagrre, a presença da Achrirristraçâo em um dos
polos contratuais não é suficiente para qualiÉicar um conkato
como adminishativo, vez que a AdnLinistração pode tambóm
celc'brar contratos regidos prepondcrantcmente pelo direito
privado quando o interesse público que persegue não Íor
relcvantc.
7.1.2.

Critério da J u risd ição

anto à jurisdição aplicável Cassagne afirma que tal
criterio não é suficiente para a qualificação de um contrato
como administrativo, haja vista que a alteração das normas
processuais não implica em alteração no regime jurídico
Qu

substantivo que rege o contÍato.
:. c \SS-{G\E,Iua Cdlor El Mtírb cdmini.ttúi@. Btqc Àt6: .{beledcPdol 199, p. I l-39.
:' C,\Ei.\NO,\l c€llo À,ía úrl dt dt itt adhinistrttiLn. af ed Lisloa: Coimhrae(L 1 3, p.274.
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7.1.3.

Critério da forma

forma não se mostra um criteri.o apto a embasar tal
distinção, haja vista que, quando a Administração celebra
contÍatos regidos pelo direito prirado, podem ser aplicadas
as exigências formais típicas do contrato administrativo.

A

7.1..1.

Critério

cla

vontade das partes

Cassagnc também não aceita o cÍitcrio que obscrva a vontade
das partes para definir o regirnejuridico do contrato ceLebrado
entre a administração e o particular, vez quc tal qualificação
dependc da tinaiiclade do contrato e não c1o descjo dos

contratantes.
7.1.5.

Criterio da qualificação Iegislativa

A obsen ação do item anterior também vale Para a lei que
cstabeleça natuÍeza administrativa a um determinado
contrato. Se tal atribuição não for razoável e não estiver
cm harnonia com a finalidade do contÍato a lei poderá ser
impugnada.
7.1.6.

Critério do serviço público c da utilidade pública

Os critérios qtre defendem o serviço público e a utiliclade
pública como qualiÍicadores do colltrato administratir, o, em
que pese a grande força desses argumentos, são também
criticados por Cassagne, tendo em colrta a amplitude e a
imprecisão de tais conceitos.
7.1.7.

Criterlo das cláusulas exorbitantes

O critério que elege as cláusulas erorbitantes como elemento
central para catacterizar o contrato administrativo também
sofre críLicas de Cassagne, haja vista que tais cláusulas podem
ser introduzidas em contrato que nada tem de administrativo
e nem por isso são capazes de alterar a natureza dele.
Cassagne afirma quenãose deve confundir regime exorbitante

com cláusula exorbitante- A presença de cláusula exorbitante
no contrato depende da vontade das partes (especialmente da
Administração). O regime exorbitante não depende da vontade
das partes, nem da existência de cláusulas exorbitantes, e se íaz
presente quando a aclministração celebra um contrato no exercício
àe funçaoãdministrativa própria para atender um interesse público

relevante.

2{

R.Tribunâl de Contas do Di.strito Federal, 38: Ü9-O26, 2012

Por isso Cassagne afirma que:
Esta postura distingue os contratos administmtivos dos contratos da
administra@o regidos pelo direito privado, pois c» primeir<» hatarn de
interes-se público relevânte que redama um regime jurídico especia.l,
típico do direito púbüco (que não é outra coisa que o denorninado regime
exorbitántc).

8, INTERESSE

PUBLICO RELEVANTE

Como acabamos de ver, Cassagne defende que o principâI
elemento caracterizador do contrato administrativo é que sua
finalidade deve ser a realüação de um interesse público relevante.

Todavia, tal entendimento não é pacifico na doukina, vez
que José Cretella Júniorz8 entende que a finalidade do contrato é a
"satis.façao de itteresses coletiztos", portanto/ embora os termos sejam
um tanto quanto imprecisos, "interesse coletiao" é uma expressão
onde o ca;áter púbiico é mais tênue do que "irrterc,s se público
relei:ante".

Miguel Àngel BerçaiE, citadono livro de |osé Cretella |únior},
afirma quc nem sempre o contrato administraüvo tem por obieto
uma prestação de utilidade pública e cita como exemplo "o contrato
pelo qLtnl se outorga a particular, nediante pagamento de certa soma,
tvt$al ou a unl, o direito tle instalar ou coflstruir nos passeios dn úa
l,tiblica mn qlúosque pam oenda de mercadorias, diários, reuistas ( ...)".
Tal contrato, segundo o mestrc argcntino, embora não tenha por
finalidade a realização de um interessc pirblico relevante, também
é contrato administrativo regido por regra,s de direito público.
Portanto, para Berçaiú:
Os contratos administrativos são aqueles que, poÍ sua naturcza,

são

celebÍados pela Àdministraçâo Pública com um firn públi co, o u que, em sua
txecução, p<xlem afetar a satisÍaçao de uma nc'cessidade púbüca oletiv4
razão por que estão sujeitos a regras de diteito públi«t, exorbitantes do
<lireit<r privado, que colocam o «><ontratante da administuação pública
numa situação de subordina@o jurídica.

CONCLUSÃO
De tudo o que foi analisado resta claro que cada vez aunenta a
dificuldade de se apontar diÍerenças substanciais entre os contratos
administrativos e os contratos de dircito privado.

:!
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Tanto é verdade tal assertiva que Eduardo García de Enterría
e Tomás Ramón Femandez3o ensinam o seguinte:
Parece, pois, quc Pode dar se por dcfinitivarnente liqüdada a etaPa
anterior na qLre o qlDtrato administrativo e o conkato prilado eram
considerados como rcalidadq; radicalmente diÍerentes e ritoiosamente
separadas. No âmbito da contrataç.io dos entes públicos, como em tantos
ourros, convivem já sem cscândalo o Direito Administratii'o e o Direito
Pri\ado. Qualqrcr conrrato é capaz dc refleÚ elementos de um e de
outro, sem quc Por isso varie a essência do instituto contrahlal Ocorre,
simplesmenlg quc em certos contratos dtetamente !'inculados ao trânsito
ou atividade típica do ór8ão adninistrativo contratànte ('obrê-s e sertiços
públicos' no mais amplo sentido) os clcmentos iuridico - adrninistrati\'()s
são màis intensos qt,e em outros. (...)

Portanto, com esteio no que foi exposto, pode-se concluir
que a distinção entre o contrato administrativo e o contrato de
direito privado é que, naquele, para satisfação de interesse público
relevante (Cassagne) ou de ttma tlecessida.le coletiva (Cretella/
Berçaitz), a Administração, por ocupar uma posição de supremacia,
mas sempre em harmonia com o ordenamento juridico, pode valerse, independentemente de previsão contratual ou da aquiescência
clo particular contratante, do poder de alterar ou rescindir
unilateralmente o contrato (regime jurídico exorbitante).

'

cÀRCÍa DE I\,_rÉRRL! Eduardo FERNANDEZ lomá*lGmon P

26

556/ô:15

R.Tribunal de Contâs do Distrito FedeÍal,

38 :

U§

026, 2012

O PROCEDIMENTO DEADESÃO ÀATADE REGISTRO
DE pREços E suA RELAçÃo copr pnrNcÍpros
NORTEADORES DA ADMINISTRAçAO PUBLICA
u oas rrcrraçÕrs
Leonardo losé Alaes Leal Neri
Arditor de Conhole Externo do Trüunal de Contas do Dshito Federal
lntÍodução. 2 O sistema de registro de preços. 3 Os usuarios da ata de
registro de preços. 4 O procedimento de adesão à ata de registro de
preços à luz de principios regedores da Administraçào Pública e das
licitaçõcs. 4.1 Princípio da legalidade. 4.2 Principio da igualdade. 4.3
Princípio da vinculação ao inslrumento conv<rcatório. 4.4 Prilcipios
da impessoalidade e moralidade. 4.5 l'rincipio da economicitlade. 4.6
l'rincipio da publicidade, 5 As posiçõcs de alguns l ribunais de Contas
accrca da Adesão ao Sistema de Registro de Preços (SRP). 5.1 Tribunal
de Contas da União ( lCU).5.1.1 Iribunal de Contas do Distrito Fe<leral
(TCDF). 5.1.2 Tribunal dc Contas do Estado de Santa Catarina ( lCE
i SC). 5.1.3 Tribunal de Contas do Estado de Sào Paulo (TCE / SP).
5.1.4 lribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE / MG). 5.1.5
Triburral de Contas do Estado do Paraná (TCE /PR).5.1.6 Tribunal de
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INTRODUçÃO

No âmbito das rcpartições públicas brasileiras é comum
a realização de licitações com a utilização do sistema de registro
de preços (SRP), por meio do qual são registrados em uma Ata
quantitativos e ÍespeLlivos preços unitários de serviços e bens, os
quais a Adrrrinistração poderá futr:ramtrrte vir a contoatar ou adquirir
dc acordo com sua convcrriência. Esse sistema possui uma grande
flexibiliclade pois não obriga a Administração firmar as contratações
decorrentes, mas vincula o Íomecedor beneficiário do registro a
flrnprir com a prestação licitad4 caso demandado dentro do peíodo
de validade da ata. Tàl procedimento se amolda a objetos de dificil
pÍevisibüdade e/ou de demanda fr€quente, bem como quando a
aquisição de bens ou a contratação de serviços se destina a mais dc
um órgão.
Essa sistemática surgiu com a Lei ne 8.666193 (Lei de
Licitaçôes e Contratos - LLC), e, posteriormente, foi prevista
também nas Leis n*: 10.19U01, 10.520102 e 72.4ó2/11. Con:. a
primeira regulamentação do sistema de registro de preçoq previsto
na LLÇ pelo Decreto nq 3.93U011 surge a possibilidade de a
Ata de Registro de I'reços ser aproveitada por outros órgãos ou
entidades da Ad-nLinistração Pública Federaf que não participaram
'
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popu [a rmente conhecido como a
"aderente".
Tal faculdade é r'eementemente
figura do " caÍona" ou
rechaçada por muitos administrativistas brasileiros, que apontam
a não obseivância aos principios: da legalidade, irnpessoalidade,
moralidade, publicidade, da igualdade, economicidade, e da
vinculação ao instrumento convocatório, princípios estes regedores
da Administração Pública e das licitações, previstos no crprlt do art'
37 da Constituição Federal (CF) e no art. 3e da LLC.

do procedrmento licitatório,

A problemática em tomo deste tema é de extrema reler'ância
sob os pontos de vista prático e iurídico. No aspecto prático, os
órgãos públicos não participantes dos certames estão cada vez mais
adàrindo a atas dc registro dc prcços, de modo a conferir maior
celeridade na contratação dc bers e scn'iços dc que necessitam,
com eliminação da burocracia e dos riscos e custos enr,'olvidos
em procedimentos licitatórios próprios, o que vai de encontro ao
principio da eficiência administrativa.
Já na seara jurídica, aiém das várias ltormas nas quais
esse sistema e disciplinado, não há entendirnento doutrináritl
e jurisprudencial pacífico acerca cla matéria, o que torna ô tema
passível de divcrsas indagaçõcs.
Dessa Íorma, conÍigura-se o objeto do presente estudo que é
tecer uma brcve análise da doutrina e legislação pátrias de modo

a investigaÍ a possibilidade de conÍormação do procedimento dc
adesáo à ãta de registro de preços (ARP) aos princípios norteadores
da Administração Pública e das licitações.

Possibilidade de resposta afirmativa a
essa questãí-), comc'' hiPcite-"e, a q':al é evidenciada pela evol'-rção
legislátiva desse instituto, demonstrada por meio das diversas

Vislumbra-se

a

normas editadas pelo Poder Legislativo

e Executivo que

contemplam a possiúilidade da mencionada adcsão, em especial a
Lclna'11.4621LL, que institui o Regime Difercnciado cle Contrataçõcs
Públicas (RDC), e seu resPectivo Decreto regulamentador (Decreto
ne 7.581/1 1), bem como o recente Decreto ne 7.892113, que Íevogou
o Decreto ne 3.93L101, dando uma nor-a regulamentação ao SRP,
pÍe\.isto no art. 15 da LLC.
O presente trabalho procura, também, trazer a baila algumas
decisõeJ de Tribunais de Contas brasileiros com seus respectivos
fuirdamentos, a firn de ilustrar os diversos posicionamentos acerca
do procedimento dc adesão à ata de registro de preços (ARP)'

Além disso, ao longo do texto ProcuÍa-se demonstrar
28
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vantagens do sistema de registro de preços e da possibilidade dc
adesão por órgãos aderentes como instrumentos de dinarrrização
da Administração Pública devido às características de agilidade,
eficiência, economia e desburocratização, permitidas por essas
sistemáticas.

Após a discussão a ser travada, busca-se no Íecho do
pÍesente artigo clc'ncar algumas balizas, que permitam a
conÍormação do procedimento de adcsão à ata dc registro de
preços, por órgãos não paÍticipantes do procedimento licitatório,

aos princípios da legalidade, impessoatdade, moralidade,
publicidade, da igualdade, economicidadg e da vinculaçâo ao
irrstrumento convocatório.
2. O

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O sistema de registro dc preços (SRI'), atualm€nte prcvisto no
art.15, inciso tr da LLC'?art.32 do RDC3, representa um procedimento

para registro formal de item(s) com seu(s) respectivo(s) preço(s)
unitário(s) e quantitativo(s) em uma At4 precedido de licitação
realizada nas modalidades concorrência, pregãoa ou ainda pelo
procedimento previsto no RDÇ no qual são selecionadas propostas
a serem uülizadas em contratações fufu ras de berrs ou serviços, de
consumo e demanda frequentes.

|oel de Menezes Niebuhr define o sistema de registro de
preços enÍocando o caráter de eíciência do sistemano atendimento
da demanda efetiva da Administração, da seguinte maneira:
IrLshxmento destinado à eÍiciência no gerenciamento dos processos de
contuata$o publica, por meio do qual o vencedor da licita@o assina ata
de registlo de preços, compromctcldo-se a ofenxe.r por preço unitirio
o objeto licitado, de aerdo «m as necq;sidades da Adrninistra€o,
dentro de quantidade prefixada no edital e dentro de praTo tâmbem
Érado nele, que não pode ultrapas-sal um anot.
BR^SIL L.i n'

nmas

6 t ôó, de 21 de junha .le 1991 R€Srlldlmta o À.t 17, ú.iso À§, d à eonstituilio feddai, insttui
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o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Melo conceitua
essc sistema destacando o elemcnto essencial para sua adoção que é
a existência de beÍrs e serviços Padromzáveis, que serão requeridos
com Érequência pela Administração, aerbis'.
Já

O'regisúo de preços' ó um Procedimento que a Àdminishação pode

adotar perante compras rotineiras de bens padronizados ou mcsmo na
obtcnção dc scn'iços. Neste caso, como Presume que irá adquirir os bens
(rr.r rccorrer a cstes sen'iços nào uma, matnúltiplas vc.zes, abre um ceÍame
licitarririo em que o vencetlor, isto e. tr que ofereccu a cotàçào mais t'aix'1,
terá scus Preços 're8istrados . Quando .r pr(rnotora d() ccrtalne n(tessitar
destes bcns ou scrviços irá obtêlos, sucessivas l'ezes se fot o caso, Felo
preço cotado

€-

rcgistr.rdo6.

Noteassimque oSRPé uma Íorma / procedimento de aqursrçío
futura na qual a Admirtstração não está vinculada a adqtririr toda
a quantidade estimada. Em face disso, as contratações porlem ser
realizadas na medida da necessidade real do Poeler Público , o que
se coadlrna com uma maior otimização e eficácia na aplicação dos
recursos públicos.
Ressalte-se que nos proccdimentos usuais de aquisição ,l
contratação de serviços Pela Administração Pública, após o término
da licitação, o Ijcitantc vencedor é convocado para assinatura
clo contrato administrativo no qual são assumiclas obrigações
recíprocas: o licitante obriga-se a fomecer os bens ou prestaÍ os
s".t;içor cotatfos no certame em sua totalidadc e a Administração
assume o compromisso de pagar.
No SRP antes da assinatura do contrato administrativo com os
quantitativos efetivamente demandados pela Administração existe
a fase ele assrnatura da ata rle regrstro de preços, qrle exPressa rrma
promessa de futura contrataçáo, sendo tal documento detinido pelo
o art.2n, II do Decreto no 7.892/-13t, que regulamenta o SRP, previsto
na LLC, no plano federal, e o art 88, II do Decreto na 7.58U11'g, que
regu lamenta o RDC, como:
documento vinculaüvo, ot'rigaciona| com caracte'Ética de comFÍomisso
para futúra contratação, em que se registram os preços, Iomecetlores' o rgãos
particiPantes e condiçoes a serem praticadas, conJome as. disPosiçõei
contidas no irstrumento convocatório e Propostas apresentadas'
o Cêiso .lntôtuo Búd.iiã .L u1/e .à Drnú. ádmin:tr.cfiiD ls!
AÍt 11ll§!Â1! 2!, :l!, f e i! dn Lo n! 8 óú 9i e D<reto n! 7 692' ll'
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Para Marçal Justen Filho a ata no SRP não produz
diretamente urn contrato de fomecimento ou de serviço, mas
Íomral iza ulrr contrato prelinrinar bilateral, que engloba as
condições das futuras contratações entre as partes. Segundo esse
autor a posição jurídica das pârtes na ata de registro de preços é
assimétrica, pois o paúicular está obrigado a contratat caso a
Administração decida-se a pÍomover a conEatação, mas essa não
está obrigada a contratar, ainda que assuma uma pluralidade
de outras obrigações decorrentes do resultado da licitação10.
Já na visão de Eliana Goulart Leal a ata cle registro de preços se
assemelha a uma espécie de protocolo de intenções, celebrado
c.ntrc a AdministÍação e os Íomecedores que tiveram seus preços
registrados, não conÍigurando um contrato de fomecimento "mas
sim um instrumento obrigacional unilateral, regiclo pelo direito
público, sem a conotação de contrapÍestacionalidade própria dos
contratos resultantes das licitações comuns"11

.

Cabe destacar que a existência de preços registrados nâo
obriga a Administraçáo a firmar os contratos que deles poderão
advir, sendo permitida a realização de licitação especific4 desde
que seja assegurada ao ücitar,te registrado preferência em igualdade
de condições, consoante dispõem o §44 do art.15 da LLC e o §3a do
art. 32 do RDC.

Um ponto de distinção entre o SRP previsto na LLC e no
RDC reside no número de fornecedores que podem teÍ seus
preços registrados. No regime da LLC, após o Decreto na 7.89211,3,
são registrados os pÍeços e quantitativos do licitante mais bem
classificado durante a etapa competitiva bem como os preços e
tiverenr aceitado cotar seus bens ou
sen'iços em rralor igual ao do licitante mais bem classificaclo, neste
írltimo caso observada a ordem de classificação dada pcla última
proposta apresentada durante a fase competitiva. Segundo o §1o
do art. 11 do Decreto nq 7.892113 a intenção de registro dos demais
licitantes que não o vencedor é a formação de cadastro reserva,
no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipótcscs
dc cancclarrrcnto dessa, previstas nos art. 20 e 21 do mencionado
Decreto.
qu.ulLrLdLlv(rD Lr(r§ rlctt.uaLcD quie

No RDC, além do licitante venccdor e dos licitantes, que
aceitarem cotar os bens ou sewiços com prcços iguais ao do
licitantc vencedor na sequência da classificação do certarne,
)t

R.giü? Difo q6lno dt ao, tcr4,i.s PúI.5 íRDO Cômmiincs à Lai n! 12 .162 e ao Dderô n! 7 i8l. IUSTE\ ITLHO,
C€r A Guimüã6 C@rd6ad@6. Belo Hon?dtê: Iúrun! 2012, p. 346.
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deve-sc incluir, tambóm, na rcspectiva ata o registro clos licitantes
que mantiverem suas PÍoPostas originaisl2. No RDC a intcnção não
é a Íormação de cadastro resen'a e sim proccdeÍ as contratações nà
seguinte ordem: Lp) o fomecedor registrado mais bem classificado,
ató o esgotamento dos respectivos quantitativos oÍerecidos; 2q) os
fornecedores registrados que registÍaram seus Prcços em valor
igual ao do licitante mais bem classiticado, conforme a ordcm de
classificação; e 3q) os demais fomecetlores registrados, conl'orme a
ordem cle classiÊicação, pelos scus preços rcgisiradosl3.

No caso de adesão no RDC, o órgão gerenciador indicará
ao órgão aderente o fornecedor registrado mais bem classificado
e os dem;ris licitantes que reglstraram scus preços cm valor igual
;ro do licitante miris bem classificado, devendo o carona ProPor
a celebração de con trato aos forneceriotes indicados seguindo a
ordem de classificação14.
O prazo de vigência da Ata de registro de preços, no regime
da LLC, é de ate um ano (art. 15, §3", III da LLC), incluídas eventuais
prorrogaçõeslS. Já no RDC, segundo o parágrafo íurico do art. 99
do Decreto na 7.587117, o prazo de validade da ata de registro de
preços será definido no instrumento convocatório, sendo limitado
ao mínimo de três meses e ao máximo de doze meses.

Háque sedestacar, também, que o prazo devigência da atanão
se conÍunde com o prazo dc vigência dos contratos .rdmirristrativos
decorrentes, pois, uma vcz celebrados, são independentcs da ata
de registro de preços c seguem as regÍas contidas no art- 57 da
LLC, inclusive no caso do RDC, conÍorme dispõc o art 39 do RDC
e o art. 100 do Dccreto r,-o 7.581i11. As alteraçõcs desses contratos
administratir.os também seguem as disposiçõcs contidas no art.
65 da LLC, sendo vedado de forma expÍessa no RDC o acréscimo
quantitativo do objeto16, iá no regime da LLC a vedação recai sobre
o acréscimo dos quantitati\ros fi-xados pela ata de regislro de preços,
inclusive o acróscimo dc que tÍata o § 1a do art.65 da LLC17.
Segundo o art. 3a do Dccreto np 7 .89211,3 e o art- 89 do Decreto
n" 758Ui1 o SRP será adotado nas scguintes hipóteses quando: a)
pelas características do bem ou scrviço, houver necessidade de
iontratações Írequentes; b) Íor mais conveniente a aquisição de bens
: Àrr j1 \I da lâ u ló:r'tl e alt 98.1. D{reto n
: ,\l1 10i, § 1!d. D{i.ton!,-.is1ill
:',tt l0l, !sl' ê}do D{rel.n: ;i51/11
art 1: do D..rêto n! 7392111
.,!t lorr,Slrdô Lràr€ton.; r.!1,11
/tt 12, § 1! do Der€to n! ; .19111.
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com previsão de entregas parceladas ou conhatação de serviços
rcmunerados por unidadc de medida ou cm regime de tarcfa 18;
c) for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços
para atendimento a mais dc um órgão ou entidade, ou a Programas
dc govemo; e d) pela natureza do objeto, não for possível deÊinir
prcviame'nte o quantitativo a ser demandado pela Administração.
Note que a primcira grandc vantagcm do SRP é seu caráter
dcsburocratizantL', porquc esse sistema pcrmite uma pluralidadc
dc contrataçõcs por mcio de uma única licitação, o que permitc
à Administração reduzir gastos c temPo com múltiplas licitaçõcs
de objcto idônticr.r. Outra vantagem nt'ssc viés é o caráter de
imcdiahsmo das contratações, pois com um registro de prcços
r,.ilido pode-se promover a conLratação assitn que identificada
a ncccssidadc administrativa, ao Passo quc sem o SRI'dcvc-sc
rcalizar uma Licitação como regra.
Observe ainda que a licitação tradicional destina-se a atender
um órgão específico, já a licitação para registrtr
promovida visando atender às necessitlades de
vários órgãos / entidades da Administração Pública.

irs necessidades de
de preços pode ser

Além disso, no SRI' não sc exige prcvisão orçamcntária
nos moldes dispostos no art.7e, § 2a, incis<.r lll da LLC, se'ndo a
indicação dos recursos orçamentários neccssária apenas quando da
{ormalização do conkato ou in-strumento cquivalente, consoante
prcvê o art. 14 da LLC e o art. 91 do Derrcto ne 7.581/11. Nessc
scntido ó a Orientação Normativa na 20, da Advocacia-Geral da
União (AGU): "na Iicitação para registro dc preçoq a indicação
da dotação orçamcntária ó exigível apenas antes da assinat'.rra dtr
contrato"19.

Em Íace dessa desnecessidade de previsão de rec'ursos
orçamentários o Tribunal de Contas da União (TCLI) entende que
o SRP é um instrumento eficaz para enfrentar contingenciamentos
orçamentários e financeiros, normalmente enfrentados pelos tirgàos
da Administração Pública20. Frise-se, no entanto, que o TCU possui
entendimentos de que a indicação de recursos orçamentários no
instrumento convocatório toma-se necessária quando se tratar de
aquisições com caráter compulsório por parte do Poder Público
's.gxíd.oàitórd3ILC-Iarer,éDres,me+ddo*apstamã.;3e.rbÍàp3Íape9!4d<hab,ll.Áporpre(..r(.,
com a *m iomuimoto dê tutdiais
AkÀSIL ().mt3çào \ormihrd dd:dr dJoa G<àl da L^ião n' 2i1, Je nl ü:0i'] Dirponir€l en <hltp hha\
Âor br> .\.1Éro er,: rS IÁ\ rl
:'Ài.rdáonrl9i:011-PlÕúo,R.l.rorvoFlr!Jo*ÍorgeeA.ord;on'rl1i5ll)(u-P.ncúàCànrea.Rel*.r\r,n.nt
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como no caso de aquisição de gêneros alimcntícios destinados
merenda escolat'i.

à

A doutrina em geral afirma que a adoção do SRP é r'antaiosa
para objetos cuios quantitâtivos são de dificil prcvisibilidacle e / ou
cle demanda frequente. Ademais esse sistema facilita o controle de
estoqucs por diminuir a necessidade de estrutur.l adequada para cr
a rm.lzl.n.rmento dos bens adquiridos pela Ac{ministração.
Nesse selrtido NÍarçal Justen Filho aPonta cit.tco vantap;etts, a
saber: a) a supressào de r'ários procedimentos licitatririos continuos
e sucessivos versando de objetos semelhantes e homogêneos; b)
a maior velocidade de contratação, relativ.rmellte à gestão dos
recursos furanceiros; c) o prazo de validade tlo regl.stro de preços,
que pocle ser de até u nr ano, em contraposiçao à regra geral <lada pelo
ca;.,rú do art.57 da LLC; cl) a deÉinição de qtrantiLl.rdes e qualiclades
11 s€rÊrrr contratadas; e e) a possibilidatle das eontratações serem

destinadas a cliferetrtes tirgãos ou enti.elades::.

Rcgina Claurlia Alcncar Xirnencs indica as seguintcs
vantagens: a) redução do número dc licitaçôcs durantc o
crcrcíiio financeiro, com diminuição dos custos opcracionais; b)
economia processual, mcdiantc concentração em único proccsso
Iicitatório para atendcr às ncccssidades comuns tlc vários órgãos
independcntes; c) maior vclocidacle nas colltratações; d) rcdução
clos iustos, em ftrnção do ganho com a economia de escala; e)
impossibilidade de c.rractcrização cic fracionamcnto cle despesas;
f) àesnccessidacle de rcscrva orçamentária; g) possibilidade de a
ata ultrapassar o exercício financciro; h) redução das contrataçõcs
clirctas, especi.r-lmentc as decorrcn-tes da falta de pta-nciamento; i)
contrataçõãs somentc das quantidades ncccssárias, evitando-st'
o clespcrdício; j) reciução do volume de cstoque, com dimintrição
do pioblema de espaço físico para cstoc.lgem, e k) maior
aprovcitamento do estoque cm decorrência da redução de pcrdas
de produtos com lrrazo fora cla validade ou por má conscrvação23 '
Como desvantagens do SRP, Cássia Hoshino aponta as
seguintes questões: a) propensão de a Administração perder
uJntug".r, áe mercado em razão da comodidade na utilização do
SRP; b) oposição clas empresas quanto à participação em sistemas
de registio de preços em virtude de incertezas quanto à efetiva

]á
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contÍataçãoi c) necessidade de alocação de recursos humanos p.rra
atualização dos registros e gerenciamento de atas; d) obsolcscência
dos dados constantes do SRP representada pela possibilidadc
de descompasso entÍe os produtos, sewiços e preços registrados
e a realidade do mercado, por exemplo: a redução dos preços
praticados no mercado, ou a redução da quaüdade dos produtos
com o passar do tempoÊa; e) o não atendimento das necessidades
específicas da Administração face à generalidade das especificaçôes
dos produtos e serviços regiskados2s.

Com relação à redução ou aumento dos preços de mercado
ao longo da vigência da ata, tanto o Decreto na 7.E92113 (arÍs. 17
e 1tl) como o Decreto na 7.581.111. (arts. 104, 105 e 107) prevecm
meranismos de negociação com Íornecedores regiskados para
alteração dos preços de modo a prcservaÍ a equação econômicotinanceira da ata. Frise-se que atuahdade dos preços registrados e
de fundamental importância para asscgurar que as contratações a
serem efetivadas pe.la Ad-uLinistração seiam econômicas, razão pela
qual o Decreto nn 7.581,111, obriga a avaliação trimestral dos preços
regishados (art.104), bcm como a LLC exige a publicação trimestrai
dos preços como possibilidade de impugnação desses por parte
dos cidadãos (art. 15, §2'qe §6q).

Outra possível desvantagem apor.rtada por Marçal Justen
Filho é o risco de perda da economia de escala devido às incertezas
quanto à demanda efetiva da Administração. Segundo o autor
o dilema de um licitante no SRP é a oÍerta de um preço menor
calculado em face do quantitativo total previsto ou de um píeço
médio suficiente para recluzir o prejuüo, no caso de as contratações
serem inferiores às estimadas. Para esse autor o SRP possibilita
ganhos de escala porque permite a conjugação de necessidade
diversas em um único procedimento licitatório. Contudo, tal
ganho de escala é em paÍte neutralizado pela permissão de que o
quantitativo total previsto deixe de ser eÍetivamente contratado, o
que leva à prática de um preço médio calculado em função do grau
de preüsibilidade quanto às futuras contÍatações. Dessa forma,
conclui o mencionado autor, o preço total em um SRP seria superior
ao obtido em uma licitação tradicional, na qual a Administração
fixasse os quantitati'r.os exatos que pretende adquiriÉ6.
:
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3. OS USUÁRIOS
O art.

2a

DAAIA DE REGISTRO

do Decret o na 7 .892113

eo

xt

DE PREÇOS

88 do Decreto nq 758U11

conceihlam os usuários da Ata de Registro de Preços, a saber os
órgãos: gerenciador, participante e não participante ou aderente'
O órgão gerenciador é o órgão ou entidade da Administração
Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos
do certame para rcgistro de prcços e gere'nciamc'nto da Ata de
Registro de Preços dele decorrente. A esse órgão compete a prática
deiodos os atos de controle e administÍação do SRP, dentre os quais
se destacam a: a) coleta das intenções de participação no registro de
preços de outros órgãos ou entidades púbücas2] b) consolidação
àas informações reiativas às estimativas individuais de dcmandai
c) promoção da adequação de termos de referência ou projetos
básicos encaminhados pelos outros órgãos, Para atendimento aos
requisitos de padronização e racionalização; d) realização de ampia
peiquisa de mercado para a definição dos preços estimados para
iinsãe licitação; e) realização de todo o procedimento licitatório;
e) indicação dos fomecedores que poderão ser contratados e dos
respectivos quantitativos e Preços; f) manutc'nção do controle
do saldo da quantidade global de bens e serviços que poderão
ser contratados pelos órgãos aderentes; 8) aPlicação de sançõcs
decorrentes do procedimento licitatório, do descumprimento da
ata de registro de preços ou do descumprimento de contratos, nos
quais figure como contratânte o órgão gcrenciador; h) condução
de eventuais negociações dos preços registrados; i) promoção da
anulação ou revogação do registro dc preços'z8.

O órgão participante é órgão ou entidade que participa

dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de
Preçãs. A esse órgão cabe a responsabilidade pela maniÍestação
de interesse em participar do regisho de preços, providenciando
o encaminhamento, ao órgão gerenciador, de sua estimativa de
consrxno, cronograma de contratação c respectivas cspecificações
ou projeto básico. Ao órgão participante cabe ainda às seguintes
atrlLuiçõcs em síntese: a) a consulta ao órgão gerenciador para
obtenção de indicação do Íomecedor e respectivos quartitativos
que poderão ser contratados; b) a fiscalizaçáo do
" pr.ço. dàs contratos que celebralem; c) a aplicação de
"rrÀp.i-"íto
ruit sanções que decorrerem do descumprimento da ata
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de registro de preçog no que se reÍere às suas demandas, e do
descumprimento dos contratos que celebrarem2e.

Além desses dois tipos de órgãos, que participam do
procedimento licitatório na figura de contratantes, o Decreto ne
3.93U01r, em seu art.8a, introduziu pela primeiÍavez apossibilidade
de a Ata de Registro de Preços ser aproveitada por outros órgãos
ou entidadcs da Administração I'ublica, que não participaram
do certame. Posteriormente, tal dispositivo foi previsto de forma
semelhante no art. 22 do Decreto 7.892113, no art. 32, §1'q <Ia Lei do
RDC e no art. 102 do Decreto 7.581/11.
DessaÍorma, surgc maisum Lipo de usuário da Ata de Registro
- o órgão não participante ou aderente ou também
conhecido como carona. Esse órgão embora não tenha participado
da fasc intema da licitação pode aproveitar da Ata registrada
mediante prévia anuência do órgão gerenciador e do fomecedor,
e, no caso do regime da LLC, desde se.justiÍique e demonstre a
vantagem da adesão em rclação à e'laboração de um novo processo
licitatório (art. 22, caput do Decreto 7.892113).

de Preços

lorge Ulisses Jacob,v Fernandes deÉinc os órgãos

não

participantes ou caronas como "aqueles que, não tendo participado

na época oportuna, inÍormando suas estimativas de consumo,
requerercm, postcriormcnte, ao órgão gerenciador, o uso da Ata de
RegistÍo de Preços"3l.
Para esse autor a nafureza jurídica da adesão à ata de registro
de preços (ARP) é a "extensão da proposta mais vantajosa a todos
os que necessitam de objetos semelhantes, em quantidade igual ou
menor do que o máximo registrado". Obscrva ainda o doutrinador
que o carona tem se mostÍado urna altemativa viável inclusive para
evitar casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, ressalvando
apenas a necessidade de uma correta avaliação das atas antes da

fim de que realmente seja demonstrada a vantatem
da proposta. Jacoby, também, afirma que a adesão propicia
adesão, a

transparência, considcrando que o ato de adesão é publicado na
imprensa oficial, poclendo qualquer pessoa impugnar a validade
dos preços registrados (art. 15, § 64, da LLC).
Ademais, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes elenca as seguintes
vantagL'ns da adesão: a) aumenta da credibilidade do sistema
r \rde. a,t 6! D{retô n! ; 89lr 13.. arr 96 dô D..Íetô n! i 581,11
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pelo uso do SRP por outros órgãos; b) motiva a participação de
mais licitantes, pois quem tiver preços registrados e suportar
novas demanda-rserá contratado sem ücitação por outros órgàos e
entidades; c) reduz a buroctacia ao 6xar requisitos mínimos32.
Pode-se ainda elencar como vantagens da adesão ao sistema
de registro de preços, sob o ponto de vista do órgão aderente a: a)
eliminação de custos com procedimentos Iicitatóriosi b) economia
de tempo com a eÍetiva aquisição de bcns e contratação de serviços
devido à ausência de licitação; c) possibilidade de evitar solução
de continuidade na prcstação de serviços e fomecimentos de ben-s
necessários às atividadesdoórgão, em especialnoscasosde transição
administrativa; d) possibilidade de escolha de marca de produtos
c prestador de se'rviço quc reaLnentc atendam às necessidades
di administração, evitando que Íalhas de especificação em
procedimentos licitatórios levem a uma contratação insatisfatória
sob o aspecto da qualidade.

Alzimcri Martins indica três situações que recomendariam
a utilização do carona a: a) primeira nos casos de dispensa de
licitação, em especial nos casos de emergência ou de calamidade
públicas, poisoprocedimento dcadesãotraria maiorlegitimidade
à contrata!ão, que, antes seria direta e, agora, submete-se ao crivo
da competição licitatória, realizada por outra pessoa jurídica que
cooper. com o contratante; b) segulda nos casos de aquisição de
beni c serviços custeados majoritariamente Por repasses Íederais
a estados ou municípios, instrumentalizados por convênios,
pois ncsse caso a carona agregaria elementos de praticidade,

êconomicidade e padronização, estando de acordo com o
princípio da cooperação federativa e a técnica das tralsÍetências
voluniárias; c) tcrceira na tentativa de equacionar problemas
com cartéis licitatórios, nos casos nos quais a Administração se
defronta com graves dificuldades de conseguir alternância de
empÍesas, que se pcrPetuam nos contÍatos prorrogados ou, em
situações de indenização, obstaculizam iudicialmente os novos
processos licitatórios, ou, ainda, nos casos em que emPÍesas
de mesma área de especialização "loteiam" seus contrataÍrtes,
combinando o envio de propostas "de mercado" com PÍeços
superiores aos da empresa "escolhida" Para contrataÍ com
a{uele órgão, nessas hipóteses a adesão ao registro de preços
dã outro ãnte Íederativo poderia figurar como uma alternativa
rr
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viável, inclusive pela diÍerença da média dos preços de mercado
praticada, que em regiôes não monopolizadas tende a ser bem
irúeriore.

Há de se ressaltar ainda algumas características

para

utilização da ata de registro de preços por órgãos não participantes,
presentes no RDC35, e que foram incorporadas ao regime da
LLC, com o advento do Decreto i'-! 7.892113, a saber: l) os órp;ãos
adercntes não podcm contratar quantidade superior à soma das
estimativas de demanda dos órgãos gerenciador e ParticiPantes,
bcm como a quantidade globai dc bens ou serviços que poderão
ser contratados peios órgãos aderentes não poderá ser suPerioÍ a
cinco vezes a quantidade prevista para cada item; 2) os órgàos ou
entidades da Administração Itblica Fcdcral não podem participar
ou aderir à ata de registro de preços, cujo órgão gerenciador
integre a Administração Púb[ca de Estado, do Distrito Federa] ou
cle Municípiok, permitindo-sc a adesão no sentido inverso. Além
disso, figuram como características da ARP a não obrigatoriecl ade
de os fomecedores registrados contrataÍem com órgãos aderentes,
bem como a competência do órgão não paúiciPante Para aplicação
de eventuais penalidades dccorrentes do descumprimcnto de
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contÍatações.
Com relação à questão de adesão a ata de Íegistro de preços
por órgãos de esfcras politicas distintas do órgão gerenciador, o
TCU orienta seus jurisdicionados a não aderir ou participar dc
Sistema de Registro de Preçog caso a geÉncia desse estiver a
cargo de órgão ou entidadc de outro ente, em virtude da dcvida
publicidade que deve ser dada ao certame licitatório no âmbito
da Administração Pública Federal, "em obediência ao inciso I do
art. 21 da Lci 8.666193, bem como de conÍormidade aos princípios
básicos da legalidade, da publicidade e da igualdade e à Orientação
Normativa AGU 2112209"t2 .
Já Jorge Ulisses Jacoby Femandes entende que, quando se
tratar de adesão por órgão de esÍera distinta ao do órgão gcrcrrciador
da atâ, toma-se necessário, sob o aspecto jurídico, urna nonna
autorizahva especiÍica3, ou seja, que cada ente federativo preveja em
a
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'" R{.ahoda a i,.tldáde dê a
n! 7.581/11. No reAihe da LLC §§ 83 e 9d do art.22 do D<eto n. z&llll3.
o@rciad6 ÁJt. 106 do De€eto^unrnJdê
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seus regulamerrtos a Possibi.lidade de participação como carona em
atas de outras pessoal políticas, Pois ao aderir a uma ata de outra

esfera, o órgão não participante cstá abrindo mão de zua autônoma
poütica neste ato específicop.

Cabe observar quc, aPesar das vantage'ns mcncionadas,
alguns administrativistas brasileiros entendem que o procedimento
dãadesão à ata de registro de prcços, por órgãos não participantes,
afronta princípios quô norteiam a Adminisúação Pública, prc'vistos
t o .apui do art. 37 da Constituição Federal, bem como princípios
gerais das licitações públicas, elencados no art.

3u d

aLeína 8.666193'

4. O PROCEDIMENTO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS À LUZ DE PRINCÍPIOS REGEDO_RES_DA

ADMINISTRAÇÀO PUBLICA E DAS LICITAÇOES
Nestc capítulo scrão abordados alguns dos princípios da
AduLinistração làíblica e das licitaçôes c'm cotcjo aos agravos
provocados pela figura do caron4 apontados pela doutrina.

Na discussão a ser íavada toma-se essencial

analisar

pontos do Decreto na 3.931/01, apesar de revogado, a uma porque

à doutrina pátria existente Íoca sua análise na figura do carona
criado por ãsse Decreto, sendo o Decreto ne 7.892, de 23101113,
hábil para muitas discussôes
recente para que
-a tenha havido tempo
duas porque a hipótese do presente trabalho é
doutrinârias;
demostrar a possibilidade de conÍormação do instituto de adesão à
ata de registro de preços aos princípios regedores daAdministração
Pública e das licitàções, o que em parte é demonstrada pela própria
evolução normativa do instituto, trazida pela Lei do RDC e pelos
Decretos n*: 7 .581,171 e7 .8921"13.
4.1 PnrÀrcípro

D.n.

LEGÁLrDÂDE

O princípio da lcgalidade, Previsto no art. 50, II da CF/88,
dispõe que "ttit g"é- será obrigado a Íazer ou dcixar de Íazcr
alguma coisa s.não em virtude de lc'i". No âmbito privado esse
princípio significa liberdade de atuação desde que não haja
proib(ão erp.essa na lei. Já no âmbito da Adminisrração Pública
não é suficiãnte à ausência dc proibição em lei, pois essa está
adstrita à indisponibitidade do interesse público, e qucm define o
que é de interesse púbüco é a própria Lei. Portanto,.segundo nos
ensina Marcelo Àlexandrino e Vicente Paulo, "a legalidade traduz
I
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ideia de que a Administração Pública somente tem possibilidadc
de atuar quando exista lei que o determine (atuação vinculada)
ou autorize (atuação discricionária)"«t. Assim, o Administrador
Público somente pode Íazer aquilo que a lei autoriza expressa ou
implicitamente, nos estritos termos da competência quc lhes Íoi
atribuída por lei.
a

Ocorre que, segundo nos aponta Joel cle Menezes Niebuhr, a
figura da adesão à ata de regisLro de preços não encontra rcspaldo
legal pois foi criada dc forma independente e autônoma, por
meio de regulamento administrativo (Decreto Federal nq 3.931/01),
situação essa reprisada pelo Decreto ne 7 .892113.Esse autor ressalta
que o Presidente da República, ao criar a figura de adesão à ata
de registro de preços sem qualquer csteio lcgaf cxccdcu suas
competências constitucionais, previstas no inciso IV do art. 84 da
Constituição Federallr. Portanto, a ligura do carona, por ter origem
em um Decreto, violaria formalmente o princípio da legalidadep,
pois somente a lei pode criar e extinguir direitos, competindo aos
decretos apenas o detalhamento da lei por meio de regulamentação,
e não a inovação na ordom jurídica.
Sob essa perspecüva estar-se-ia então diante de uma questão

de ilegalidade apenas e não inconstitucionalidadg conforme

se

pode depreender da ementa da medida cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade na 966lDF de Relatoria do Ministro Celso de
Melo, uerbis:

g M E N 1 A: ADIN - SISTEI!,IA NACIONAL DE DETESA DO
CONSUMIDOR (SNDC) DECRETO FEDERAL N. 861/93 CONFLITO
DE LECALIDADE LIMTES DO T'ODER REGUTÁMENTÀR

\O

^ç da
DIP.ET^ ]\JÃO CONHECID,,\,. Sc a rr.tcrprctado adftinistrati\."
lei, rlue r.ier a consubstanciar-se em deqeto exec-utivo, dir,-crgt do
sentido e do conteúdo da norma legal que o ato securdário pÍetendeu
regulamentar, quer porquc t(aúa esle ne projetado lfrd kqeít, quer
Ix)rque tL,nha permanecido cilra i3enr, quer, aind4 porque tenha invcstido
coniro l.Bellr, a questâo caractcriTára, sempre, típica crise de legalidade,
e nào de incon§itucionalidade, a inúabilizar, €Ín «)nsequênci4 a
udlizado do mecanismo proccssual da fiscalização normati\'â abstiata.
- O eventual cxtlâvasame,nto, pelo ato regula]ÍreÍttar, dos lirnites a que
matL,riainc,nte de1'e estar adskito perderá configurar insubordinação
executiva aos comandoo da lei. Mesmo que, a partir desse úcio jurídico,
se possa

vislumbrar, num desdobramento ulterior, uma potencia-l üolaÉo

da Carta Magn4 ainda assim cstar-se.á em face de uma situação de
€ -\LEI\iI)RL\O, \{.rr..lô, l,AU LO, ?.e1. ,irrr, .r,nlnbnaht C6ihpti(tu1o Sào paúlo Mêtodo, 2010, p. 194.
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inconstihrcionalidade reÍ'lexa ou obliqu4 cuja aPrecia€o não sê revela
possível on sede iurisdicional concenhadaa'

o vício aPontado não ocorre na adesão de
atas de registÍo dô Ministério da Saúdg Pois a Lei ns 10'19U01
em seu art: 2e pÍeÉ exPressarnente a Possibilidade de os Estados,
Distrito FederáI, Municípios, bem como as resPectivas autarquias,
fundações e demais órgãos vinculadot utilizarem atas de ÍegistÍo
de p."ços desse Minisierio quando a finaiidade for a compra de
Ressalte-se que

maieriáis hospitalares, medicàmentos e outÍos insumos da área cle
saúde, desde que prevista tal possibilidade no edital de Iicitação
de registro de preços. O mesmo acontece nas contratações Íeitas
sob aZgicle da ieine 12.46211'1, que institui o Regime Dife-renciado
de Coúatações Púbücas (Lei do RDC), c-ujo §1o do art' 32 preÉ a
possibitidadà de adesão PoÍ Parte de qualquer órgão ou entidade,
iesponsável pela execução das atividades contempladas no art' 1e
desse diploma legal, a um SRP, promovido no âmbito desse regime'
Cássia Hoshino rebate a posição de ilegalidade da figura do
carona por entender que a LLC, em seu art. 15, § 3a, remeteu todo
o métoáo de funcionamento do SRP para decreto regulamentador,
sendo que o Decreto nq 3'93U01, posição aplicávei também ao
seu Deàeto sucessor @ecreto ne 7.892173), apenas explicita esse
método de funcionamento, não criando direito e obrigações
dependentes de lei em sentido estrito. Para a autora as linhas gerais
do sistema foram definidas pela LLC, competindo ao regulamento
à luz dc premissas como agilidadg
detalhar todo o proced.im.'nto
-eficiência
e desburocratização Acresccnta, ainda,
econornicirlade,
caso o carona Íerisse o "princípio da legalidadc como- sustenta
oarte da doutrina, da meima maneÚa ocorreria com a fig,ura do
lórgào participante', também criada pelo Decreto, mas que não é
contestãda cm momento algum" ".
No mesmo sentido é a posição de Alzimeri Martins que
defende que a figura do caronanã regime daILC deve ser analisada
não apenãs soÜo prisma da literúdade da norma, e sim no de
sua luAdicidadeas, àu seja, na anállse dessa figura deve ser levado
Relátor
Tnbúnál lêdqál \ralida Cauteh ía Àção Dretâ de ln'ÔnsÚFrÕthaLdad' n! 9óólDF
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em consideração à completa principiologia iurídico-adminishativa

contida no ordenamento vigente, o que levaria inevitavelmente
à conclusão de que esse instituto "não agride normas basilares,
mas busc4 na verdade, concretizar enfaticamente os princípios da
eficiência, razoabilidade e supremacia do interesse público"s.
Existem ainda autores, como Toshio Mukaia?, que vislumbram
como constitucionalmente obrigatória a realização de licitação (art. 37,
inc. XXI da CF/88), sendo que tal obrigação não estaria sendo atendida

quando cntes não participantes do certame adquirissc'm bc'ns ou
sewiços por meio de adesão, com cometimento, inciusive, do crime
previsto no art. 89 da LLC$. Em oposição a esse entendimento Alzimeri
Martins defende sim a existência de realização de certame licitatório,
não pela entidade contratante, mas por outro órgão que igualmente
obedece aos dispositivos lega§ visto que a regra constitucional exige
apenas que as obraq sen'iços, compras e alienações sejam contratadas
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, o que estaria serdo observa no caso
sob em análise{e.

Jorgc Ulisses Jacoby Femandes entende ainda que
Constituição Federal em nenhum momento limitou um contrato

a
a

uma só licitação, ou vice e versa, eis suas palavras:
Depois de res-salvar os ca,sos de contratação direta e imfioa qlmo regra,
o pr,ncipio da licitaçãq a Constituição Federal deirne os limitei deise
procedimento, mas em nenhum momento obriga a vinculaçao de cada
qmtrato a urna ó licitaçao ou ao revés, de urna licitaçao para cada
contlato. Essa perspectiva prtxedimental 6ca ao alcance de formatações de
modelos: no primeto, e possível crcnceber mais de uma licitaçao para um so
contrato, como na prática se vislunrbra com o instituto da pre-qualificaçâo
em que a seleÇo dos licitantes segue os moldes da on«rÉncia" para so
depois licitar-se o objeto, entre os préqualificados; no segundo, a figura
do carona para em registr<» de preços ou a previsão do art. 112 da l,ei na.
8.666193, Dcssc modq é juridicamerte possível est€ndeÍ a proposta mais
vantajosa conquistada pcla
Pública «rmo amparo a outros

^dministrado

@ntratoss,

Marcos Jurema Villela Souto e Flavio Amaral Garcia
acrescentam que a ARP não é um caso de contratação direta, mas
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do emprego de uma única licitação para a eÍetiv-aÇão de vários
contraàs, âertando ainda que o procedimento de licitar não pode
ser um fim em si mesmo da seguinte maneira:
O fato é que não cabe pregar a licita§ão cr-rmo um fim em si mêsmo'
lnteressa é que os «)ntlat(t, sciam, em regra licitado6, Por quem quer

que seja. O Ponto úo é c'ssel A questão é o merodo, o perfil do contrato
á o peÍ dó contratante para que os PreÇos sejarn olcÍecidos para cada
realidadc específica e Para cada tiPo de atendimento e de jul8amênto51'

Do exposto neste tóPico conclui-se que o instituto do
carona possúi melhor conÍormação quando existe Previsão legal
específica, tais como na Lei do RDC e na Lei 10'19U01. No entarto,
a Íàlta de sua previsão expressa na LLC não macula de ilegalidade
os Decretos no 3.931/01 e 7.892113, vez que o sistema normativo
deve ser anúsado no camPo de sua juridicidade e não apenas no
carrrpo da literalidade da lei, sendo que o instituto do carona vai
de encontro ao principio da eficiência admiristratir''a com foco
na produção de resultados, que Permitam o clesempenho dos
órgâos administrativos em prol da correta pÍestação de serviços à
comunidade. A constitucionalidade do instituto também nos parece
regular, pois a própria Carta Magna em seu arl. 37 , XXl, não fixa a
obrigatoiiedade de realização de 1 (uma) licitaçáo especifica para
cadJ contrato, remetendo inclusive a possibilidade de aÍastamento
da obrigação de licitar desde que previsto em legislação específica'
4.2 PnrNcÍr,ro DA TcU,q.LDADE

O princípio cla igualdade encontra-se insculpido no-caPut do

art. 5a dâ Cartã Magna, sendo traduzido no paradigma do Estado
Democrático de Direito Pela máxima aristotélica de que "tratar
desigualmente os desiguais significa asseguraÍ a igualdade"' Para
Raquel Melo de Carvalho o princípio da igualdade ou isonomia
veda dúerenciaçóes sem justiticações fáticas e jurídicas razoár'eis,
ou seja, aquelas baseadas em asPectos pessoais que não atendem
qualquer necessidade pública concÍeta, ou as que sào incompatíveis
ô- ô ir,t"r"t"" .oletivo e com o restante do ordenamento iurídicos2'
No âmbito da Administração Pública os contratos
ad.ministrativos geram benefícios econômicos ao contratado, e,
naturalmente, isso gera a possibilidade de haver compeüção entre
os agentes econômicos privados que se encontram- habilitados
p-u-fo*"."t à Administração Pública o serviço ou bem de que
FLali.,{úan1 Sis!tutu Registto d! PreçÚs A Efeit' "Catmn'
SOUTO, NI .6Iü da Vilelâ ê GáiCI
úota$€ e C@tÍ4t6, P. 23924€, l@. 2m?^,
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ela necessita. Se há essa possibilidade de disputa, o princípio da
isonomia impõe à Administração Pública o dever de tratamento
isonômico entre os interessadot ou seja, tem esta o dever jurídico
de assegurar a todos os interessados na realização de atos e negócios
juridicos administrativos potencialmente lucrativos, a oportunidade
de disputa da preferência do Estado em igualdade de condições, da
forma mais vantajosa possível para o interesse público. Em análise
acurada a observância ao princípio da isonomia é a própria causa
da licitação púbüca. Esse princípio impõe à Administração certas
formalidades para escolher com quem contratar.

Cabe ainda observar que as contrataçoes diretas entre um
particular e a Adninistoação constituL'm exceção e somente podem
ser Íeitas rnqueles casos previstos cm lc'i. A Lci na 8.6ó6i93, que
regulamentou o artigo 3Z inciso XXI, da Constituição Federaf
somente prevê os casos de Iicitação dispc'nsada (art. l7), dispensável
(art. 24) e inexigÍvel (art. 25), como exceções ao dever corstitucional
de licitar. Dcsa fonna, paÍa boa paúe da doutrina o Decreto Federal
ne 3.931107, ao instituir o "carona", criou uma nova hipótese de
contratação direta, não pÍevista em lei, desrespeitando o dever de
licitar e, inevitavelmente ferindo o princípio da isonomia por não ter
sido oportunizado a todos os interessados a possibiJidade de contratar
com o poder público, situação essa aplicál'el também ao Decreto na
7 .892112. Nesse sentido Joel de Menezes Niebuhr obsen a que:
O carona rúo enconha jusúicativa para aÍastar a obrigatoriedade de
licitação pública e, com isso, ateÍluar o principio da isonomia. Rcpita-sc
que o carona o(t)IÍe em casrx de üabilidade de «)mpctiFo c em caso6 em
quc a realiza@o da licitação púbica não importa çor si prcjuízo algum ao
intercsse públicos.

Completa o ceme da questão o ponto de vista de Hamilton
Rodrigues
de Lima,poispara ele, após a realização docertame
José
e registrados os preços, quando algum órgão adere à ata alheia e
contrata com fornecedor, há uma alteração completa do panorama
da disputa, porquanto o objeto licitado inicialmente poderá sofrer
acréscimo incompatível com os limites legais. Segundo o autor
é inegável que, caso outras empÍesas do ramo soubessem que o
objeto licitado sofreria acréscimo de dezenas de vezes (fato usual),
o interesse em paúicipar da disputa seria bem maior, logo o
desconhecimento do que poderá vir depois de lavrada ata não se
compatibiliza com o princípio da isonomia.
'r
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Sob primefuo aspecto apontado pela doutrina e importante
ressaltar que não se v isjumbridesresPeito ao Principio da isonomia
que a possibilidade de ãdesão e a consequente figura
.,.r.
"u.or-""contrataçâo
direta" encontra-se prevista em lei do mesmo
de
Licitações
como nas Leis n*: 10.191/0'l e 12.462111,
status da lei de
hipótese de dispensa legal,
configura-se
vez que nesses casos
cujas lustificativas de interesse público foram debatidas quando
do piocesso Iegislaúvo e encontram-se Presentcs nos referidos
diplomas legais.

Mais se investigaÍrnos a questão a fundo o problema da não
observância ao princípio da isonomia reside no quantitativo a ser
adquirido por meio de adesão à Ata de Registro de lreÇos, pois com
a fixação dessa qualtidade à época da licitação de Íorma aberta e
transparcnte a todos os interessados cairiam por terra eventuais
ategaiõcs de nào oferta da real dimensão da contratação pública a
todos os possívcis intercssados.
Nesse ponto foram acertadas as alterações promovidas pelos
Decretos n- 7.58U11, (arÍ. fiZ, $3') e 7.892113 @rt.22, §4a), qtte
limitaram a quantidade global de bens ou serviços que poderão
ser contratadôs pelos órgãos aderentes em no máximo em cinco
vezes o quantitativo registrado para cada item. Assim, Íesolve-se
de formá adequada a lesão ao princípio da isonomia, pois com a
fixação do limite em norma e no instrumento convocatório, como
exigido pelo Decreto n a 7.8921735s, a situação passa a se tomâr
aná1oga à Íaculdade de a Administração poder aditar ou reduzir
o quaititatiuo do objeto contratado em até 25% do valor,ajustado,
coisoante previsão do art. 65, §1a da LLC, dispositivo legal esse
não questionado pela doutrina administrativista.
É importante ainda colocar em perspectiva a posição de Jorge

Ulisses Jaiobv Femandes que defende como papel primordial da
licitação enquanto processo o atendimento ao interesse público,
bem iomo {ue a observância do princípio da "isonomia não é
para distribúir demandas uniÍormemente entÍe os fornecedores,
mas para ampliar a competição üsando a busca de proposta mais

vantajosa"r.
Dessa form4 verifica-se qtre a firação cle limites claros para
adesão à ata de registro de preços perrnite o equacionamento dos
questionamentos feitos a esse instituto sob a ótica da isonomia a ser

assegurada aos licitantes.
r5 Àri
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4.3 Pnrrvcípro o,l vrNcur-LçÃo

O princípio da

-a.o

TNsTRUMENTo

coNvocATóRro

vinculação ao instrumento convocatório

está previsto no caput do art. 3a e no art. 41, da Lei n' 8.666193, e
estabelece que a Administração não pode descumprir as nonnas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Alcm
disso, a própria conkatação se submete aos tennos da licitação c da
proposta vencedora, nos termos do art. 54, § 10 i{a LLC.

princípio é conhecido, também, como a regra segunda
a qual o editai é a lei intema da licitação, pois vincula tanto os
licitantes como a Adrrrinistração que o cxpcdiu. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e da isonomia, pois num Estado
Democrático de Direito toma-se imperioso que a todos sejam
oÍertadas condiçôes equânimes dc disputar a celebração de um
contrato administrativo, Íixaldo-se, previamente, as regras a serem
Esse

observadas.

Uma d;rs críticas da doutrina ao art. 8q do Decreto ne 3.931/01'
era de que o sistema do carona o{enderia o princípio da vinculação
ao irstrumento convocatório poique, numa Iicitação para rcgistro
de preços, a possibüdade de adesão à ata por órgão ou entidade não
participante do certame não ó explicitada no edital. Dessa form4 nào
haveria como os licitantes avúarem, na licitação, quantos órgãos
pretenderiam, eventualmente, Íazer adesão à Ata de Registro de Preços.
Do mesmo modo não estariam previstos, no instrumeÍrto convocatório,
os quantitativos estimados correspondentes à demandas dos órgãos
ou entidades que teriam intcressc rm Íazer adesão à ata, pr§udicando,
assim, a elaboração das propostas pelos licitantes. Portanto, a figura
do carona implicaria em uma contratação Íora dos limites do edital no
que tange à errti<ía<ie contratante e aos quanutativos estabeiecrcios no
certame.

Com a revogação do Decreto 3.931/01, pelo Decreto 7.892113,
as críticas à oÍensa ao princípio da vinculação ao instrumento
convocatório tomam-se insubsistentcs, uma vcz quc nos §§ 3p e 4q
do arÍ. 22 dessc último decreto há a 6xação do limite quantitativo
J' ".tt

5, À Ata ile ReAisrto de Pr§c, dru te 6ua liamoa, poderá er uhlizada poi gúalguer orAào ou €nudade da
AdminÉtraçâo que não tdúu paíi.ipado do cstame lidta6no, medimte práia c@snta ao ó16à0 8s6ciadü, d6de

9!c dê\'idmmte cmprNadr

a

!

t g@-

úEa6 e mtidad6 qúê não parhcip
dô r%istro dc preçc, qx.ndo dejd4t f&q u$ da Áa de ReSisüo
de Prelc, deqio l@iistar ú intde§ imto ao órE& gq6oadd da AtÀ pdá qúe 6te indique G f6iL'eB
l.Éàedo.* e .6pdn\ ü pÍerc a *rm pratjcadG, otled{ida ! ordm d€ dasúGúo
§ } Ca&Íi aô r{mc.6lo. b6ehciíi. dd ;la de R€stlo de Prer6, obe adas âs .ôndiçôs nelã stàbeleidàs, ôFar
pela eitaçro @ .âo do fmeimeto, indepãdetêmáte do$ qudtitativG re8i5Ead6 @ Àra, desde qle 6te

§

1a

Os

fom<im{to não p.Eudique as obrigasõ6 dtúiem{te Midas.
l'As aqúi§s,iê @ cútlat!9i6 adicioais a que re reÍqe 6te arti8o não tDdEão dcrdü, pú órAào e
cú PoÍ .6to dG quatitatir6 reAÀ1Édc na Âta de ReAistro de l're1§.(lndúdo pelo D@eto n! ,1.342, de
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por óÍgão aderente bem como a exigência exPÍessa -d9 9," o
i.rst*Àet"rto .ott ocatório preveia o limite quantitativo global para
as adesões da sepyinte

Íorma:

As aquisiço€§ ou conhatações adicionais a que se refere tstc artigo não
poderâo excerder, por órgão ou entidade, a cem Por cento dos quantitativos
dos itens do instrumcnto convocatório e registrados na atâ de regi§tÍo de
prcços para o órgão gercnciador e órgãos participantts.
§ 3e

4e O instrumcnto conv(xatório devr]Iá prever que o quantitativo
decorrentc das arlcsr:r-'s à ata dc r€istro cle pre,cos não poderá exccder,
na totúdadc, ao quintuPlo do quantitativo dc cada itern Íqgi.çEado na
ata de registro de Preçl)s Para o órgão gerenciador c ór8ãos paÍticiPant6,
independente do número dc órgãcx; nã<l ParticiPantes que aderirem.

§

Note que, também, no regime diÍerenciado de contratações
públicas (RDC) cxiste a mesma estiPulação PaÍa o quantitativo
máximo global de bc'ns ou sorviços que poderão seÍ contratados
pelos órgãos aderentes, apesar de no Decrcto nq 7'58U11 não existir
ã obrigatoriedade de essa inÍormação constar do edital de ücitação.
No erúanto, entende-se que tal limitação mitiga a possibilidade de
ofensa ao princípio de vincula.ção ao instrumento convocatório,
vez que a previsão do quantitativo excedente possível está ptevisto
em normativo que rege a matéria objeto da contratação.

PoÍtanto, consideta-se que a evolução noflnativa do
instituto da adesão ao sistema de registro de preços, dada pelos
Decretos nq 7.581/11 e 7892113, cquaciona-ram adequadamente
as críticas apontadas ao princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, Pois aPesar de no edital não constaÍem os nomes

dos órgãos aderentes todos os licitantes saberão de antemão que
essas côntratações não ultraPassarão ao quíntuplo da quantidade
total registrada, podendo ainda os fomecedores optar ou não pelo
fomecimento / picstação de serviços aos órgãos não participantes$'
4.3.1 Princípios da impessoalidade e moralidade

O princípio da impessoalidade in-forma que a Administração,
em suas decisões, deve pautar-se por critérios objetivos/ sem

levar em consideração as condições Pessoais do licitante
ou as vantagens por ele oÍerecidas, salvo as exPressarnente
previstas na lei ou no instrumento convocatório.

]á o princípio da moralidade

exige do agente público

comportamento não apenas lícito, mas também consoante com
a moral, os bons costumes, as regras de boa adnrinistração, os
princípios de justiça e de equidade.
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Diz-se que a figura do carona Ítagiliza os Principios da
impessoalidade e da moralidade, Pois a possibilidade de
adesão à ata de registro dc preços pode lcvar a situações de
corrupção, ao permitir o conluio entre o beneficiário de uma
ata de registro de preços e o gestor do órgão gerenciador ou
do órgão aderc'nte, mediante a oferta dc Íavores ou vantagens
indevidaq com vistas a obter uma maior lucratividadc.

Hamilton jose Rodrigues de Lima alerta para ocorrência de
um mercado paralelo dc negociação de atas de registro de
prcços da seguinte mancira:
Noutras palawas, dstcrminada emPresa, dstentora de ata para
fomecimento de abjeto, lança-se ao 'mercado' públi«r oferccendo-a
ac» gestores ávidq, por comPtal o bem já rejistraciq muitas vezcs, nào
conclizcntes com as especificações que realnlente atendam aos intercsscs
do óÍgão para o quai trabalham.
Iên1-se vcriticado no cotiriiano a inversào da ordem dos fatos, Porquanto,
muitas vezes, não são <x; órgàos que pubiicam os editais Para se contlatar
determinado obieto, ao re\'ê, os particulares é que'dão publici<ladc' da
qistôncia de atas de legistro de preços, e as oÍertam ao 8c§tor Púb1ico5'.

Cabe destacar que a oÍcnsa aos princípios aqui apreciados
não é provocada apenas pela construção juídica do instituto
da adcsão à ata dc registro de preços, cuja permissão para
sua eÍetivação requer inclusive a PÍova da vantagem para
a entidade, e sim pelo desvio de poder do administrador
público, que se utilüa dc' meios licitos para alcançar
finalidades diversas ao do intcresse público. Ocorre que
tal desvio de conduta é passível dc ocorência tambóm nos
demais procedimentos de contratação pública, precedidos
ou não de Iicitação pública. Em outras palavras a extinção
desse instituto não elirLinará os casos de comrpção rias
contratações públicas.
Nesse sentido José dos Santos Carwalho Filho afirma que o
princípio da moralidade adminiskativa só ó atendido qu ando
o administrador se reveste do espírito público. Para esse
autor "o princípio da moralidadc está indissociaveLnentc
ligado à noção do bom admin:istrador, que não somente deve
ser conhecedor da lei como dos princípios éticos regentes da
fu nção administrativa"fl .
J!

LLUA, Hrmilrm Iô{ RôdÍigts dê Á tuic.õo dt/aoÍdinúi, à ata à! t,li.t/n de rqns : tna úndin pnncittdl*i, n lÉ tl,
in@.ntrciaslid4à..Bolê,inde licihsõ6 e€Gtrãt6, !.24n 9, p. 859182 sL 2011.
§ C 1R!.\LHo ItLHo, JlEé d.r Sa1tõ5 arldl d. Dnet. ,ld,-Àrdli.o 27 ed. vú. ,Ampl. e ahrl ôte a tei ne 12.5a7, de
3.1 2012 5ão
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Para o combate aos desvios de conduta do administador
público, o ordenamento jurídico brasileiro ptevê no13-s.!1is
àomo: a Lei de improbidade Adrrinistrativa (Lei na 8.429192),
a Lei de Ação Popular (Leí na 4.717165), a Lei de Ação Civil
Púb.lica (Lei n' 7.347185), bem como atuação dos seguintes
órgãos públicos: Tribunais dc Contas, Ministério Público,
Judiciário e as Policias Civil e Federal.
Dessa maneira, entende-sc que a extinção do instituto da
adesão à ata de registro de preços não eliminaria os riscos
de ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade,
haja vista que tais princípios dependem principalmente da
conduta pessoal do adminishador público.
4.3.2 Princípio da economicidade

A licitação tem como um dos seus objetivos selecionar

a

pÍoposta mais vantajosa para a AdministÍação, tanto sob o
prisma da qualidade como o da economia, consoante disPõe
o artigo 3e da Lei ne 8.666193.
Pela economia de escala, quanto maior Íor o quantitativo
requerido, maior a possibilidade de redução dos preços.
A críüca da doutrina ao Decreto np 3.93U01 à luz do princípio
da economicidade era de que os quantitativos demandados
pelos órgãos aderentes não estavam previstos no edital
.,e* ,,o ótça-ettto estimativo da licitação, assim os efeitos
desses quantitativos extras não estariam contemplados
nas propostas oÍertadas pelos licitantes' Dessa Íorma,
a Administração não poderia se benefciar do fator de
economia de escala, configura;:,do o procedimento de adesãti
à ata de registro de preços como anüeconômico.
Com o advento do Decreto ne 7.587111', no caso do RDC, e
do Decreto ne 7.892113, no regime da LLC, houve a fixação
do limite global dos quantitativos máximos sujeitos ao
procedimento da ARPÚI. Essa nova solução permite a prática
ãe um valor médio pelos licitantes, que possivelmente levem
em conta os quanütativos sujeitos à adesão, entretanto, não
permite a caPtula eÍeüva da economia de escala pelo aumento
àas quantiàades a seÍem adquiridas, além de permitir
possível comportamento oportunista de um eventua-l Iicitante
-inÍormaçôes
particulares acerca da previsão da
que detenha
àta de regrsúo
\_ào poderá e\.edd, na iolàliddrte, ao qúiituPlo do qúmtitãhra de 'ãda it€m r€gisEado nã
a o ú8ao Eer6dadd € ú8ã6 ParticiP.nt6.
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demanda eÍetiva oriunda da Administração Pública, inclusive
por meio do procedimento de adesão.

Para solucionar essa questão Ângelo Henrique Lopes da
Silva62 propõe um modelo, no qual seria licitado de forma
ponderada o preço unitário (p) de um item e seu respectivo
custo unitário variável (Cv)6, de modo de que os preços pagos
fossem decresccntes à medida que a quantidade requerida
pela Administração aumentasse além da incialmente
registrada. Scgundo esse autoÍ o modelo por c'le proposto
permite a captura da economia de esca-la dc forma clara e
obletiva, não deixando tal ganho ser definido apcnas pelos
ücitantcs, o que eliminaria ainda a possibüdade de algum
licitantc possuir inÍormaçôes privilegiada-s aclyca de órgãos
caronas, c, assim ter vantagens na disputa da licitação.
Deste modo, conclui-se que a evolução normativa dada pelos
Decretos n*: 7.58U11 e 7 -892173 ao instituto da adesão à ata
de regisho de preços permite apenas a formação de um preço

médio pelos licitantes que contemple o quantitativo global
sujeito a esse procedimento, sendo que a captura eÍetiva
da economia de escala depende da adoção de modelos que
reduzam o preço unitário, quando o quantitativo demandado
pela Administração ultrapasse o registrado para o órgão
gerenciador e os órgãos paúicipantes.
4.3.3 Princípio da

publicidade

O principio da publicidade para fins deste trabalho e
enfocado sob o viés da exigência de transparência da
atuaçáo aciministratir.a de modo a possibilitar o controle cia
Administração Pública por seus administrados, em razâo
do princípio da indisponibilidade do interesse público. Esse
princípio abrange não apenas à divulgação do procedimento
licitatório nos meios de comunicação para conhecimento
dos interessadot mas também dos atos da Administração
praticados em suas várias fases, os quais podem e devem
ser abertos aos interessados, para asseguÍar a todos a
possibilidade de fiscalizar sua legalidade. Ademais, é por
meio da publicidade do edital que se possibilita a elaboração
das propostas pelos licitantes e a competitividade da licitação.
i

SILVA. AngcLo Horjque Lopes da a,i,l{m,ilr e.on!4ia5 de eÍrla nr.ÉÍdhi t. rcE5r. d. prdla ! R.üsta dc dircfto
Éblto da {omià, ' , n. 15, p. e-10, jul./*! 20u
'r lator qu. d.6n. o d{aimmto da «na de preços à medidã que o iôm&_im.nt|i âúidrd ild da qxólidaJ€
iniLirlmf,te .mtÍ3tàd r
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A crítica da doutrina ao procedimento de adesão à ata de

registro de preços, sob a égide do Decreto nq 3'93U01, era
de" os quantitativos dcmandados pelos órgãos . aderentes
não intelravam o quantitativo estimado para o objeto a ser
-não
serdo dada a devida publicidade quando da
ücitado,
divulgação do edital do certame.
Entretanto, tal crítica restou superada com o advento dos
Decretos n*: 7.581/11 e 7.89211,3, que fixaram o lirnite global
para o quantita tivo decorrente de adesões, inclusive com sua
previsão editalícia no caso desse último decreto.

AS POSIçÕES DE ÂLGUNS TRIBUNAIS DE CONTAS
ACERCA DA ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS (SRP).
Ncste capítulo serão abordadas as posições de aiguns
Tribunais de Contas sobre o procedimento da adesão à ata de registro
de preços. lnsta observar que essas decisões foram tomadas à luz
do àisposto no Decreto na 3.93U01, Posteriormente revogado pc'lo
Decreione7.892113. Dessa Íorma, a linha de exposição a ser traçada
buscará identificar os fundamentos dessas decisões, verificando se
tais fundamentos ainda persistem sob a ógide do novo Decreto'

5.

5.1 TnrsuÀLAt oE

CoNus

ol

UNrÃo ITCUr

O Tribunal de Contas da União no Acórdão na 1"48712007
optou poÍ não declarar a inconstitucionalidade ou ilegalidade da
aãesao à ata de registro de preços, mas determinou ao Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão (N{POG) o estabelecimento
de limite a esse tipo de procedimento, aerbis:
92. determinaÍ ao Ministerio do Planeiameno Orçamcnto e Ge§tão que:
(...)

92.2, adote PrcvidêÍtcia§ com vi§as à reavalia@o das regras atualrnente
estabelecidú para o regis1Ío de PÍeços no Deoeto no 3'931/2001, de forma
a çtabelecer limites para a adesão a í€istros de preços realizadoo por
outros órgãos e cntidades, visando presewar os PrincíPio§ da comPetiçao'
da i8ualdâdc de condições ente os licitantes e da busca da maior wantage'rn
parã a Adminisrra@o Pública, êndo crn vista que as regras atuai§ Permitem
de adesão ilimitada a atjls cm ügor, desvirhlarldo as
à nd""",á.,"t
"it*çâo
mcncionada
buscada,s
finalidaáes
Por essâ sistemática tal como a hipótese
no Relatório e Voto que fundamentam este Acórdãoe'
'RRAíLTntx,uldeClútÀçdaLrnúo,\.órdà.nrI1S7,:m7
a(6seú'02 rI\ 11
ú.< htlp.i/]{N\ lN

Aot

PLmán!, Rêlator
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A maior preocupação do Relator Ministro Valmir Campelo no
supracitado Acórdão era a questão da Íalta de limites quantitativos
para o procedimento de adesão à ata de registro de pÍeços, o que no
caso analisado levou uma ata de registro de preços do Ministério
da Saúde, para a pÍestação de serviços, apoio logístico e realização
de eventos, ser aderida poÍ outros 62 (sessenta e dois) órgãos,
passando o vaior inicial da contratação da ordem de R$32 milhões
para cerca de R$2 bilhões de reais. A prmcupação do Ministro à luz
dos princípios da isonomia, compeütiviclade c cconomicidade foi
externada da seguinte maneta:
6. DiÍcrr.nte é a situa@o da adesao ilimitada a atas por parte de outros
óÍgãos, Quanto a essa Frsibüdadc não regulamentada pelo Dcsckr n!
3.93U2001, comunS;o o cntendimento da unidadc técnica c clo Minútério
I'úblico qu e essa fragilidade do sislema aÍronta os principi<» da r:ompetição
c da igualdade de «rftüÉes entre os ]icitantqi.

7. Refirrime à rcgra irrserta no art. 8!, § 3", do Decreto n! 3.931, de
19 de s.:tenrbro de 2001, que permite a cada órgão que ader à At4
indilidualmente, «)ntlatar até 100% dos quantitativos ali re8isbados. r.No
caso em ctncreto sob examg a 4ê S:cex faz um exercício de raciocinio em
que demonstra a possibilidade real de a empresa vencedora do citado
Pregão 16,2005 ter firmado contratos com os 62 órgãos que aclerirall
à ata, na ordc,m de aproximadamente 2 bilhões de reais, sendo que,
inicialmeÍrte, sagtou-se vencedora de um úni«t certame licitatono par;
prcstaçâo de servigrs no ralor de R$ 32,0 milhôes. Está claro que r:ssa
situaéo é incompaüvel com a orimtação constitucional que preconiza a
competitividade e a observância da ircnomia na realiza@o das licitaçr:r:s
públicas.

8. Para altrn da ternática principiológica que, por si so já redamaria
a ad<4ão de providências coretivas, tamtÉm não pode deüar de ser
considerada que, num cpnário dtsg=, aAdminiska$o lprde na economia
de escal4 na medida cm que, se a licitação Íc»se de*tinada inicialmcntc à
conüatação de serviços em montimte bem s.uperior ao demandado 1xl<r
órgao iniciat certamente os licitattes teriam condiçr:r--s de oferecer maiores
vantagens de prerço ern su;ls propostas.

Posteriormente, o Tribunal de Contas da União, por meio
do Acórdão ne 1.2372014 de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz,
acabou poÍ fixar o entendimento de que as adesões à ata de
Íegistro de preços deveriam ser limitadas à quantidade consigrrada

inicialmente na ata65. Em análise ao teor desse Acórdão Joel
Menezes Niebulu, apesaÍ de considerar louvável a imposição de
limites à adesão, considera que não cabe ao TCU definir tais limites,
que devem ser estabelecidos em lei ou regulamento, competindo
< AR\SIi Tntilnal de Cuntds da üniã.r Â.órdào n.l.lJjÀ012 flfrario,
.n < http:/nf\a tü So!.br> ÀcN eN 0.1 FEV tl
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apenas àquele Tribunal decidir pela Iegalidade ou não da adesão à
aia de registro de Preços diante dc casos concletos6.
Dessa forma, entende-se que o advento do Decreto ne T '892113
equaciona de modo razoável as preocupações do TCU em relação
uo it.titoto da adesão à ata de registro de preços, haja vista a

flxação do limite global para adesões, que deverá inclusive constar
do instrumento convocatório.
5.1.1 Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF)

O Tribunal de Contas do Distrito Federal, por meio da Decisão
nq 1806/06 considerou possível que os órgãos e entidades do
complexo administrativo do Distrito Federal se utilizem da

Ata àe Regisko dc I'reços de outro ente Íederativo, dcsde
quc expresse pesquisa de mercado promovida no. Distrito
Éederal conforme dispõe o parágraÍo 1q do artigo 4e da Lei
Distrital no 938/1995, e atenda aos requisitos que a norma de
regência estipula para tal hipótese.
Decisão no 18062006
O Tribuna! por uranimidade, de acordo com o voto do Relator, tendo em

cont4 em p'arte a instruçào c o parecer do Ministerio Públir:o, deridiu:
I - tomar ônhecimento em carátir er<epcional, da consulta em apreço;
tr - irú<.rrmar ao órgão consulente que há possibiüdadc de os órgã<» e
enüdades do complexo adminiskativo do Djstrito Federal utilizarem-sc

outo ente federaÍvo-, desde que expres'se
pesquisa de irercado promoüda no Dislrito Federal, corúorme disPõc o
que a norma de
§ 1q do art. 40 da L€i no 938/195, e atenda os requisitos
regência esüpula para tal hiÉtesLí'/ .
da Ata de Registrqde Preços de

Frise-se que no âmbito do Distrito Federal, o DecÍeto
Federal nó 3.931.101, foi recepcionado Pelo Decreto Distrital
ne 22.95010268, sendo a base para as adesões à ata de registro
de preços nesse ente Íederado em conjunto com o-Decreto
Dis-trltal ne 33.662|12o. Assim, possivelmente a edição do
Decreto nq 7.892113 demandará adequações normativas com
vistas à fixação de tirnite global para adesiles à ata de registro
de preços.
ó

da tríbúa1 A.
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5.1.2 Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE

/ SC)
O Tribunal de Contas de Santa Catarina, por meio da Decisão
na 2.392107 reformada pela Decisão na 34461201,0, considerou

quc o sistema de "carona", fere o princípio da legalidade,
afirmando que os decretos e ;rs resoluções regulamentadoras
não podem dispor além da Lei das Licitações ou contrariar
principios constitucionais. Em razão disso, reconheceu a
ilegalidade da adesão à Ata dc Registro de Preços, vedando
que os seus jurisdicionados iaçam adesão a atas cle órgãos
ou entic{ades da esÍera municipal, estadual ou fecleral
ou permitam a uhlização de suas atas por outros órgàos
ou entid.rdes de qualcluer esfera, excetuada as situações
vincul;rdas a Programas do Coverno Federal, nas áreas de
assistência social, educação e saúde pública, por exenrplo:
as contempladas na Lei Federal nq 10.19U2001 e no Decreto
Federal n0 6.76812009, desde que o ato convocatório da
licitação contenha expressa previsão sobre a hipótese de
adesão à Ata de Registro de Preços. Eis o seguinte excerto da
mencionada decisão:
1. O Sistema

de Retistro de Preços, prc\-isto no art. 15 da Lei (Ícrlcral) n.

8.666193, e uma Íerramentà Berencial que peÍmite ao Administrador Público
adquidr de acordo com as necessidades do rirgào ou tla entidade licita.te.
nüs os decretos e as resoluç6es reg.úamentadora-s não podcor dispor além

da

Iii

dns l-icitaçoes ou contrariar os princípios constitucionais.

2. Regra geral, o sistema dc adcsão ("caron:r") à ata de retistro de Fre!-os.
instituido pelô Decreto (Íederal) n. 3.931, de 2001, que reBulêmentà
o art. 15 da Lci (federal) n. 8.666, de 1993, conÍlita «rm o principio c1.r
legalidade, não derendo scr uLilizado pclos ju sdicionados deste l ribunal
com relação â outros órgãos de qualquer das esferm de Coverno, nem
permitir a utilizaçio das suas atas por outros órgàos de qualqr.rer esfera

de Govcrno, ressalvado quando vinculado a Programa do

Govern<r

Federal. de abrangôncia nacional, dc comproraclo interesse público, nas
áreas de assistência social, educaçào e saúde pública, a cxlüplo dâ Lei
(Iederat) n. 10.191/2001 (aquisição dc boas rclativos às açõcs .1c saude) e do
Der'Íekr (fcdcrâl) n. 6.76812009 (que dispoe sobre o Programa "Caminhos
da Escola") de.de que o ato convocatório da licitação c.ontenha expre;sa
previsào sobre a hipótese de adesão à Ata de Regisüo de PreçosD.

Do exposto verifica-se que o TCE/SC exige para conferir
iegitimidade ao procedirnento de adesão à ata de registro de
preços a existência de prer.,isão legal expressa, sob tal viés o
instituto da adesão estaria bem conformado no RDC, tendo
S-d\iTÁ CàL\rU \-Á Tlilunãl de Conrãs do Estãdo de Seta Càtarinà D(iràô n! ]11621110, R.iàtor l^ ns.n Rngér(,
Dal HÊmcus d. i_adàl Dls|otulel em < hlt},ll* tôs lce { go! b.rFrdess/,n.lê\ phprnujÍr1flI09-Lr6o>
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em vista a previsão exPressa na Lei ne 12.4ó2111' bem como
na Lei nq 10.19U01. Já no regime da LLC, apesar do novo
Decreto na 7.892193, ainda haveria falta de dispositivo legal
explícito prcvendo tal Íaculdade, em que pese o já discorrido
anteriormL'nte accrca do campo de juridicidade da norma.
5.1.3

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE / SP)

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, segundo
Alexandre Manir Figueiredo Sarqús e Rosemeire da Silva
CardosoTr, posiciona-se majoritariarnente contrário a figura do
carona, na forma constituída pelo Decreto Federal (3.931/01)
e pelo Decreto Estadual (51.90810n, por entender que o
idtituto afronta os princípios da competição e da igualdade
de condições entre os licitantes, em razão da possibilidade
de cada órgão, que aderir à ata de registro de preços, poder
contratar até 10O!. dos quantitativos re6fstrados, sifuação
que permite ganho imensurável ao licitante vencedorz.
Nesse sentido cabe trazer a baila o seguinte exccrto do Voto
da Conselheira Substituta, Silvia Monteiro, no processo TC -

de 201LU2012, no qual é reiterada a posição
contrária do TCE / SP em especial por Íalta de limitação para
os quantitativos sujeitos à adesào, vciamos:
O20.721-1026111'Z3,

2.3 Também não se falar em economia de escala. E que a rta de registro
de preços previa a aquisição de 400.000 laPtops, porenl não há nos autos
qualquer indicativo de controle feito pclo órgão gere'nciador que demonstre

tenha sido rcspeitado o quantitativo estimado. Aliriç, da Íorma como
redigido o artigo 8q § 3P, do Decreto n. 3. 1/01, que adÍnite @ntÍataçôes
adicionais de até 100"/. d(» quantítativos rcgisüados em ata Por ór8ào
ou entidade que a eia a,s.sentir; 'oen-, assin que à ,jtada ata Po,lerão adei;Í
todos os E§ados e Municipios do Paí§, o fomecimento acaba sqrdo, na
vcrdade ilimitado, diluindo os ganhos da economia de eecala já que o
preço p(oposto teve por base a necessidade da aquisigo informada pela
Àaministruçao o que aÍronta tanto os PrincíPios da competitiüdade e
da isonomia como o dever de licitar determinado no artigo 37, XXl, da

Constituiéo da Re?ública e no artiSo

2e, caPu

t, dal-ei

^.

A-666193.

Ante ao exposto, considera-se que com o limite global para
adesões, determinado Pelo novo Decreto ne 7,892173, as
críticas apontadas pela TCE / SP encontram-se em grande
parte resolvidas.
n
o

fr8!ã.edo 6. C-{RDOSO R{\IOS, F(ümar. da si\'a A intúVLlcçt1r ia 1CL'SP Pdi r
Bol€tio de licita§ôB e MtraÍ6, a 25, | 3' P. »-t232, aLÍ' 2nl2'
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Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE /

O Tribunal do Estado de Minas Gerias, por meio da
Consulta ne 75798, de 08i 10/2008, considerou como licita
a tigura do carona, descle que prcviamente à efetiv.-rçâo
desse procedirnento seja elaborado termo de referência e
realizada pesquisa de mercado com \.istas à demonstração
da v;rntajosidade da adesão nos seguintes termos:
De trd.r sorte der,erá o intcrcssado (câlona) elaboràr Pfut'L:sso adn-rinistlatii'o
por :-ua iniciatir'4 qual sei4 providcnciar termo de reÍerÊncia no qual ctm:.te as
espe'cúcàçõr-s do objeto cpe cle;eja adquirir, a;ós arnpla p*qúsa dc prolrs
cle mercado, e, ainrla, irúormações relati\-Às à L-\LstLhcia de Ata de Regisfo
dc Prer-r 56bls o objeto dt..*ejado, para fins de acirrrurr o t'rryão/enridade
gercnci;rclor, extemando su.r int€'nçâo de utilizar a resF,r'L1iva 4i.1. O orgào
gercnciatlor ctlnsr taÍá ao Íomccrrlor act, ca da possibiliclatlc de atender
àquela adesão, uma vez que hal'erá acrósci.ú ao qualtitati\ o pa.tuado.

A justificati\? aprcsentada deverá denonstÍ.u a \?ntagem econômica
da adesào à reierida Ata, mencionandg ainda- a similitucle tle coneliçõ*.
tenpostivi.lade do prazo, suficiôncia das quanütlacles c qualidarle dobem.

A

e\se processo administrativo deve ser agregada, tâmbém, a alluénciJ
ÍorrnÀl da entidade/órgão gcrenciadc'r sobre a possibilidade tlt' utiLizaçào
da Ata dc Regrsho de Pre-cos, para a adesâo ao Preço .eBistrado, bem como
dos fomeccdores, obedecendo-se à ordcm de classificaçÀo'l.

Insta obsen'ar que o TCEÀÍG respondeu a supracitada
consulta com baseno Decreto Mineiro no 42.652/03, que atràiu,
na íntegra, o comando do art. 8o do Decreto nQ 3.9311101. Dessa
Íorma, com a eclição do Decreto Íf 7.892113 possivelmente
o ente Íederado promoverá adequaçóes normativas para
acomparü1ar as alteraçôes do novo clecreto.
5.1.5

Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE /PR)

O Tribunal de Contas cio Estado do Paraná rechaça a criação
da figura do carona por meio do Decreto no 3.931/01 (art. 8o),
reproduziclo no Decreto Estadual no 2.39U08 (art. 7o), por
entencler que esse instituto depende de lei em sentido estritoNesse diapasão cabe destacar trecho do Voto do Conselheiro
Hermas Eurides Brandão no Acórdão n' 1344, de ?UO7 /2017:
A âdcsão por outro ente

à ata de

registro dc prcços enoJntra fundamento

tão{omente cm decrcto regulamentaÍ. EÍn momento algum a I er
n. 3.666/93, que regulamenta o art. 3Z XlC, da Constituiçào, r'eieulardo
apenas

e

normas gerais na iorma do art. 22,

XXV

, tambóm dâ

Corstituiçào, dispõe

sobrcoinstitutodocarona. lampouco existe regra sirnilar na Lci
'

\11\-\5 (;ÊX.\15
Cilbcrto

Tri!üãl

Ditu Disloni'êl

n. 15.608/07.

de Contàs do Estado ,le \I]16 GêraE Conslta ne t579t5, Relato. Cftu€lhetr! Subshhrl.
< htlp:/h-s( ke mg Eor br/pesquÉã_pr«esso õpr.od FreescTiigTü
.m

êm

\.*s.
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Em não havendo previsão explessa em lel os regulamentos fuderal

e

estadual houveram por bem agregar à ordem jurídica tal possibiüdade, o
que não se admite. Na forma do arl 84, lV da Con§tituiéo, o qual serve
áe parâmetro para as constituiçõe e§taduai§, decreto e regulamentos
se prcstam única e exdusivamente Para a "ficl execr:ção da lei" O
prer:onizado pela Constitui@o deixa claro que o deseto há que s€ Pautar
pela tealdadé à lei, regulam!'ntando, detalhando, csmiuçando, institutos
por ela estabelecidos c nâo os cdando Or4 é um truismo atirmar que a
,{dminjstração ftublica ó pode fazer aquilo que a lei faculta. E â iegalidade
r:rn sua essência, erigida como principio rJe €stJtuJa constitucionnl (.rrt.
37, caput), que orienta a atividade administrrtrva. E um tanto obrro, mas
onvém reitcrar que, diÍerentemente do particúar que p'ode fazer tudo

aqurlo que a lei não prorla, a Adminishaçâo se enl.lntua adstrita aos
es-tritos t-ermos da lei, pautando-se apcnas Por aqülo que a lci em sentid()
forrnal, pcrmite- Dcla não se ç'<üe esquil'ar. Disse que a adesão p<rr outr<r

ente à

aú de registro de preços nâo Poderia vir djsciPlinada cm sinPles

ato regulamcnt.ú. Há, inevitavelrnentg a necessidade de lei O deqeto não
se «rnsubstaacia na via adequatla, dado que como avL-ntado no Aórdâo
íL 986lll, o "carcrna" obliquamstte se traveste c'm causa de contrataçã(,

direta em favor da entidade pública adercnte, se furcionalizãndo «lmo
dispensa ou ine\igibilidade de licitaÉo, nào Prevista em lei75'

Assim, da mesma Íorrna que o TCE / SÇ o TCE /PR exige
para corúerjr legitirnidade ao Procedimento de adesão à ata
ãe registro de preços a existência de previsão legal expressa,
o que ocorÍe aPenas no RDC e na Lei ne 10.191/01, e denota a
necessidade de alteração específica na Lei nq 8.666/93.

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE / RO)
O Tribunal dc Contas do Estado de Rondônia, no lraleccr
Prévio nq 59110, entende pela possibilidade dc adesão à
ata de iegistio dc preços, dcsde que todas as aquisiçõ€s
ou contratações adicionais (caronas) não exccdam a cem
por cento dos quantitativos Íe€listrados na Ata de Rcgistro
ãe Preços, pois segundo aquele Tribunal está e a melhor
inteÍpretação que comPatibilize o disposto no §3o do art.
8q do Dccreto ne 3.93U0'J, com a Constituição Federaf uma
vez que "é ilegal o uso ilimitado das Atas de Registro de
I'reçós, em virtude de concorÍer Para o mâlÍeÍimL'nto dos
princípios constitucionais que Íegcm a Administração
l'íblica"76.
Esse Tribunal, no Acórdão fia 721207L, entendeu ainda
5.1.6

'.

Rrd'lão
P \R 1\ i T.it,ná de Cútõ Ar ÊÍado ,lo I'dená Á.órdÀo n' 1r41r11, ReLator Cdselhrro UdúÀ' Euids
Didz L}JpmiEi en: <htrP /,( §\ I tc. Pr 8or brr.ort&do/a.o.dae 1}-'12011,9Hó> .\cs5o 'm 12 l !\' l l

T.ibúnálJe Conlls Ll.I'srad. de R@dônia I' eú F\érrô ni a9?2010 (tÍfts na 3.:19lê0101, Relitôr
EdiLon dc Soü* cilr3 Di.rPonilel .m: <httPr/saa i.e tu 5.! tirrxnsPruddúa alf» 1'sio d 13
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quc deve ser observado o porte populacional dos órgãos e
entidades gerenciadoras das atas de registro de preço em
relação aos órgãos aderentcs, a fim de que o caÍona possua
uma escala de demanda menor quc a do órgão gerenciador,
de modo a serem obtidos benefícios econômicos para o
aderente. Destaca-se o seguinte trecho do citado Acórdão,
que deu nova redação à alínea "1" do item II do Parccer
Prévio ne 5912010:
I- a prática do'carona' será possír'el, obsen'ado o porte poptrlaci )nal
d(r F.nte detentor da At4 scgundo o último censo dem(rgtáÉco realúad<r
pclo lnstituto Brasilcio de Geogralia c Estatütica - ÍBCF, n.rs segrrintes
hiptitcses:
|

-. \Jr.s.ro

,,

crt rc.rl Jc cinta p.rra bair,

a) Estaclo de

RonclôniaMunicipio de

,:

Ron<Ja'nia: nào é possi\-oli

b; Estado dc RondtiniâÀ,[uniclpio de outro Estado: é possít el desde que c,
detcntor da ata possua porte populaciorlal similar ou supertrr àqucle que
requer a adesào.

ll - AJe:iu r r.rtir,rl ,lc h.rrro para cim.r:
a) Estado dc Rondórria/L'nião: é possíveJ;

b; \,tunicipb tlc Rondônia,trnião:
c)

Iluicipio

cle RondônialFstaclo

é

possírel;

tie Rondónia: é possivcl;

d; \lunicipio de RLrndôni.íOutro Estado da Fede'raçàtr:

e possir.el.

III -A.lesào horiTontal:

RondôniaftÍunicipio de Rondônia: ó possír-el, desde que
o detentor da ata possua porte populacional similal ou superior àquele
a) Municiprio de

que requer a adrsÀo;

b; ll4unicipio

cle RondôniaAlunicípio de Outro Estado: é possir.cl, dcsdc
qlrco dctentor da ata possua porte populacional similar ou superior àquele
que rcgucr a adesão;

c) Estado de Ronclônia/Clutro Estado daFederaçào: é possír'el, desde qut o
detêntor da ata possuà porte populacional similar ou suprerior àquele que

rcquo

a a<lesão'.

Verifica-se, portanto, que o posicionamento do TCE/RO é
favorár.el à figura do carona, devendo as futuras decisões
daquela corte contemplar as futlrras alteraçóes pÍomovidas
na legislação estadual em função da edição do Decreto no
7.892/13.
- RO\LÚ§A

Trit,u.àl dÊ Conrà§ .lo Eslàdn de Rondônià -{.órrlãÕ n' 7?:011 aprocss n, 1sl6,tt1t), Felâtôi
CoEelh.no E.1 son dê Sou\ã Srlrn DrToniÍe1em. <hnp,l(Írrs ke r. gorlr4unspru.lencrà dF» {.essô.m Ll
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5.1.7

Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE / CE)

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará no

Processo

Corsulta na 0M8120@-0, também, se posicionou favorável a
que os órgãos e entidades da Administração Pública Direta
t dir"tt do Estado do Ceará utilizassem ata de registro
"de preços de outros órgãos da adrninisüação, inclusive
ata prorrogada, desdc que seja demonstrada a vantagcm
pari a Administração em relação a um novo proccdimento
Lcitatório e o atcndimc'nto dos princípios da razoabilidade, da
impessoalidade e da cconomicidadeTs. DessaÍorma, éprovável
quê a evolução do instituto da adcsão, dada pelos Decletos
t,.* 7. 581111 e 7.892113, scja incorporada pelo TCE/CE em
suas futuras decisõcs.

CONCLUSAO
A adesão a atas de registro de preços por órgãos e entidades
da Administração Públ:ica, não participantes da fase intema do
sistema de registro de preços (SRP), apesal de vícios de ordem
parte da doutrina adminisfrativista
jurídica
-brasileira,apontados por boa
vem se popularizando em todas as esferas de Sovemo
dos entes Íederados.

O presente trabalho buscou analisar o sistema de registro de
preços e ô procedimento de adesão à ata de registro de preços como
procedimentos dinamizadores da Administração Pública voltados
produção de resultados e satisfação do interesse público,
para
^uma
,ez que viabilizam aquisições de bens e contração de serviços
necessários ao poder público de forma rápida e eficiente.

No que tange ao proced.imc'nto de adesão à ata de registro
de preçoJ verifiia-se que a própria cvolução normativa do
institu to, dada pela Lei ne 12.462111 c Decreto ne 7.58U11,, no
7.892113, no regime da LLC, equaciona
RDC, e pelo Decreto
^e
grande iartc das críticas feitas pela doutrina à luz de princípios
da Administração Pública e das licitações.
Da discussão travada pode-se concluir por algumas balizas
legitimadoras do procedimento de adesão em coteio a princípios
da Administração Pública.
Sob o prisma do princípio da legalidade o instituto do
carona possui melhor conÍormação quando existe previsão
"

a
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do Estado dô
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icgal específica, tais como na Lei do RDC e na Lei 10.191/01. No
cntanto, a falta de sua previsão expressa na LLC não macula de
ilegalidadc os Decretos na 3.931/01 e 7.892113, vez que o sistema
noÍmativo dcve ser analisado no campo dc sua juridicidade e
não apenas no campo da iitcralidade da lci, sendo que o instituto
do "carona" r'ai de cncontro ao princípio da eficiência, de'vendo
ser ponderado com o princípio da lcgalidade, r,cz quc ambos
possucm ô mcsmo /ocus constitucional, no art.37, XXI da CF.
l-o que tange ao princípio da isonomia entende-se que a
limittrção norm.rtiva do quantitativo global de bcns ou scrviços,
sujeitos t'r contratação pelos órgãos aderentes, consoàntL' os termos
dos Decretos n"' 7.581/11 e 7 .E9213, resolve de iorm.r .rclequarla
à lesão ao ciLrclo prin6{pi6, pois com a fixação dessa clu.rntidacle
à ópoca da licihrção de forma abertâ e transparr'nte .r todos os
interessados, c;rem poÍ terra eventuais alegaçõcs dc não oierla
c'la real dimensão da contratação pública a todos os possivcis
t

interessaclos.

A Íixação

clesse

quantitativo resolve de

i51ual

nrodo possíi,el

ofensa aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e
da publicidade, pois apesar de no edital não constarem os nomes clos
<irgãos atlerentes todos os licitantes saberão de arntemão que essas

contratações não trltrapassarão a quantidade permitida em norma,
podendo aürda os fornecedores optar ou não pelo fomecimento /
prestação de serviços aos órgãos não participantes.

No quc diz respeito aos principios da impcssoalidade e
da moralidade administrativas const.rta-se que.r ofcns.r a esses
princípios, apontados pela dor-rtrina, não e provoc.rda apenas
pela construção jurídica do instituto da adesão à ata dc registro
de preços, cuja permissão para sua efetivação rcquer inclusivc a
prova da vantagem para a cntidade, e sim pelo dcsvio dc poder
do administrador público, que se utiliza dc mcios lícitos para
alcançar finalidades diversas ao do interesse público. Ocorrc
que tal desvio de conduta é passivel de ocorrência também nos
demais procedimentos de contÍatação pública, preccdidos ou
não de licitação pública. Em outÍas palavras a extinção dessc
instituto não eliminaria os casos de corrupção nas compras
públicas.

Quanto ao principio da economicidade conclui-se que a
evolução normativa dada pelos Decretos n": 7.581/11 e 7.892113
ao instituto da adesão à ata de registro de pÍeços permite apenas
R.Tribunalde Contas do Distrito Federal 38:.027466, 2!12

a fomação de um preço médio pe'los l.icitantes quc contemple o
quantitativo global sujeito a esse procedimento, sendo que a captura
e^Íetiva cla c.cónomia de escala depende da adoção de modelos quc
rcduzam o preço unitário, quando o quantitativo demandado pela
Administração ultrapasse o registrado para o órgão gerenciador c
os órgãos participantes.

No âmbito dos Tribunais de Contas Brasileiros, as polômicas
cm tomo do instituto do carona também tôm provocado
L'ntendimcntos divc'rsos, cujos posicionamentos deverâo ser
rcvistos com a rccentc cdição do Decreto na 7.Í192113.
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CONCESSOES, PERMISSOES, PPPS, RDC
LICITAÇÕES MENOS COMUNS E SEUS EDITAIS
Iaan Barbosa Rigolin

PRIMEIRA PARTE

I - A Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, a lei nacional de
licitações e contratos administrativos, sucessora e ampliadora das
regras do seu antecessor Decreto-lei na 2.300, de 21 de novembro
de 1.986 - que a seu turno se inspirou na Lei paulista na 89, de 29
de dezembro de 1972 -, foi concebida para o poder públlco iicitar
e contratar obras, sen iços e compràs, negócios ebses que em
seu conjunto constituem a esmagadora maioria dos objetos das
licitaçõcs brasileiras. São objetos de aquisição portanto, atra\'és
de cujos certames licitatórios o poder público adquire aqueles
objetos, apropriando-se d cles.
Como prímos pobres das modalidades constantes da lei para a
contratação daqueles objetos obtir.eram caÍona na lei duas outras
modalidaclcs licitatórias muito menos exercitadas, o cottctu'so (ou
concurso de profeÍos como outrora chegou a ser conhecido, e o lcilno,
para quando a Administração tenciona vender bens, obsen adas
as hipóteses de admissibilid ad e. Constituem muito menos que 1'?/o
(um por cento) dos objctos licitados pelo poder púrblico aqueles
por ele vendidos por leilão ou obtidos por concursos dc projctos.

Após a lei de licitações reinar praticamente isolada por
quase vinte anos, surgiu no panorama legislativo a 1ei do irlela-r,
presencial - Lei na 10.520, de L7 de iulho de 2002 -, instituinclo rro
direito brasileiro a sexta modalidacle licitatória, mas tambem para
pcrmitir aquisições pelo poder púbtico. Pouco tempo antes, cm
2000, quando o pregão constava apenas de sucessivas medidas
provisórias e não de lei alguma, o Executivo federal editou
o Decreto na 3.697, de 21 de dezembro de 2000, viabilizando a
prática do pregdo eletrôníco, que talvez se possa denominar a sétima
modalidade licitatóri4 e que atualmentc tcm no Decreto n! 5.450,
de 31 de maio de 2005, a sua Íonte definitiva de direito, na forma
delegada pela lei do pregão presencial, art. 2q, § 14.
II - O que se pode observar num tal panorama é que os editais
de licitação quase que invariavelmente visam eleger um 'oendeelor
para o poder público, seja de obra, seja de serviço, seja de material,
mas é quase sempre alguénr qu.e z,entla algo à Administraçào, que
R.Tribunal de Contas do Distrito Fedcral. 38 :067477.2072

daquilo necessita, São essas Iicitações para aquisições. (de obra
sewiço ou produtos) que denominam os comuns no titulo'
Ocorre enÍetanto que nem só de aquisições - e de raras
vendas, e ainda de extremamente ÍaÍos concursos de projetos segue e se desenrola a vida negocial da Administração pública'
Ex-istem negócios públicos, e existem atos administrativos de
natureza contratual e bilateral - ou mesmo plurilateral -, com
conteúdo eminentemente negocial, de diferentes naturezas com
relação à daquelas aquisições, que, dcsse modo, o poder púbiico
pÍomove, e dos quais é Parte.
Se tais negócios não

têm necessariamente natureza comercial

ou de erploração cconômicapara o poder público - pois que em geral
a Administração com eles apenas visa aprestação de serz'iÇos PíLblícos

por pessoa de direito privado -, entÍetanto para o prestador,

escolhido ou não em licitação, aquele mesmo objeto, que para o
poder público é serviço público prestado à população, asslüne o
caráterprimord ial de ntiuidade econôntica a ser explorada.

Natural que assim seja, Porque o particular se interessa
apenas em explorar atividade econômica e dela extrair lucro,
ainda que tal atividade tenha outra natuÍeza, outra faceta ou outro
aspccto essencial quando do ponto de vista da Administração
púbtica: toma-se então um ser"-iço públíco, ou um serviço de
utilidade pública.

Um tal serviço não se presta a ser explorado pelo poder
público - cujo papel institucional em definitivo não é esse -, mas
a ser prestado por particular com vista a lucro' e que quanto ao
podei público se exige aPenas que seja disciplinado, regrado,
iontrolido, fiscalizado, mas sobretudo garantido, pelo Estado em
caso de falha, omissão, deficiência ou insuficiência na prestação
pelo particular.
Claro, poirs se o que Ieva o poder público a terceirizar a
execução de sewiços públicos é a intrínseca consciência de sua
ocasional incapacidade para aquilo, então nada aParece mais
óbvio que o seu dever de seriamente fiscalizar o mesmo sewiço
e asseguÍar que seja bem desempenhado pela iniciativa privada.

O objeto que PaÍa o parücular é um negócio comercial

e

lucraüvo, para o ente estatal constitui a pura prestação de serviço
público - iendo entretanto o mesmo objetg apenas que visto de
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polos opostos de interesse, os quais entretanto jamais se anulam,
prejudicam ou excluem, muito ao contrário.

Itr -

São promovidos pela Administração e assim ocorrem
com considerável frequência, de tal sorte, negócios púbücos muito
mais complexos que as usuais licitações Para compra de materiais,
ou mcsmo para a maioria das obras e dos serviços a cargo poder

público.

Dc boas dócadas para cá vêm ganhando corpo c volume
as licitações para corcessôes, sejam de ser-oiços 1túblicos, sejam de
se't,icos ln ccerlidos rlc Ltbrss, sejam de ttltras ptúblicas, seiam de uso de
bens l,úblicos, scjarn por tim do, r'ctusto mas ainda Éirrne instituto,
do direito real de uso de ií'reas públicas.
Ocorrem ta mbi'm amiú d e - aind a quccmgeral indet'idamcnte,
poÍque a rigor este objeto não deueria ser licitado no sentido usual
do instituto - licitações para a outorÉia de pennissão dc u.-o de áreas
públicas, assim como para a outorga de;;crrrissnir de serz,iço ltúblictt.
Falarcmos de cada quaI delas.
Mas vôm sendo exercitados em escala crescc'nte, ao lado dcstas
clássicas cspecics de Iicitação que sc mencionam, também outras,
frutos de inovações legislativas mais e menos recentes, como são:

l) as licitações ct'nrpartilhndas para a celebração de contratos
entre entes consorciados nos moldes do art. 19 do Decreto
na 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que regulamenta a Lei ne
71.077, de 6 de abril de 2005, a lei dos consórcios públicos;
2) as licitações para contratação de PPPs - ttarcerias púLtlicoltriuadas, nos termos do art. 10 da Lei na 11.079, dc 30 de
dezembro de 2004, e

3) as Iicitaçôes, complctamente novas, pelo RDC - rc.gi»rc
di.ferenciado de contuatações, instituído pela Lei ne 12.462, de 4
de agosto de 2011.

O direito aplicável a estes novos, e ainda menos comuns,
certames licitatórios varia, e a de alguns deles reÍoge quase que
por completo, ou ao menos em grande parte, à tradicional lei de
licitações e contratos administrativos, aLei ne 8.666193.
Vejamos em rápida síntese as mínimas peculiaridades e
cada qual destes certames, ao menos no que não se repetem, e que
devem constar dos respectivos editais.
R.Tribunal de Contas do Dstrito federal 38 : O67477 , 2012
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IV
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Conccssão dc serviço público

Este é o contrato mais tipicamente adrninistrativo, ou o
contrÀto administrativo por excelência. Dificilmente se vislumbra
outro mais eremplificativo do que significa um contrato
administrativo.

Pela concessão de serviço o poder púbhco outorga ao
particular a prestação de serviço pÍrblico, ou mais raramente de
sen,iço cie utilidacle pública, para que este, por largo período, os
preste à população em seu nome particular e sob a nattrrezâ, Para o
prestador, de exploração rie atividaele ecotrômica.
O qr"re para o podr,-r çrúblico rcprcsent.l um scÍ\'iÇoPúblico quc

ele prt-cisaria prestar se n.io encontrâsse particular intcrcssado, para

o particular e nrera atividac{e econômica -.rinda qtrc rigidamcnte
parametratla e controlac{a pelo Podgl pírblico, como não o sào as
clenrais atividaclcs Puramcntc privadas.
Desse ntoclo o edrtal para a concessão de serviço público
precisará inclicar, no mínimo:
a) a.fonte de dírt:itrr da licitação e clo contrato lsto hoje no Brasil
está centrado r-ra Lei federal nq 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, já algumas t'ezes importantemente alterada para bem
melhor e mais completa qllc na sua reclação originária. Não
se aclmitc licitação quc não dcclinc- imediatamente a tbntc
cle dircito sobrc quc sc apoia, assim como o contrato quc daí
rcsultc.

Aqucla Lci nn 8.987195 e Íederal-fedcr.rl, se assim a podemos
ciranr.rr, ern oposiçãu às leis íeclerais-rraeiutrais. A prirleira vale
par.r a União, e como geral os demais entes federados nela, se
quiserem, "encostam", c realizam licitacões e contratos com fulcro
nesse diplom.r, porém na mclhor técnica adotam leis próprias
sobre o tema, decerto fortementc inspiradas no modelo fedcral,
mas poc{endo divergir amPlaÍncnte, na forma da nccessldade e da
convcniência local.
Sim, porque na Constituição, arts 2l a 24, não existe referência
a "normas gerais de concessão e de permissão de serviço público",
e apenas se existi.sse é que teria a Uniáo competência para por lei
naãional ditar tais regras a Estados, Distrito Federal e Municípios;
não havendo, restam livres os entes politicos para legislar para seu
próprio âmbito.
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Nem tudo, entÍetanto, a lei federal das concessões de sewiço
resume e encerra, daí ser imprescindívet além de se invocar como
subsidiariamente aplicável a lei de licitações e mesmo lcis locais
sobrc esse tema - como sempre faz o Estado de Sâo Paulo com sua
Lei na 6.544 de 1989 - quc o edital da licitação, com seus anexos,
e o contrato de concessão de serviço, se derramem por detalhes
numerosíssimos, sc.m os quais nada dc mais palpável c concreto
resultaria do esforço da Administração. E ccrto que não apenas a
lei se impôc às partes, mas o edital e o contrato, scndo o primeiro
muita vez denominado a lei interna daltcltação;
b) a descriçio ltrecisa Llo serz,iÇ0. Ponto central da prcocupaçào
do poder público concedcnte, e natural que o scrviço posto
em concessão ao particular scja minuciosamente descrito,
delimitado, condicionado, rcgrado e parametrado de scu
inicio a scu fim, descrevendo-sc o seu cscopo, o seu âmbito e
a sua abrangôncia de modo detalhado e preciso.

por exemplo se trata do serviço de coleta de lixo urbano,
e em rapidíssima síntese de temas juridicamente relevantes, há de
estar previsto e planificado, nos anexos do edital licitatório, todo
o roteiro que deve ser percorrido, diária ou periodicamente, pelo
Se

concessionário, e o resultado que se espera após a coleta efetuada;
os eqtripamentos e o pessoal necessários, e como se o identifica
visualmente; os recipientes em que o lixo deve ser disposto pela
população; a especie de lixo abrangida pelo contrato; o horário
de coleta; «rs cuidados para o transporte e a destinação final, com
ou sem reciclag€m, e outras questões pertinentes ao objeto em
si. Juridicamente não estará completo e suficiente um edital que
não descreva no mínimo isso como objeto da licitação - até um
advogado o pode asseverar;

c) o critério rle iulgamento da licitação, e para isso o art. 15
da Lci nq 8.987195 é de extrcma oportunidade, tcndo sido
inestimavelmente aperfeiçoado pela Lei ne 9.648, de 27 de
maio de 1998. O edital, elegendo o e critério, fixará os Íatores
de julgamento, com seus parâmetros e suas regras espccificas
claramente enunciadas;

d) a forma de remuneração do concessionário pelo poder
público.
Este é um ponto absolutamente essencial do contrato, porquc
nada interessa mais ao concessionário que a receita que terá pela
pÍestação dos serviços púbicos concedidos. Sem a precisa e clara
R'I ribunal de Contas do Distrito Federal 38 : 06711fr , 2O12
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dcfínição dcste Ponto nas licitações que pretenda realizar, e quc
aincla à primeira r.ista pareça sedutora e proveitosa ao interessado,
pocle o poder público ter certeza de que iamais conseguirá passar o
seruiÇo à irticiatízta 1trí'onda, pois que Para ingrcssar numa aventura
nebulosa, ou para ter preiuízo, ou para ltagar l1arc ttnbalhar,
ninguem precisa sair de casa, ou ser empresário.
remunerattiria ao concessionário, assim, haverá
de corresponder a valores justos de mercado, razoáveis ao poder
público ou ttsuário que - conforme cada càso e cada ob)eto - pagará
pelo serviço, e .riuda compcnsadorcs ao conccssionário, quc
iustitiqucm o imcnso trabalho, aos investinrcntos e aos riscos que
esse irltimo sempre .rssume e enfrenta.

A fórmula

limpeza urbana, então
eviclencie o eclital e a minuta do contrato desde logo como :'erá
calcu lad a a re'munt'r.rção do concessionário; sc sc trat.r dc conccssão
de seniço dc transporte de pas52g"1.o., idcm, o edital devendo
esclarecer em minírcia a politica tarifária a ser adotada, como sua
alterabüdade, sua reajustabilidade e sua eventual revisibilitlade no mÍnimo.
Se se está ent cottcessão tle sen'içtr de

Tudo isso constituindo rigorosa verdade, é igualmente certo
tluc ocasiorralmente se pode imagin.rr algttm.-r forma difercnciada
óu cspecial de prestação do scrviço, originariamcnte não garantida
pelo poder público, que poderia ser cobrada diretamente clo
usuário L,eneficiário do serviço.
Não vem sendo comum nem usltal, nas concessões de que se
tem notici.r, a previsão edit.rlicia- e cc'ntratr-t;rl ci-e '-rma tal Íormula,
mas nada tcm de juridicamcntc proibicla ou dc operaciona lmente
impossír'cl - bastando rompt'r o comodismo e a inérci.-r c colocar o
cérebro para furncionar.
E

tanb é r'iável e concebível um.r tal remuneração altemativa,

por sen içt.rs igualmente alternativos prestac{tls pelo concessionário,
que a Lei das concessões, no art. 18, inc. \rl, admitc quc o contràto
pora, pt"*,"., "1tossíz,tis.fontes de receitns alternatiuas, complenttrtares
itL ,tceisóríns, betn conttt as prttz'enientes de projetos associados", algo
em que sempre é admissível Pensar como fator adicional de
atratir.idade do particular pelo objeto da concessão
Se ainda estivermos no exemplo da concessão do serviço de

coleta de lixo urbano, gcralmente o Pagamcnto e proccdido por
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tonelada de lüo recolhido, segundo mediçôes do concessionário,
que a seguir precisarão ser conÍeridas pelo poder concedente.

Mas qualquer que seia o diÍerente objeto da concessão, o
pagamento ao concessionáÍio deverá ser e estar clarissimamente
c'nunciado iá no edital sem desanimâdoras c desencorajadoras
dubiedades no texto, c na mcdida do viávcl sem os tão comuns,
nefastos e daninhos burocratismos que pululam no serviço público,
que servem antes a ocupantes de sinecuras e aos preguiçosos de
todo gênero - dos que anseiam quc o mundo acabc num barranco
para que possam morrer encostados - que à população à qual
aqueles prometeram servir quando tomaram posse de sues cargos.

De rcsto, cliÍicilmente existirá cm clircito administrativo
e na prática da administração matéria mais sujeita a disputas,
polêmicas, controvérsias e discussões que esta. São tremendamente
complexos os cáIculos dos valorcs que o poder público considera
justo pagar ao conccssionário de serviço, como igualmente o sào os
valores amiúde pleiteados pelos concessionário a título de rnisào
por reeqúlibramento econômico-financeiro.
Não se fala de reajrrsÍe - matéria previsívele fáci I de equacionar
controlar, cuja ocorrência não altera o contrato nem exige termo
aditivo -, mas de rettísão, ou seja de alteração do preço principal do
contrato, por justificado e não raro penoso aditamcnto.
e de

O edital c o contrato de concessão, cujos autores não podem
ignoraÍ estes fatos arquiconhecidos de toda a população, precisam
portanto conter a previsão a mais completa possível de fatores a
sererr,. levados em conta em pcdidos dc reajuste pel.o concessionário
- mais do que usualmcntc se Íaz com gencralidades quc pouco
auxiliam na prática e pouco acrescem à simples e gcnérica letra da
lei.

É algo que também dá trabnlho, mas que possivelmente
poupará muito desgaste e muitas contrariedades, frequentemente
cvitáveis, sc providenciado quando da elaboração do edital, e,
muito importante, que servirá como parâmetro pala futuros editais
e futuros contratos similares;
e) o prazo àa outorgn, e a liforrogabilidad.e do contrato. Não
existe prazo mínimo nem máximo fixados na lei federal das
concessões dc serviçg e eles em geral variam de 20 a 40 anos,

ou de 10 a 2O sendo o primeiro número dessc binômic o
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prazo o ginário, e o segundo o da facuitativa ProrÍogação que já é dada como certa ou como faz'as contadas por ambas
as partes iá quando da celebração do aiuste.

Nada impede seia outÍo Prazo o avençado,

rePita-se,

inclusive muito maior, porque norma jurídica ou regra nenhuma o
impecle. O que não coshtrna ser viável e se estabelecerem prazos
exíguos ou iem.-rsiados curtos, Pois que dessc- moclo dificilmente
o concessionário teria tentpo de recuperar scus investimentos e
passar a ter efetivo lucro com o serviço prestado.
Não se invoquem nem se persigam prazos da lei cle licitações
pois
- a Lei n" 5.666193, utl rt. 57 - para concessoes de serviço' par't
qrre aqueles prazos não foram ideados tlenr cottcebidos
e.sta especie tle obiekr, e desde logo se revelam rigorosamente
inadeqttados e imPróPrios.

Não ó comum nem correntio o contrato dc conccssão tle
scr,,,iço prcver ln nís de tnn Ttrt'rrctqaçrio, ate em iacc da ampla dilação
.los prizos ncstc caso, porém, em prircipio c juridicamcntc'
tambóm nada o impcde - ó que os intercssados ainda não dcvem
teÍ tido tenrPo dc conjetu rar seriamcntc a propósito'
Quanto a paralisações da prestaçáo, d acla a natureza essencial
qu"."i.u e,le-fine a maioria absoluta dos serviços concedidos'
qrutqr", suspensão ou interrupção dos contratos se.revela em
geral'não -"no. qr" trá3icn para a população, 'n'erdadeiramente
pn. irr,,, em tese inadmissivel na prática, devendo
ãesastrosa
",
ser evitacla a todo custo. Como se atlmitir, com toclo efeito, a
paralisação dos serviços t{e coleta de lixo urbano? C)u tle vigilância'
ou cie limpeza, ou de consen'ação ou de manutenção, seia qualfor?

contrato quanto às obrigaçôes das
paÍtes, poÍ altcrações do projeto inicial pela Administração

f) a altcrabilidade do
conccdente.

a

Esttr mtrtória consta clo inc. VII do arrt' l8 da lci das concessôcs'
Lei no 8.987195. Como em todo contrato administrativo, Pode

o contratante poder público alterar unilateralmentc o

Proieto

da concessão 1á terceirizada com vista a mclhor adequá-lo às
necessidades á às conveniôncias do interesse Público' dentro
das suas infinitas nuances, formas, particularidades e seus
mutabilíssimos contornos'
O eclital, e por consequência o contrato a ser firmado, precisará
então prever regras e parâmetros para essa mutabilidade un'ilateral
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nas cláusulas de serviço, cujas mutações importarão rcvisão da
remuneração do concessionário, quer PaÍa mais como geralmente
ocorrc', queÍ para menos se o obieto Íor acaso reduzido. O poder
público interfere no serviço, mas a mudança na remuneração do
contatado iamais pode ser unilateralmente imPosta, devcndo ser
tócnica e judiciosamente mente acordada cnüc as Partes cm temo
aditivo.
Não sc ate'nha a Administração, nos contratos de concessâo
de scrviço - como c'm qua-lquer conccssão outra, como ainda
cm qualquer pcrmissão onerosa quc outorgue - aos conhecidos
limitcs dc va1or, com re-tação ao oakn' inicial úunli=adtt do contrato
conÍormc previsto no § 1q do art. 65 da lci nacional de licitações.
Nada disso originaianrentt se altlica a contrfltos dc co,rc.ssô8s-, quc na
partc principal não se regün lleln Lci n" 8.66619j.
Pode licitamente ocorrer uma necessidade a de alteração de
cláusulas de serviço em contratos de concessão que exiia g,"n,,dd
nn1tlínçao do escopo do contrato, e com isso implique em revisão
corrtsltonden temente antpln dos valores a serem Pagos ao contratado.
Nada a estranhaÍ, porque o mundo da concessão Pouco tem com
o bem iimitado e coaÍctado mundo da Lei ne 8.666193, com seus
máximos e mínimos à vista de todos, amplamente conhecidos e
fartamente exercitados.
Nas conccssões de scrviço muito de diverso pode

vir a ocorrer

a com isso a impor ao poder púbüco medidas urgentes c rigorosas
na corÍeção de rumos - poÍ vczes radicais, rePita-sc à exaustão -,
sem as peias e as estreitas limitações ditadas pcla lci nacional das
licitaçõcs. Concessão dc serviço, lembre-se scrnprc a autoridadc,
é uma co.isa, e compra c venda de obra, serviço ou material são
outra coisa radica-lmentc diversa, operacional e juridicamentc tão
similares quanto urn casamcnto e um aluguel de iet ski;

g) indicação de

be ns ret'ersitci.-, se houver. Matéria dos
XI
incs.X e
do art. 18 da Iei das concessóes de serviço, bens
reversiveis são os que se incorporam ao patrimônio do
Estado após vencido o prazo da concessão, ou sejam os que
revertem ao patrimônio público.

Se a conccssão prcvir que esses bens scrão produzidos ou
adquiridos pelo concessionário, então que .indique claramcnte
quais são - móveis ou imóveis - e em que condição devcrão
reverter ao patrimônio do ente público concedcnte. Podem existir
em grande número e variedadc, como podem simplcsmente
R fribunal de Contas do Diskito lederal, 38 : 0674D , 2O"12
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inexistir em ccrtos casos, por mais que se prolongue o contrato de
concessao

Ainda, desejavelmente o contrato poderá prever que em
caso de resistência do concessionário, após encerrada a concessão,

em fazer reverter os bens ao poder concedente, que medrdas
administrativas, e se preciso judiciais a seguir, serão encetadas
pelo poder público, scmpre com o condão de, já anunciando essa
medidas, íacilihrr e obviar a opcração cla reversão;

ptculínrts. De lunt{amental importância, pt'r
fim, nos etlitais r1e licitação e nos respectivos contratos de
concessão rle sen'iço é a previsão das rorrdiçrics partículnres

lr)

c,rrrdíç,)rs

rle catla especiÍica concessão, aquelas peculiares a cada castr
t que não se repetem com frequência - quantlo acaso se
repetem - na generaliclade das concessôes conhecidas.

Ncstc ponto não cxiste limite' algum para, dentro

da

jr-rstihcávcl neccssidade pública, Administração concedentc criar
e inovar livrcmcnte quanto a institutos, práticas c procedimc'ntos,
prevendo à r'ontade requisitos e condições Por v!'zes ineditas em
.r

concessões.

São exemplos peqtrcnas ol,rns necessárias P.rrà a sustentação
de equipamentos auxiliarcs na Prest.rção dos serviços concedidos

pelo concessionário, ;-ts quais apesar de sercm exigid.rs do
concession"irio são puramente "obÍas-meio", não se confundindo
com o objeto do contrato c nem tendo o conclão de transformar.t
concessão de serviço naquela modalidade "concessão cle serviço
prececiitio de obra púbiica", prevista n.r Lei n! 8.9E7195, art. 2!, inc.
III, e podem ser da mais variada espécie.

Outro exemplo s ào seroiços lntnnrente itstnurcntnis e acessóritts,
maiores ou menores, Porvenfura até então jamais requeridos ou
exigidos em contratos de concessão de sen'iço, que o etlital venha
a exigir do prestador não como objeto principal da concessão
mas iambém apenas com vista a Íaciütar a Prestação principal
dos serviços concedidos, com o papel meramente adjutório ou
adventício, r.isando propiciar a melhor execução dos serviços
concedidos, não se conÍundindo jamais com aqueles.
Podem ainda ser exigido do concessionário alguns
fontecinrentos de materiais c de insumos ao poder público
concedentc, sempre com o papel de, de algum modo, contribuir
76
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para a prestaÇão do serviço concedido ou a fiscalizaçâo daquela
mesma prestação pelo poder público, para todos os fins da
concessão e para a remuneração correta do concessionário.

Nada disso, se adicionalmente exigido cm editais e em
contratos de concessão dc serviço, consührirá abuso pelo poder
púbüco sobre o particular, pois que cvidentcmente todos os custos
ànvolvidos em iais cventuais obras, scrviços e fomecimentos irá
compor, originariamcnte c por todo o contrato, as planilhas do
concissionário, por cujo pagamento o poder concedente do serviço,
ou o usuário cofuorÍnc o caso e conÍorme o serviço cm qucstão, irá
responder.
Apenas é preciso que o poder público saiba que porlc itt"uu'
ilimitadãmente se houver iustiÍicativa na conveniêtlcia do sen'iço,
nos editais de concessão e nos respectivos contratos, sem Pearse ou restringir-se a requisitos conhecidos e tradicionais desta
modalidade contratual.
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VOTO

RENUNCIA DE RECEITA (ART.

1.4

DA LRF)
Coxsurra

Ronaldo Costa Couto

Conselheiro TCDF - Relator
Consulta Iormuiada pela Seüetada de Fazenda do Distrito Fedeül.
Requisitos da LRF para a conc(5são de rmúncia de receita. Inskução
constata o não pÍeenchimento d<xi requisitos de admissibiüdade (ausência
de paÍecer téoictliurídicn e de competência do SercreÉrio-Adjunto para
Íormular c<.nsulta ao Tribunal). Questõ€s Íelevantes. Exame do mérito.
Cota aditiva do seÍlhor lnspetor, p«rpondo ajustes. Parecer cuveÍgentc.
Posterior juntada de Oficio expedido plo Seoetário de Estado de Fazenda
ratÍicândo a consulta formulada. O voto a«tlhc os parecere;, com ajustes.
Jurtada supen'eniente de docunlcnto qtic supre urn dos requisitos de
admissibüdade da consulta. Ausência de parecer técnico específico:
questâo preliminar acerca da admissibiüdade da consulta. Admitida a
consulta, aprcscnta6o de re+x)stas às questões, exccto àqueLa que versa
sobre ca-so concÍeto. Insuficiência de saldo estimado para a renúncia de

receita na LDO e LOA não cons[hri <ibice à manuten@o da concr:ssào
do b<ereficio, nao enseja aiustes na pÍevisâo de receita, mas obriga o
cumprimento das mctas Éscais. Configuaçao da renúncia de receita
independe dc despaúo da autoridade administativa para que ocrolÍa a
fruição do trenefício.

RELATORIO
Trata-se do exame do de consulta formulada pelo Senhor Luis

Henrique Fannan, Secretário-Adjunto da Secretaria de Fazenda
do Distrito Federal - SEF/DF, encamirüada por meio do OÍício nq
628/2017 - GAB/SEF, concernente ao disciplinamento da rL'núncia
de receita reÍerida no art. 14 da Lei da Responsabilidadc Fisca-l LRI (LC na 101/00).
O OÍício veio acompanhado do Processo na 0040-0 03917 12011 ,
cuias peças foram trasladadas para o presente feito, fls. 02 a 20.

Além da Minuta de Ato Normativo c do Parecer DITRI Na
U2010 (tls. 08 e 10), já mencionados, o órgão consulcnte iuntou
Parecer da Assessoria lurídico-Legislativa, órgão tócnico consultivo
daquela Pasta, ils. 17 /-19.

No preâmbulo da consulta, a Secretaria de Fazenda do
Distrito Federal - SEF/DF registra que a LC nq 101i00 (Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRf) fixou mecanismos para o equilíbrio
das contas públicas, enrijecendo o controle das receitas e despesas
orçamentárias, tendo em conta os princípios para uma gcstão fiscal

responsável.
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Nessa seara, afirma que a renúncia de receita constitui
mecarismo que pode produzir o enriquecimento do contribuinte
e o empobrecimento do Estado, gerando, por conseguinte, o
desequiJrbrio nas contas públicas. Em função disso, a LRF teria
tomaào mais rígida a disciplina para utilização do instituto
renúncia pclos entcs da Fcderaçào.
Diante disso, a jurisdicionada cstaria enÍrentanclo dificu ldadcs
para o cumprimento da LRF, sem que houvcsse. morosidacle ou
mesmo total obstrução nas ativiclades inerentcs à Administração
Tributária.
Nessa linha, entatiza quc r-rão se afigura razoár'el a expansão
da rígii.la disciplina da LRF às hrpóteses de concessão de beneÍícios
fiscais em decorÉncia dc,s quais não se Lletecte efetivo desequilíbritr

financeiro para o Distrito FederalAssim, diante da inexistência clo mencionado desequilíbrio,
obieta quenão parece razoável conceber que a LRF pretenda ohslntir
a iealização de aiustes quanto à previsão de receita, bem como o
uso de outros mecanismos para o cumprimento do desiderato da
Administração Tributária.

Ao final da consulta, submeteu âs seguintes questões

à

apreciação desta Cortc:
1a

eUESTÃo

1. E cuÍeto o cntetulimento de que, nos crsos àbàixo, consideralldo que
não se eviclencia eÍctiv o desexltrilíbrio nm contas piülicas, não é neccssário
o aten.limento das q)ndiçÔes Previstas nos incisos I e II do art l'l cta LRF?

concessào <lc anistia ou mesrno re-missào relativos a trihuto5 nio
prL.viitos na estimãtii'a dc ieceita, uma i'cz qiie a rcceita c1c)es dê'oiientcs
nâo Íoj obicto de Previsão orçamentária antcrior;

a)

já
b) simples renovação ou Proüogação dc determinado beneficio fucal

tonceditlo em exercicios anteriores.
2!

eUESt.Ào

2. Nos casos em que os valores efetivamente renunciados extrafx)lem
àqueles previstos, é co.reto dDer que não há Íalar em deseq'rilibrio
orçarnentário?

desequilíbrio orçamentário, Pode o
independentemente do saldo
benelícios,
a
conceder
L\ecutivo continuar
dos valores de relúncia?

2.1. Caso se entenda Pela exi-(tência de

2.2. Na hipótese de insuficiência de saldo, sendo concedido o beneício'
é necessário o aiuste nâ Previsào de re.eita com ústas à adequação da
previsão de renúncia aos valores efetii'amente renuicjados?
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2.3 Não sendo permitida a «rncessão do bmeficio tiscal por in-suficiência
de saldo, é correto dizcr que zua oncessão poderá ser restabclcrida caso se
eÍetucm os aiustqt nerqrsiírios na Previsão de receita dc modo a adequá-la
aos valores efetivamente renunciados?
34

QUEsrÂO

3. O entendimento cxarado no Parecer no 01/2010 DITRI/SURECiSEF,
bem como na minutâ de Ato Norm.rtiv'o, config,ura aÍronta à legislaçào
errçamentário-tributária, especiaimente quanto à disciplina da n'núncia dc

r(\!'ita?
3. I Caso se

entcnda quc os anex()s otr'Dcionados ncstc it€'m não con ritu

ra

m

afronta à lcgislaçào orçamentirir>trihutária, 6P.{ialmente aquela rclativa
à rcniucia de r(rcita, e, se, em dccorÉncia da aplicação dtx; critóritxr
ntles clefinidrrs. cltterminadtr bt'neficio venh.r n s()flcr alteiaçà() L'm sua
clàssitiaaçào, d(' ,Iodo a rLsultar crrr renúncia dc rr:ceita, e corÍ('to incluir.
na minuta dc ato normativo, dlspt'rsiçào trarLsitória que detc.mine que o
inicio dc çua r,'igtlncia nào alcancc o cxer(troo a que se retira o nlais rccente
proieto de Lci Orçamentária Anual cncamirúrado ao legislativo pclo PorJer

Ilc'cutiYo?

Examinando a admissibilidade da consulta, o senhor Chefe
do Serviço de Gestão Fiscal, da 5e ICE, a despeito de reconhecer
a competência do Tribunal para examinar a matéria, obietou que
a consulta não Íoi formulada por autoridade competente, não
veio acompanhada do parecer tecnico-jurídico e veÍsa sobre caso
concÍeto, pois um dos objetivos seria o exame da legalidade da
minuta de ato normativo de fls. u/9.

Não obstantc o não atendimento dos Íequisitos citados
cntcndcu queodocumcnto deÍIs.1 0a 16, embora nâotenha abordado
as indagações presentcs na consulta, pode ser considerado como
documento hábil para suprir a Íalta do parecer técnico-luríd ico
exigido no § 1q do art. 194 do RI/TCDF.
Acerca da pres€nça clos demais rcquisitos, entc'ndeu que,
cm caráter excepcional, a consulta poderia ser conhccida tendo
cm vista que: i) o Secretário-Adjunto pode ser considerado como
autoridade equivalente paÍa fins de consulta; ii) apesar de se referir
a caso concreto, a consulta também vcrsa sobrc direito em tcse; iii)
atividades da Sccretaria de Fazenda e
para o dcsempenho das competências do Tribunal.
a matéria ó rclevante para as

Assim, após exame minucioso das questões à luz do disposto
no art. 14 da LRF, apresentou propostâ dedecisão a serencaminhada
à Secretaria de Estado de Fazenda (fls. 42 e.l3), sugerindo à Corte:
I. torrlar conhL\cimento da pÍsentc instruçâo

e d(x,

documentGi iuntado6

aos autos;
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II. ern caráter de excepcionalidade, e scm prejuízo de alertar aqueLa
jwisdicionada quanto à necessidade do integÍal atendimmto do art. 1
do RITCDF', considerar o con-sulente como se autoridade equivalmte
a Se<retiírio de Govemo f<-rsse, bem assim relevar a au'sência de l'arerer
té«Licejurídico do órgão próprio de consultori4 relativamente àrs queslõqi
apresentadas, e assim deliberar pelo conher:immto da prcsente Consulta;

III. respondcr

à

Seoctaria de Fazenda do Distrito Fedcral que:

a) a simples inexlstência de dcsequilibrio orçamentário-Íinan.eiro não
dispensa o cu.rprimento do art. 14 da LC no l0UtD (LRF) Para a prática
de ienúncia de receita tributiária da mesma Íorma quc o excc;so de
arrccadação nâo substitui as metlidas comPensatórias di§Postas no inciso
II daquele d ispositivo;
b) as proposiçCres tegislatii'as reJcrcntL-s à concessao, renovação, amPliação
ou prorràg;ação dc incentivos e/ou bcnefícios de naturela tdbutfuia que
resrJtem renúrcia dc rcceita dcvem-se Íazer acomparhar das L'stimativas

de in1pado orçamentáÍo tinanccirLr no excrcícro em que dcva iniciar
sua vigmcia e nos dois scStuintes, alem de atcnder o disFutto na lei de
diretrizer orsâmentárias - LDO ügente;

c) além do disPosto no item anterior, tais ProPosiçoe§ devem se fazer
acompanhar dà comprovaçào de que c» benefíci<x e/qu incentiv(» a
quc se reÍcrem já Íoram onsiderados na§ estimativas de rcteita da lci
orçamenlária anual - LOÀ na forma do art. 12 da LRF, e que não afetarão
c,s iesu ltados Íiscai. constantes do anexo Prtlprio da LDO; OU, de medidas
de compensa$o para o período antes indicado, Pclo ar'mento de rcceita
proveniente da elÀa$o ãe aüquotag da amplia$o da ba'se dc cíLlculo da
majoraçâo ou da criaçao de tributo ou contribuigo, na forma do inciso Il
do art. 14 da LRF;
d) as condiço€s lnseÍas nos iterÉ anteriorcs podem ser disperuadas para
as concq;sõc's de bcneÍícios ou incmtivt» crrncementL's a tributo novo que
não tenha con-dado entre as esP&cs tribuúrias Pressltes nas estimati\as
de rereita da LDO e LOI'
c) em se tratando de crrncessõcs de bencÍicio§ ou incentivos, constantq' de

Icis autorizativas regularmente aprovadas, mars cujo saldo estimado para

a rcnúncia de re<eú na LDO e LOA iá tcnha sido extapolado, Podem
continuar scndo efetiÉdas pela adrninlskaÉo sem necessidade de aiustel'
na preüsão de receita sem preiuízo da ru:crxsidade de clrmPrim(Ítto das
meias de resr.rltad<» primiirio e nominal presentes no Anexo próprio da

LDO;

f) tendo em consideração a possibilidade da edi$o de'1eis dc

efeitos

condetos", a configulação cla renúncia dc receita definida no § ln do art'
14 da LRF indePcnáe da presença'/necessidade de despacho da autoridade
administraüva para que ocorÍa a fruiéo do bcnefício;

IV. dar conhecimqrto dos rcsultados da Presstte consrrlta também

à

Secctaria rle l'lanejamento e Orçamento do Distrito Federal e à Câmara
Leqi5lativa do Distrito Federd com vi§tds à Comi5sào de Emntrmia
Or"çamento e Fhanças, cnviando às mcsmas óPiJ dd Presenlc instruçáo;

u
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\r. autorizar a devoluÉo do Proces-"<r no fi)4G0039122011 ao órgão de
e o arqüvarnento do Presente fuito.

origem

Em cota aditiva, o senhor lnsPetor teceu considerações ao
habalho e fez Pequenos aiustes à ProPosta do senhor Chefe do
Serviço de Gestão Fiscal, sugerindo à Corte:
I. tomaí conhecimento da insttução de
dos documento§ iuntados aos autc»;

fls 23!3, do prcsente

despacho e

se autoridade
eqüvalente a I'creiário de Govemo fos-se e relevar a ausência de Pare@r
tcvrico-iuridi«r do óÍgão PóPrio dc consllltoria, relativamente :ts quL'st''!5
apteseniadas, e assim conhecer da Pr€ricnte Consulta' alcrtando 'rquela
do art 194
iuris,licionada quanto à ncrt-+sidade do integral atendimento

lI. em catáter cxcePoonal consideral o «)nsulcnte como

do RI,rlCDl;
III. responder à Se'cretaria de fazcnda do Distrito F deral que:

a) a inexistência de de;tquiübrio nas contas púbücas n;io disperrsa tt

cr.mprimento do aÍt- 14 dtLC n'! 101/00 (LRF) Para a Prática cL: renúncia
rlt: receita tribu táLria, assim como r.r excr:sso de arrc'cadaSo não substitui as
medirlas «mçrensatórias disPoEtas no incis<) tr daquele dispositivo;
b) as proPosiçô6 lcgislaüvÀs refcreJttc's à concessào, renovação, ampliação
<.,u

pionàgago

<te

inctrrtivos e/ou bcneficios de natursza tributáía que

resultr=n rànúncia de receita devem-se fazer a@mParhar das c5limativas
dc imPacto Qrçamentári() financciro no ert'rcicio em quc d('\'à irn'iar
sua úgencia e nos dois srBuintc§, além dc atendeÍ o disPt»to na lei de

direhizcs orçamcnüirias

-

LLrc úgente;

c) além do disPo6to no itern anterior, tais ProPosiçqrs devem sr': fazer
acomPanhar di comprova@o de que os bcne6cios eYou incentivos a
que v: referc'rn já foram considerados nas estiÍnativa-s dc r€§rita da lei

órçamentária anual - LOÀ na Íorma do art. 12 da LRF, c que não afetarão
os resuitados fiscais corl§tantL§ do anexo Própritr da LDO; OU tlc metliclas
de «rmpensação Para o Pcriod. antc5 indicado 5-lo aumcnt() de reccita
proveniente da elcwação àc atiquotas, da ampliaçào da bast' dc cálculo' da
majoraçao ou da criaçao de tributo ou crntribuiSo;
d) a irLsuficiência de saldo estimado para a renúncia cle rc*-eita na LDC) c
LOA nao «)nstitui óbice à ctrnces.úo do beneficio àquelcs que (lunPrkcm
os r€sPectivos r«luisitos legais, *m necrssidadc de aiust(5 rta Previsão de
re'ceita, grrém devendo a Administração atcntar-sê à obriSatorie<lade de
cumprimcnto das metas fiscais fixadas para o exe'looo;

e) a configuraçio da renúncia de receita indePende da nccessidade de
dr:spacho da autoridade administÍativa Para que ocorra a fruiÉo do
bcneficio;
IV. esclarecer à Secrctaria de fazcnda do D§trito l]ederal que este Tribunal
deixa de se pronunciar quanto ao que§ito 3 da consulta aPrese'ntada" Por
c(rnfigular-se caso concrcto;

v. autorizar a devoluçao do Prtresso na 00140rm3917/2011
origem

eo

ao órgão de

arquivamento do PÍesente Íeito'"
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O douto Ministerio

I'úbl.ico, em ParcceÍ

do

eminente
I'rocurador-Gcral, Dr. Demóstenes Ttes Albuquerque, oPina Pelo
não conhccime.nto da consulta e, na evenfualidade de a Corte dela
conhecer, pelo acolhimento das propostas do scrihor Inspctor.

Ao

analisar

a

admissibilidade

da

consulta,

o

nobre

Ícprcsentante do Parquct assim se maniÍestou:
'16. A corLsulta vcrsa sobre matcria que sr'er(ontra no tspe<tro dc
compctôncias materiais da Corte dc Contat rspcrialmente porqut,
consideraclo o principio da sinretri.r, a fiscalizaçào d.r rcr..úncia dt
Pública (5tá a cargo dos Tribunais de Contas,
conforme o^dministrago
texrr dos arts. 70 e 71 tla Constituição fericral, ,,\lem disso, nos
termos do art.59 da l.ei Comple'mentaÍ 10U00, o le€islador atíbuiu aos
Tribunais tle C,rnt.r: compctência Par.r fisc.rlizar o cumprimento tta Lti dc
Responsabilidarle Fiscal.
rcceita da

-[7. Apcsar de tlatar-se de matória de compctência da Cortc dc Contas, os
demais requ isitos dc admissibiLidadc nâo Íolam cornplctamente atendidos.

18.

Primciro, cronfôrmc o t!'or do art. 194 do RI,/TCDF, a autoridade da

admin istraçào

d

ireta «)mp..tentc pa ra formular consultas ao Tribunal scria

o Covcmador do Di§rito Fcderal, o Secretáricr de Estado ou autoridade
equiyalent('. No caso, o Serretári<>Ad junto, signaúrio da consulta, a;,esar
de substituto e'r,'entual do titular da Pasta, nàrr figua na norma reÍcrid.r
como Srssível autoridade consulcntc. Como a norma nào lhe aaibúu
(Í)mprtênci4 não cstá leSitimado a propor c,rnsultas ao Tribunal de
Contas.

A questão mostra-se rclevantc tende cm vista quq nos termos do § 2e
do art, ]e da Lci Complemcntar ne 1/9d a resçrosta à consulta tern caráter
normrtivo e constitui prejulgamenk) d.r tesc. SigrriÍica d izer qr.rc a dccisao a
19.

ser adotada em se{e de consulta deve

*r

obedc<ida pelos órgâos suieitos à

jurisdição do Trúunal c que vcnham, de qualquer furma,
pcla matéria objrto do Íeito,

.r

s:r abrangdos

prr eremplo, st,a con-sulta vercar sobrc a corrcta apLicaçâ() dc
determinado dispoGitivo le8al alito à tGla a Administraçào Dreta d<r
Distdto Fr.deral a reiFxta do l ribLrnal não obrigará apenas ao órgão
consulente, rnas e,stcrder-seá a todot, os demais órgãos quc int(yram
a &'spe\ctiva Administraçrào Direta distrital bem como às entidades da
Administração IndiÍeta quc, porventura, tamEm estciam sub()Ídinadas à
hiÉtcse tratada tu, prctcsiso. Lste o alcanc,. do caráter nomrativo de que

20. Assim,

tÍâta o citado disFesitivo legal21. Tais procer«rs apresentan, por cotuseguinte, r'c'rdadeira cficaoa trgr
omn€'s, pelo mc'nos no que pertine à administração pública suieita à
matéria objeh) da consulta. Adqnais, por gxsuiÍ caráter normativo, tem
força vúculantc em rela@o aos jurisdicionados. Estão obrigad(» a scBu ú à
orienta€o rÍnanada pelo Tribunal, rcb pena de ser considerada irregular
a conduta contrária ao qut' dc,cidido em sede de cons-u lta.

A proÉsik), cabe hazer à baila deciúo do Pretório Lrcelso que,
conÉrmando o caráteÍ abskato o generico da-s decisi)es adotadas pelo

22-

E6
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'fribural de Contas da União eÍn s€de de consulta, admitiu a interPooiÉo
de Ação Dteta de Inconstitucionalidade PaÍa impugnar dccisão daquela
Corte Fedcrôl de Contas adotada em sede de consulta, cDnsoante se
deprcqlde da emcnta
ADI-MC'1691
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I

seguir transcrita:
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007
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hnllos

do §

atos omutitos.

fior lili?t).

2' do rtigo 1" da

Relei'ôncja

I

á

coltstíh,].ht

prcitl*tnBnto

n'' .§.-í-13191. S,io.

l,t,rirütu.

mguiçao de itrcottstitLttiot:.;,liàadc

'lo
Íúcit c tos, quardo a ooltrul,tçio de
nao é pmttitidn w úiitidadc. Precedeítes do Plenirio dt,

taoturhçao dt |)toí,entos e

clo

.ttlcit1e11tos
S.T.F. - Coúieniência da concessio da línirur. Mtdido lirttüwr à,leidn
para susld.nd!7 n eficácia, 'et hrnc , da L)ccisatL. n' 81996 |rolntain pelLl
Pkúrío ,.lo Tríbuml de Cotltas üos olttos do Processo no TCl)07.925i961. oté o jtrlgorrunto fíral àl presehte oÊão dictn fu itrcotrstitrrcit.]ttlidadc.
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I

Trala-se, etlt rtrtladt:, de rwdadeira competêncii *lraordináría dit

tiltmnl qu reg tnrá decisitt

cont eficácía ergn '.otú1es c tfeito

ao delílrerar sobtt qtesfão

el

iegnlnunlt bgilínntla Dara

i

1i útlanlt:

allstrato- Atlerrrr.is, n contpctêtrin |,arn
propor cortsrita confipo'a elemetkt essencial do al]l adttittislrfilir'í,. c1ljtt
atshtcin o tona uoáIidr,, onl,orn l,ossn so contnlidadtt ltda aúoido,*

pÍalicn do alo.

PLrr essn

Ínzãl, n nnr;ttm

ck conrpettncia do ct,nsülctúe mistrn *: ,(lc'ofitrk e drit sL'r Irolaàn co l
rigrr. dettrrdo o'!ilrrr nl não cotlhtrcr do l)t-csr ls co suha

t

n con-.ulln. t1ão obsL,nlí: ur,rsaÍ $hrc dlreílo e»t tÉe
Vreosõn o ohjtlo, tÍn ivio aconn anlnda do lt,ttecer lic»icojuidico dn Adnútitruçào, conforne precciltq t) §1! d(t nrl. 191 ào N/
TCDF. Nesse 7r»tlo, o Lluwrondo nq 84/2U11 DIlÀl/SLlR-LCi-qEF t
o Parectr D|TRI tr' 'l/2010 tlão sttyren n erígênàn. O pimeno q,.tlL<
fonnuln ns qleslões obielo ald cofisülto, se t ,tlrrcvntar qrnlVter análist
cot'fhtsiaw- O segrfitlo rtfere-se a eshulo sobre ynntos es1,ccíficos do § 1l
do ffL 14 .li LR.]' c seroru de base para n fomulação do ttrceír1 qurstãn,
s(lbrc
tinuta ile nlo nornnliil)-

24 Aüm
indicar

disso.

cL»n

a

Assin, forçoso rcconhecer qw a co sulla nào preetrcla os requisilos dt
admissibílitlade, porque não ann nconpatlnda do larecer lécnico iuidíco
e nào foí frtmrulada 7nr auloidadc cotxpetente- Por isgt, este ntntbro
do

Ministérh Público tle Contns propõe ao Tibunol quz nào corltça da

corsulía.

Sem embargo, recorúecendo que "exsuÍgem dos autos
questões contÍovertidas relevantes e de importância indiscutível
RTribural dc Contas do Distrito l-cderat
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para o Distrito Federal", o i.lustrc Procurador-Gcral adentra o
mórito da questão, afirnrand o:
27. Na primcira quL'stão, a SEf aPrescnta duas hipóteses em que, a
principio, nao haveria a nc'cessidade do atendimcnto das condiç6rÉ
prevúas ncx; incisos I e tr do art. 14 da LRl, pois não eslaria evidenciado
à desenuilfurio nas contas públicas. A primeira hipótese seria a ornct'ssào
dc anistia ou remissâo cm rela$o a hibut()s rLào prcvisto6 na eÍ'tirnativô

de r€teita corLstantc do o!çamcnto. A segunda seria nas hiÉtcses de
Íenovaçào ou ProÍ()gaçào de bencficio 6scal «)nccdido ant"riormcnte-

quest(L5 Íoram dcvidamentc tratadas Pclo Corgr Te'oicu' Catt'
aç,enas, i.ssaltar quc o art. 14 da LRF não aPrÉ,cnta como condiçào parl
a aPlicar-âo dos incisdi I e ll a c'xistência de dc;tquilibrio nas contas- Nos
tcrmos tlo disl-rositivo leSal mencionado, a L-oncessão de rerrúncia dc
rcceita cm qrilguc, cas(, devcÍá e§tar acompanhada da r§1imâtiva do
inrpacto orçanlentáritrfinanceirrr no e>ierocitt em quc entrar e viqDr (
na LDO e atc'nder às condiç"is do inciscr
noi dois seguinte§, tcr
28.

l§

Previsâo

I ou do inciso

ll.

e'stabcl-'cer as regras Para a conce§são de renúncia de rc(eita'
o legislador odenk)u-se pelo princip'io da Sestào fiscnl resP{)n'§á\el'
de aÍetar o equiüb-,rio das contas
Prc\,'enindo eventuais dcsvios capazes
públicas, assim como o fez em diversas pa-ssagcru da LR-n-' Exigiu que o
29.

Ao

adminisbador Públi«t, de forma ant{rciPada e consciente, garanta que a
renúncia tetüa sido considerada na estimativa da receita ou aPrcscnte as
medidas de comperuação para mantêla no Patamar Prcvjsto Portanto'
ainda que não esteja evidenciado o desequiLbrio, Para hâver a r'núnciJ'
necea§.irio atLnder o arL 14 eÍn sua Plenitude.

(tributos novo, nào Previstos
PÍimeira hiÉtllsê aP(=cntôda
L.nÍaÚT (}5 'lcrescimos do
imp.-rrtantc
íeq-.ita),
cunsidero
de
na estimativ;
30. Sobre a

senhor Insf,etor que, ao sc rc'ferir ao princípio da univt'rsalidade, dissentiu

do Posicionamento do CheÍe do Serviça de Gestão Fiscll Sqlundo o
princíPio da universalidade, toda§ a-s receitas e desPesas devem €star

criar novo triL'uto, de'Jc-se at'Jalizar a lei
prcvisi;rs na lei orçame.n-tária
^o sido aprovada' Isw aÍa§a a hipóte'st'
àrçamcntária, mesmo que iá tenha
apresentada pcla SEF àc' que o tributo novo, criado após a aprovaç)o
a, fO,q, n;,i jnfluenciaria o equilibrio das contas. '\inda que legitinra
a cobrança do tributo após a aProvado da LO& ne"cessiirio o aiuste no
.,rça-".,to .', haverrdo renúncia de rcceita' obrigatório o atendim€nto do
art. 14 da LRF.
31. Sobíe a segunda

hiÉt

§e, o

aórdão

o

Tribunal dc Contas da União

e

o

entendiment; da Rrreita F!ücral do Brasil nào deixam mar8em a dúvidas'
As prorrogaçõcs de renúncias de Íeceita devem observar os mcsmos
rc',qr:isitos faia os casos dc conccssão 9 para que sejam vilüdas, devem ser
criuat* poi tui qr" ultere a anterior. Asstry o novo ato normahvo deverá
ob.crva, todas as etigências legais, inclusive os ditames do art 14 da LRF'

A segun<ia guestão colocada pelo Corsulcnte diz rc§Pcito à diferença
ente o ,alor pr.'visto e o eÍehvamerte renunciado ao longo do cxercício
.m q,ro ,leva entrar em vigor. Ne§se Ponto, corrcta a «rndusão da Unidade
Téqrica n<, s,:ntido de que o dcequilibrio o!çarnentário úo «nstituirá
32.
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óbice à concessão do be.ncfício desde quc atendidas as condiçõ<> do art.
14 da LRF. Aliô a norma não preÉ a suspensao do beneficio neste caso,
ap{rsaÍ dc crdgir que o administradoÍ busque o atingimento das metas
fiscais pref istas na I DO.
33. Ademais,

uatando-sc dc prcvisão, cvidentc que poderá haver diferença

em rela@o ao valor eftÍivammte renunciado, em raão de fator§
impossívcis dc s:rcm previstos na fase de planejamento. lsso ó comum,
inclusivq na estimativa da rcceita corstante da L.i Orçamentiiria Anual,
pois poderá havcr superár'it ou déficit na .lrrecJdcçào duiante o exercicio
em raáo de fatores cxtemos.
Todavia, t('m-sc como pressutDsto para esta «)nclusão que a estima tiva
adotada inicialm(yrte, quardo da elaboraçao da LOÀ tenha sido efetuada
com base em qttudos t&ricos adequados, caso centráiio, nào r ptüc'
admitir a supres§o da noÍna no caso concrcto. Nào se podc admitií quc
a diíererrça entre a previsão e os valor€§ .'futivarnente renunciados s(jJ
fruto de estimativa a mcnor, realizada de forma indeüda, seja de maneira
intencional ou dc forma cuJpoa, apenas qrmo mote para aprovaçào da
renúncia dc Íl-ccita. Há que se atender o comando legal na elaboral-io
da LO,^ não apcnas em seu aspecto meramente formal, mas tamhm c
principalrnente íü a ótica matcrial.
3'1.

*

() L'ntcndimerrto constantc
35. Por ütimo, a SLü qucsti<na ao Tribunal
«lo Parecer na 012010 - DITRUSI,'I{EC/SEI e da minuta de Ato Normativo

cl)rüÍIlra afftrnta à legislal-âo orçaficntário finan.eira, qipr'cia-tmentr
quanto à disciplina relacionada

à

renúrcia de rcceita.

36. O Chefe do Scrviço de Gstão Fiscal cntcndeu, preliminarmentL) quc
nào caberia a Cortc dc Contas se pronunciar pbre os atos normativqi do
Poder Lret-utivo antc's de serem editados, pois p.)dcria ftmcionar como
mera consultoria juídica. Alcím disiso, a manifesta€o acerca da minuta dc
,A.to \ormativtr crrnfiguraria anáIise de cas(r cÍ)ncÍeto, i'edado em sede dc
c\ame de corLsulta.

Apear da otr..crvaÉo, opinou sobrc a «nclusao do Parecer DIIRI N!
1/2010 entendendo que â qu6tão iÍr.pacta dirctamente o quc dcvc scr
considerado «no renúncia de receita na aplicaçâo do art. 14 da Lei de
Respon-sabilidade Fiscâl, cspecialmente o parágratb primeiro que defi,1c
o que deve ser corrsideritdo para 6rrs r,-le renúnc'ia dc receita. Em sÍnt.'sc,
aprcs..ntou a s uinte sugétão paIa a quqitã(, apresentada:
37.

tendo

tnt co siileração a pssillílídn.k dn erliçao fu "leis dL cftitos

lt

canoetos ', a corfiguração dn renrincia fu rcctítn deíinída rc ,s
14 da I.Rf iÁepende rla T,resorça/rccessitlndc dt rlespacho da o
adtnifiistratiÚ pora que ocon a a .lruiçào do ltotclido;

rlo

ort.

toidod.

por sua vez a par dc concr:rdar com a conclusao,
apresentando nova rcüa@o para a suge-stão, entendeu pertinentc
aqescentar menção à impossibilidade de dar tratamsrto ao que'sito 3 da
consulta formulada, por se tratar de ca-so concrcto, como expo6to no § 62
38, O senhor Inspetor,

da instrução.

39. Com raáo a Unidadc TáIica. O c<ame da minuta de Álo Normativo
nào p<de g,.r con-siderado cr)mo exame da qu$tão crn tes€, objeto próprio

R. l
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das consultas Íormu ladas ao Tribunal. Razao pel,a qual mtrndo, no mesmo
scnüdo, que não cabe ao lribunal se maniÍestar sobre sua pertinência ou

não.

importa obselvar que as condusôes langdas
no Parc'cer DITzu N'g 12010 estâo de acordq «>m rl entendimento deste
Órgão NÍinisteriat- Pode-se úrmar que, nos termos do §1n do art l'1 da
Ln:f, esá abrangido no coneito de renúncia de rcceita "todo benefício

40, APesar dessa c§nclusão,

que, agindo no univcrso de elemmto direta ou indirctamente alcançado§
tios demajs" Deve
lela nãrma gcral, vier a beneficiar uln ou uns em face

ser encontrado, ademais, elemento diÍerenciador capaz de idcntificar o
quc vem a ser isençào não ger,:l definida na Lei'
Contudo, o desPacho da autoridade administrativ4 mencionado no art
do CTN, não Pode ser con''riderado c§mo clemento diferenciador Para
caracterizar o quc lem a sel itenção nào geral definicla no art 11' §1" da
LRF. Este', aPenat materializa a i§enção já concedicla pre'la- lei Não cria' nào
inova, apenl põe em prática aquilo que o tegislador definiu Alénr disscr'
({n que isençio
c.om bem a-s.severott a Unidade Telnica, exi§tem situaqi)s
as chamadas
lei
de
cria@o,
pa,s.sa a produzir efuito§ conqetos a Partir da
abrangidas
quc
não
seriam
hiptltesr:s
concrett»,
Pelo art
normas áe efeitos

41

,

179

179

do CTNe

exgxto, e§te órgão mini§terial entende que o Tribullal não
deve mrúecer dá consulta obieto do Prtse'nte por ausência dos requisitos
de admissibüdade: nao vem acomparúrada do Pareer técnico-Frídico e

42. Por todo o

nár loi Íormulada por autoridade comPetslte'
CÀso assim não entenda, anui às ccnclusoes da Quinta tnsPetoria de
Contole Extemo e ProPôe ao Tribunal o acolhimento das sugestôt* de fls'
45/4ó, reproduzidas no Pará8raÍo 6 deste Patecer'

Relatei.

Registre-se que, aPós a instrução do fcito, ingressou em
meu Gaüinete o oijcio * zstlzott-caB/sEF (fl. 60), firmado pelo
Secrctário de Estado dc Fazcnda, com a finalidade dc ratificar a
consulta sob examc.
linha dos
Quanto à admissibilidade da consulta, entendo, na
desta
na
competência
inseÍe-se
pareceies, que a matéria arguida
Corte de Contas.
Prosseguindo, coÍrstata-se que a juntada do referido ofício
subscrito peú dtular da Pasta consulente supreuma das deficiências
vislumbradas na exordial pelos Pareceres'
Caminhando um pouco mais, nota-se que a coÍrsulta versa
direito em tese e indica com precisão o seu objeto'

Por fim, há que se reconhecer, na Iirúra das manifestações
contidas nos autos; que o MemoÍando ns 84/2011-DITRrySUREC/
90
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SEF e o Parecer DITRI nq U2010 não suPrem a cxigência de que a

consulta se faça acompanhar de pareccr técnico da Administraçâo.
Dessa forma, cabe ao egrégio I'lenário, antes de responder

questões formuladas pela consulente, decidh sobre a
admissibüdade da peça inicial. Propõc-se, então, uma questão
preliminar nesse sentido.
Caso admitida a consulta, adentro o mérito, acolhendo as

às

inÍormações e conclusões do CheÍe de Gestão Fiscal da 5ê ICE, com
os ajustes feitos pelo digno Inspetor, que contou com o endosso do
douto Ministério Público.

Nesse ponto, entcndo que as resPostas ofertadas aos
questionamentos Ícitos cncontram-se em consonância com a
mclhor jurisprudência sobrc tcma, mantcndo o rigor interprctativo
neccssário iconcretização dos princípios inercntes à gestão fiscal
responsávcl.

voro
Em decorrôncia das irúormações e conclusões da unidade
técnica e do douto Ministério Público, com o ajuste quc faço, VOTO
no scntido de que o egregio Plenário:
I. tome conhecimento da instmção de fls. 23/43, do despacho
de fls.

4,1/.16 e

dos documentos iuntados aos autos;

Il. deüberc, preliminarmente, quanto à admissibilidade da
consulta;

Itr. admiüda a consulta, responda à Secretaria de Fazenda do
Distrito Federal que:
a) a inexistência de desequilíbrio nas contas públicas não
dispensa o cumPrimento do art. 14 da LC ne 10U00 (LRI)
para a prática de renúncia de receita tributária, assim
.o-o o erc"""o de arrecadação não substitui as medidas
compensatórias dispostas no inciso tr daquele dispositivo;

referentes à concessão,
de incentivos c'/ou
prorrogação
ou
ampliação
renovação,
rcsultem rcnúncia
que
be'nefícios dc natureza tributária
de receita devem-se fazer acompanhar das estimativas de
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva
iniciar sua vigência e nos dois seguintcs, além de atcnder o
disposto na lei de diretrizes orçamentárias - LDO vigente;

b) as proposições legislativas
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c) âlém do disposto no item anterior, tais proposiçóes
devem se fazer acompanhar dc comprovação de que
os benefícios c/ou incentivos a que se refcrem iá foram
considerados nas estimativas dc receita da lei orçamentária
anual - LOA, na Íorma do art. 12 da LRI, c que não afetarão
os resultados fiscais constantes do ancxo próprio da LDO;
OU de medidas de compensação, para o período antes
indicado, pclo aumento de receita proveniente da elcvação
dc alíquotas, da ampliação da base de ciíIculo, da majoração
ou da criação de rributo ou contribuição;

d).r insuficiência de saldo estimado para a rentinci;r de
rcceita na LDO c LOA não constitui óbicc à concessã<;
do beneÍicio àtlueles quc cumprirem os rL'spectivos
rcquisitos legais, sem nc'cessidadc de ajustcs na previsão
de reccita, porém devcndo a Administração atentar-se à
obrigatoriedade de cumprimento das me.tas Éiscais fixadas
para o exercício;

e) a configuração da renúncia de receita independe da
necessidade de despacho da autoridade administrativa
paÍa que ocorra a fruição do benefício;

IV. esclareça à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal que
este Tribunal deixa de se pronunciar quanto ao quesito 3 da
consulta apresentada, por configurar-se caso concreto;

V. autorize a devolução do Processo n0 0040-003917/2011 ao
órgão de origem e o aÍquivamento destc autos.

Processo ao 29.299I 2O11

Decisão no 222J2012

y2

R'l ribunál de Contas do Distrito FedeÉI 38

:

c€18z

2012

POSSIBILIDADE JURÍDICA DE CONVERTER
EM PECúNIA A L-ICENçA usptclar NÃo
GOZADA E NAO APROVEITADAPARA
QUAISQUER OUTROS EFEITOS - CONSULTA
Manttel

Andrade
Conselhciro do TCDF - Relator
de

Consulta acerca da Possibilidade.iuridica d.'a CorPorado converter
em Pe'crinia a ücença c§Pecial nâo gozada e nào aProveitada
para quaisquer outros efeitot por ocasião da inativação ou do
falecimento do militar (dircito extcnsível aos eventuais herde'iros).
Possibilidade nâo reconhccida, por falta de amparo legal, por meio
da Decisão n'-1.704/06. à fl 62.
Nova co.rsulta formulada, ap(rs requcrimento do Coroncl BM Cózar
Corrôa Pcreira Para convcrter em Pecúnia os periodos de licença
q;pe'cia1 nao usuÍruidos, com o mcsmo qucstionamento da anterior,
'lCDI c
em face rle aparentc divcrgência de posicionamentos d() c.
de n('vas decisót\ iudiciais.

Dcvoluçào d() tieito à InsPetoÍia, por Depacho Sin8ular, à fl. 100,
pa:a reavaliação, em face da superveniência da Lei nq 12.086/09.
ln-spctaria sugere ao Tribunal considerar omPrido o aludido
Dcipacho Singular e rever a Decisào ne 41MlO6' respondendo à
CorPoraçào sobrc a Possibilidadc de conversão cm Peoinia de
licença e'special nào gozada, em dccorrência da Lei ne

12

086/09.

lllPjTCDf opina para que o Tribunal não conleça da

corLsulta,

mantenha inalterada a Dt'cisão ne 4.704106, por nâo aplesentar vicio
a ser sanado, e alerte a CorPoração acerca da Lei ne 12.086/09, que
passou a admitir a convcrsão em pecúnia de Iicença esPocial não
g<.rzada.

Voto convergente «)m o MPjTCDF. Não conhe'cimento da consulta.
lnformaçáo à Corporaçao.

Cuidam os pÍesentes autos de consulta formulada pelo
Comandante.Ceral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal - CBN'ÍDF, fls. 76119, reiterada às fls. 20121, nos termos
do artigo 194 do RI/ICDF, sobre a Possibiüdade jurídica de a
Corporação converteÍ cm Pecúnia a licença esPecial não gozada
e não apÍoveitada para quaisqueÍ outros efeitot Por ocasião da
inaüvação ou do falecimento do militar (direito extensível aos
eventuais herdeiros).

Por meio da Decisão na L7Ulo6, à fl. 62, o Tribunal tomou
conhecimerto da referida consulta, respondendo à Colporação que
"... é juridicamente inüávcl a conversão em pecúnia de Iicença especial
não gozada e não aproveitada para qualquer ouüo fim, por ocasião da
R fribunat dc Contas do Distrito FLderaI l8 :@Jt97.2O12
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inatividadc (reserva,/reÍorma) ou do Íalecimento do bombeiro-rnütar,
por falta de amparo legal".
O CBMDF fcz nova consulta ao Tribunal, de mesmo teor da

anteriot encaminhada ao Tribunal por meio do Processo Apenso
nq 053.001.365/07, onde consta

requerimento do Coronel BM Cézar

CorÉa Pereira à Corporação para converteÍ em pecúnia os períodos
de licença cspccial não gozados.
A Unidade Técnica procedeu à anáhse da consulta no Presente
fcito, prrimeiramente às fls. 73178, com sugestão ao Tribunal para
não conhccêJa c rciterar à Corporação os termos da Decisão ne
4.7M/06, instrução cssa acolhida, em essência, pelo MI'jTCDF cm
seu parecer às f1s. 8U99.

No novo exame realizado, às Íls. 101i10{, após o processo
ter retornado para reavaliação, por meio do Despacho Singular ne
4751ú, em face da Lei ne 12.086109, a Inspetoria inÍorma que a nova
consulta "... encontra-se em desacordo com o art. 194, § 14, do RI/
TCDF, vez quc não trata de direito cm tese, mas sim da análise de
caso concreto, qual seja, a possibilidadc de conversão cm pecúnia
da licençtr-prômio não gozada do Coroncl @BM Cézar CorÉa
Pereira-"
Continuando, o Corpo lnstrufivo assinala quc o artigo 19 da
Lei na 10.,186/02 com a alteraçâo promovida pelo artigo 115 da Lei
ne 12.0861@, passou a contemplar a possibilidade de o militar, ao ser
transferido para a inatividade, fazer jus ao va-lor relativo às Iicenças
não gozadas.
Registra que o artigo t9 da Lei na 10.486102, em sua redação
original, possibilitou a convcrsão em pc'cúnia, apenas, das ferias
não gozadas.
Ressalta que "... a possibilidade criada pela Lei n0 '12.08612009,
de convcrsão cm pecúnia das licc'nças não gozadas, está
condicionada às mesmas não terem sido uüIizadas para quaisqucr

outros efeitos, tais como incremento de cotas ou adicional por
tempo de serviço, sob pena de afronta ao princípio da segurança
juridica."
Consigna, ainda, que a possibüdade de conversão em
pecúnia das licenças não gozadas estende-se aos beneficiários da
pensão militar instituída pelo mütar Íalccido na atividade, de
acordo com o parágrafo único do artigo 19 da Lei na 70.486102.
Finalmente, sugere ao eg. Pleniário:
94
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I. ter por cuÍnprido o Despaúo Singular nq 47512009;

tr. ern face da previsão legal criada peta lci ne 12.08620@, que alterou o
artigo 19 da lci ne 10.4862002 rever os tcrmos da Decisão ne47Ml2ffi6 e
responder ao CBMDF acerca da possibfidade de conversão em Pecúnia
da 1ien9 especial úo gozada e não aproveitada Para quaisquer outros
eÍeitos, por ocasiâo da hansferência para a inatiúdade remunerada ou do
falecimmto do militar em serúço aüvo;

lll

determinar o encaminhamento de
adotada à autoridade consulente; e

ópia da d{xisão que vier a ser

fV. autorizar o arquivamento do prescnte prrrcesso.

O lvÍPiTCDF, mediante o Parecer ne 297120L0 - DA, às fls.
da Inspetoria, opinando para que o Tribunal
adote as medidas indicadas no § 21 de fl. 113, em suma, mantendo
1051113, dissente

inaiterada a Decisão ne 4.704106, porquanto sem vício, e alertando
a Corporação quanto à possibilidade da conversão em pecúnia
das licenças não gozadas, em decorÍência da Lei nq 12.0861@, que
alteÍou o aÍtigo 19 da Lei ne 10,486/02, tendo em conta, basicamente,
o fato de que a Decisão ne 4.7C4.106 não merece Íeparot haja vista
a inexistência de legislação, à époc4 que amparasse o direito
em discussão, não havendo razão para que o Tribunal reveja tal
Decisão, pois: "a Leí ne 12.08612009 constitui uma nova situação
jurídica que não está acobertada pela Consulta anterior. Frise-se
que não está se alterando o entendimento do Tribunal. Este não é
o caso. Houve, sim, modúcação da situação jurídica que suporta o
fato."
É o relatório.

voTo
Observo que a Instrução e o paÍecer do Órgão Ministerial
encontram-se, basicamente, no mesmo sentido. A diÍerença reside
no fato de que enquanto a Inspetoria entende deve ser revista a
Decisão ne 4.704106 o MPjTCDF entende deva manter-se inalterada.
Tendo em conta o meu entendimento de que a reÍerida Decisâo nào
deve ser revista, acolho o parecer do Parquet.
A nova consulta, fonnulada pelo CBMDF, objetiva reÍormar a
Decisão no 4.704 /06, à Í1.62, quenegou a possibilidade de conversào
em pecúnia da Iicença especial não gozada pelo militar quando de
sua transferência para a inatiüdade ou de seu falecimento.

Relativamente ao conhecimento ou não, pelo Tribunaf da
R.'l
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nova consulta Íormulada pela Corporação, entendo, a exemplo
da Unidade Técnica e do Parquet espc'cial, quc ela não deve ser
conhecida pela Corte, por não tcrem sido preenchidos os requisitos
de sua admissibilidade, previstos no artigo 194 do RIIICDF,
conÍorme exposto no § 20 clo parecer Ministeriai de fl. 91:
[...] l'rimeiro: tratâ-sc de aPreciago de ca-rc conscto, decorrente de
inconlormismo crm o resultado da Consulta. Segundo: não houl'e
a inclusão de I'areceÍ tócniccjuridico da Adntnistrago veIsando

exclusilamente sobre a Consulta. Iercciro: a CorFr)raç.ão considera que
a resFrsta à CorLsultê, já eÍetivada "nâo vincula a AdrninistÍação", e não
moece ser sq;uida.

Não obstante, considerando que a Lei ne 72-086109 passou a
admitir a conversão em pecúnia da licença esPecial não usufruída,
acarÍetando mudança substancial na orientação dada por nreio da
já citada Decisão na 1.704106, tenho que se faz importante inÍormar
à Corporação a ÍesPeito da alteração advinda com a referida Lei n0
L2.086/09, em consonârcia com a função orientadoÍa da Corte junto
às jurisdicionadas.
I'enso não ser o caso dcrevisãoda Decisãonq4.704/06, proÍerida
em sede de consulta, haja vista que', além dc não cabívef conformc

entcndimento do Tribunal manücstado na Decisão ne 7.625108,
que acolheu o posicionamc'nto do MIJTCDF, Íoi adotada-com base
na legislação vigc'nte à cPoca, que não previa a possibilidade de
convõrsão em pccúnia das licenças não gozadas nem incluía a Lei
ne 12.086ft), não possuindo vicio ou impropricdade, conÍorme
frisou o Parquet.
A Lei na 12.086/09, em seu artigo 115, acrescentou ao artigo 19
cia Lei ne i0.486i0ó, a seguir transcrito, a possibiiiclade cie o miiitar,
ao ser transferido para a inatividade, ou os seus beneficiários,
quando o militar falecer na ativa, fazerem ius ao valor relativo às
licenças não gozadas.

Lei na 10.486/02:
Art. 19. O mütar, ao seÍ tlansferido paÍa a inaliúdade remunerada altlm
dos direitos Previstos no inciso XI do art kr e nm arts. 20 c 21 desta I-eL
fará jr"u ao víor relativo ao período integral da-s ferias a que tiver direito
não gozadas prr necessidade do serviço e ao incomPleto, na proPorção
ae t/tZ (um âoze avos) por mês de eÍetivo serviço, sendo ocnsiderada
como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, bem
licenças não gozadas. (Redação dada p:la *'r na 12'M6lA)\'

omo

Parágrafu único, Os direitos PÍewistos neste arti6io sao concedidos aos
benÀciário. da pensão ntljtar no caso de falecimento do militar em
sen iço aúvo.
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ConJorme visto, a nova norma Passou a contemplar o direito
do militar c de seus beneficiários ao valor relativo às licenças não
gozadas, quando o militar for transÍerido para a inatividade ou
falccer em serviço ativo.
Reitero, assim, a conclusão a que chcgou o Órgão Ministerial:
form4 tean-se quc a nova Norma L al exPre§samentg Sarantiu
a(x militares e aos req)ectivos dePendentes o direito de gue §e co81ta, o

18. Dessa

que p<úerá ser alcrtado à CorPoraçao, a dc§Peito de não se conhê«]r da
eonsuita, por falta dc Prenchimento dos rcqui§itos de admissibilidade,
bem como de nao se altcrar a Decisão nq 4.7042006, visto que nâo apresentar
vícios a serem sanados e foi anqrrada cm context'r de legalidadc à luz da
legislaçâo entâo ügente.

Diante do exposto, acompalhando, cm essência, o pareccr do
|VÍP,TCDF, VOTO no scntido de que o egrégio Plenrí'rio:
I nâo rr:nheça do documento de Íls 138 a 1'11 do Ptoce;so n!
053.001.3ó520O7 como consulta, por Íalta de ateldimcnto dos requisitos
de admissibüdade dc que hata o aúigo 194 do RffCDF;
a Decisão IP 4 704,/06, Porquanto não aPre§enta
vício a ser sanado e foi lasheada na legislaçao então ü8ente;

II - mantenha inalterada

- alerte o Corpo de tiombeircs MilitaÍ do Df de quc a previsão legal
criada pcla l,ei n'! 12.086/@, que alterou o artigo 19 da Lci n! 10.486/02
pa-rou a admitir a conversão em Pecurria da Liceng especial não gozada e
não aproveitada para quaisquer outros efeitos, grr trcasião da trarsfcrência
do militar para a inatividade remunerada, ou do falecimcnto do mütar ern
seni+) aú\.o, \isto quc extensível aos beneficiários de pensãq por força do
disposto no parágrafu único do artigo 19 da Lei nq 10.486/02;
Itr

IV - detcrmine o enüo de ópia desta deci§ão à autoridade consulearte;
V

- autorizc

o arquivameÍrto do presr:nte Íeito.

Processo nn 1.3.079/2005

Decisão na 3.71712010
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REQUISITOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS
DE EXERCICIOS ANTERIORES - CONSULTA
Manoel de Andrade
Conselheiro do TCDF - Relator
Consulta Íormulada pela PCDF. Requisitos para pagamento
de despesas de exercícios anteriores. Unidade lécnica Íormtúa
sugestões. Parquet especial divcrge. Acolhimento parcial das
proposiçoes, com a justes.

Cuidam os presentes autos de consulta íormulada pela douta
Procuradoria Geral do Distrito Federal acerca de peculiaridades
afetas a pagamentos de despesas de exercícios anterioÍes.

A
1

diJigente Unidadc lnstrutiva, mercê da lnÍormação n'

0/201 0-CICE/AT, assevcra

:

2. I rês perguntas foram claboradas sintetizando o «rnteúdo da consulta:

a) Em quais cas» çroderá haver Pagamento de drsPe'sas de exercicicrs
anteiores?
b) No6 casos de au,sência de contrato, é poesivel tal pagamento?

c) Quando o terceiro podcrá ser corrqiderado de boa-fe para Íirrs do
ev€ntual paSamento?
3. Para respondcr a presente consulta, a irúormaçao está organizada em
quatra partes. Na primeüa çanstam algumas preliminare, em seguida a
admissíbilidade da consulta é analisada, na terc!'ira são apresentados os
fundamcntos jurídiqx utilizados na resposta e a jurisprudência *bre o
assunto e, na última, é aprcs.ntada su8eslão de resposta à consulta para
delibera@o plcnária.
I-

PREU]\{INARLS

4. Pretiminarmcntc, o I{.;DF suscita conhové'rsia a respeito do tema. I raz
o disposto no art. 52 da tei n'g4.&362009 (Lci das Diretriz!§ Orçamentárias
para o exercicio de 2010 - LDO12010) e o «rntcúda da Decisão TCDI n!

ul2u]€, fl.17.
5. O

referido dispoeitivo da LDG2010 informa quc:
Art . 52 - As desrysas fu e*rcícíos atúeriores relnti;xs

nos órgãos

e

entidades

do Poder Evartito sofiente WdeÍio xr pagas adminísftaüwhLitc s.
precediàrs de regular coniataçdo c contproL\ldo n erístêtcía àe crédito
y@o conr sal.Io stqiciente para ate dê lis no respectioo orçtÍhvito,
atjo mtyxnho tenha sído corcideralo ínsultsistente e anulado ta exerctcio
coÍrespondente e desde que o credor tekha cumpido sua obrigaçio no
prazo estabelecido rc instruhehto cofiftatuol§ 7' Verifcados os rcEtiçítos de que trúta o cdllul desse artigo, o pagdfietúo
das detpesas o qw se refere estÃrú coidiciofiado à tlisponibilidadc
orçmrcnttfro do etercício tlt 2010, preútttente consigtnih mr pro«sx,
de núdo a rudo cofipronuler o regularida,fu das contas gorvnlnfitntais, c
à estrita obsen'ância do que disry os arts. 37 r 63, tli I"i n' 1.320i61 e
R.l ribuaal de Contas do Dishito l-ederal, 38 : @9-120, 2O12

I

r 31, dt Deoeto n" 76.098t91, ntediaute etanu préiio da
rü OrLlon Priblica e Socinl c Conegedoria-Ceral do Distrito

os nrts. 52, 80

Secretarin

Fedtral a rtgulmwiaçt1o eqtecdíc.l
Frccrtti,',t-

en

atrt

Próprit do Chefe

ü

Podzr

legol afeto ot cortelato o
'10'1,
de
tle
Co»+)Ltt:r.ttf .iÜt'
20t)0, iüplicirá a rcspottsabilidadc pcssool àe quon lhe do. cttusa,
ünio
rt st't ,ipnt tdrt 1»r neio cb ytocesso tdnittistrotií'o díscillítur e tllttl do

§

2'O rlescunryinrcrto de ELalquer dí,,1,ositii'Lt

es.E htottt,itl.

tDt

c]§peciol o

ttrÍ. 1?, dn

I

I

ri

l.

ri t]»tt]dd dt co tis cslTcardl. rlrtlros os Proaedimarlos solr i7
rrspolsolrilrrírrír 11; -St'crúrrilr:r tlc Ordot PIil,lira c -(ocinl e Con lriiorin

lôr o cnso,
Gernl

§

io

L)rstt-ito Fedtrol-

J' Oj r.rj

ries1,,'sns ilr'

,

sitos pr.i,iilos

,ú .r4,ll

,'i.ss. irti::a 1i1o se

rrr, ioos ,inttiores t"iginnnr.

rio

lt

\licallt

'1

ttpo rü ,?esprsns R'ssrrrlj

r'F,co1qos So,iaís, grt tl:lto se trnler dc obtistlçtio d.'I'aiút;Euío

cliala.

t

.,irtulr d.lti.

.l' Os l,rr'sÍdexit's rLt Cinwrrr L1;islrliiu ár tlistito Federol t do
Tàl,uú,tl dt (-r),,trij dll Dr'stnld Fed,:t'al yodtt-ào a,lotot',l.or nlo l]/ropriLl,
,rr1lr!i?7s crlrii!r('rt$. ':is.,ndo iistillur,tt . ?r,iu:il l-les7,rsrii ír(ssir

:s

t1L1hr'..11 t;Lt

tiD tito

tlo Poder

Llisliiii'o

6. De pronto, cumprc c'sclarc\lr que à erpxa dos Íatos de que trata a
Decisâo TCDF 34/2003 (Prccsso n! 13.95]/08), !'stava cm vigor a Lci dc
Diretriz-es C)rçarnentárias referente ao exercício de 2008 (Lei n! 4.t108/O7),
cuio cxcerto sobrc d!':iPcsas de e'rercicios antlYior('s mencionava:

Art. 8! As dotaçõ(ts orçamcntiirias Prcvistas na

t 'i C)Íçamentária

Anual para atender as d6F,esas de exercicios antcriorils, relativas
aos órgàos do Poder Ererutivo, somcnte F)derâo ser cx(\lltadas
no ercrcíciQ de 2008 aÉ autorizadas F)r decreto e avaliadas Pcla
Correjerdoria{a:ral do DislÍito Federa L
ParágrafL, Úrrictr. Para Éns.ic. at.ndinrclltô

di) disposto

neste

artigo, no ârrüito do Poder kgislativr-r, os presidentr:s da Câmara
lxgislatiYa do Distrito .Federal e'do l'ribunal de Contas do Distrikr
Fedcral ad()tarão por ato própri() mL{idas corresPondentêi,
. -^ r,, ,r- y^ru("ndimcnt()5 dÉlJ tufurezJ.
(rDu[
u'4
r rrul&!
YÊ(ru\i
a-ssim, deixar-sc-á de tecer maiorcs cpmentários sobrc a
supracitada Dctisao, be'm como x]bre a prctcnsa «)ntrovériia

7. Sendo

8. De rcsto, parece que a dúúda da Consulcntc é s(üre a intcrPrctaçio do
artigo 52 da Lei ne 43862009, transsito anteriormsrte, ou seia sc existc

ptrssibilidade de pagamento de despesas de'cr)rlcntcs dc Prestação dc
serviçt» oriuada dc ausência de procedimento ücitatório e do respc"ctivo
ontrato, scia no p!óprio exercício ou em exercicios Posteúores.

9. De ressaltar que a redação d;u LeLs dc Dirchizcs Orçamentárias é
revjsta e modificada a cada ano, dada a vigôncia tcmporária dessas leis,

e que o assunto cm tela é tÍatado cln oukos diplomas legislaüvos ou
r ulamqrtarqi, tais «>mo as l-cis Iederais na 4320/64 no 8.666193 e Dçrre'to
diskital ne16.098r'%.

100

R.

liibnnal de Contas do Distrito Federa,

38 : @9-120, 2072

Lei federal ntr432 64

Arl- 37- As daspesns de eÍcrcicios olcerrailos, para is qüois o oreanl?l1t1
rtslectiio cottsignaut crédito pr@o, cottl sd4o sttti.ieúte pirtt í1tttlílêlos,

sa teihrmt processado ru éyoca yropia, ú€r, aorro os Rcslos fl
cofi prcscrição íiterrcntpida e os cott+noítissos rccotlhecidos opos

Ett tlio

Pngar
o

ehaeÍronento do c*rcicio correspondcnte poderao scr

ld.qos_ à arrn f.? rfu

dotoção específrco coksigtfiilo t1o orçahlft1to, tliscÍintitúda
obeLlecida, scn4» e qw possirt',, n ordrrt cronoló3íca-

Att. 62- O ltdlíJ,!júo do iespesa só
regrlor liqúdaça.
Art . (,3 . A liquiànção da

lor

elcn|r'ttLos,

sa'á eleftudo qunndtt ordenodo ,r1'os

sua

dd-§pr's,i co,1sisl.

oedor trotitt ltor bo-*'os tíluld5-

flo

,

-.{n fícoçrio do Llirdto n,lquiida
docltltu tLls comltrobatórios do

rd

.

rcsp.cti.o cré.lito.

§ i' Éss.? zÚiÉ( nç.ú Íent pôt-fin oynir:
| - t ,,,:ienr e o ohjefo do qut sc Llttt ptSar;
Lt inrlnrtôrria rrato a pttgrtr:

Ill

§

)'

ibif pogrtr a ittryortàràn, para e:liirjri,'ir oàrijdç1iD.
liqidaç,io da ãesllesl l,or.fon:.,.cintcntos Fpifos olr s.ri,1çLrs pr.sfrrdos

quen st

c
-A

terá lror

L.ase:

| - o contrdto, ajust,' ou ..c,rilo r$pectiío;

lÍ

-o

tata

de enrpenho;

lll

- os cohryroütntes da crttrega de fiúterial ou
*'r'i,iço.
Ití fetietol n" 5.606i93

Arí. 60, Paragrafo uni.o. F

úLtlo

com a Aàminístração, solllo o

d!

nssi

ektctldidas oíluelas dt

e

ile

,urhutl

in

efeito

peqlrr,rLts cotlqlrl-q

*lor nio sulttriot

lrcstncno cti'tiia do

.t

a 51o

litttite estabelcciclo rt:t ntÍ.2i, inciso Il, oliten'o desfo
dt dÍlitlntnttÊ ttto.

o cotttttlttt itrllrll

ltronto PLlgtt»tr\tto,
,citl'o pot cenlo lo
)

Iti,

feit.§ ent

rr.\inu

DecÍeto n" 16.09ry94
§ 1" A missào fu Nttta dt Et\rcnho será Prtctdidn àe licilacart,
ldlr ipr-sirir aL toitdn a sua diltetsa ou ine\i lihiliLtle, fiúl inntê
í ,' /tlrc<!,. rrrr rrnnor dn /t,islarno,,rrr ii\o'
Ar!. 52. A NnilnCe niminislredora ie crétlitos yr,'ces::tri t li|uidnçeo
,1o dspex, )mn ào lot llase o\ lílulos e rlocr»trttlrrs or_ltirtaÀ
.nr+1rt)bo!órtrts dL' ren)eclii\t crédilo, t1c.lo t ditcu»ttriLt .fístil ftlilir\)
à lquisíç.tD ílr',vículos, tentícartlo o direito adquíitlo 1rL. creàor. a tint

An. U,
sr?l.rr se

I

a orgen t ,, ,,l,jelt do que ;r dt,t payat .
- a intportâtlà.l txata a lagar e qua»t

i

*

ileap l,ngá-la, lara ülltttuir
obigaçaoArt. 80. As dc{"esas dc cÍtrcicios enftfiados de qlu trnla o art. 37 .la L:i
nq 4.320, de 17 Lle moço àe 1964,loderão ser pogns ytla dotaçàLt ynra
Deyesas de Ercrcícios Arlteiores, constttnles dos qluiros disctnúnti:.,Lls
ila-< uridaibs orçatnentltrias, dtsde que o1,urarlo o dirtito adquiido yelo
aacdot e il?udamfltlc rccot pcidn n dtLtdo
Parágrafo únio- Os procesns relttíws à< àesysas mntciL)iúdÍL< ne\t. Ítíligo
gtlze o diràlo adtVtii?o 1,tlo
drocrào .onter útfomtaçõts

ll

a

c'n:doÍ, dc

tol

aorte

qu

lrú@úri:a1la\

pennitonl o reconllecittunio da dítirln, e ninda,

a:;

sss r'ntesi
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I

-

sttldo,

w

Jirul do e:c*cício, da dota$o

otçítfiloltiÍía

7te1a

qul

de.erín coner

o àrqtcsa:

i

do caedor, intyortâúcín
llttg,]r e atestoio àt et:.trega do útdteial
ttu erearção do ser.iço;
- lruti.o do ,rão rttl'cttho ltr&'io tla ,le+tesa;
A) foi possi-'el conheceL rto Lle,ido tc»t7ttt, o
ru:no lor
contprorttisv que sr;,r eld lc *lú recntllta cído
dirtito nLlqui.jdo 1'elo crcdor, a dí'tida fu que
,4rt. .ç1. ,Ya hipótese
resltectiin uúdnde
trolo o artigo anteiot stra retttnlpcidt Pelo titulLtt

Il - ion|

I
ftt

Elc

-

ú

h

Lrçntt:r!if..ríi.

Prr(r'rllo

rrrric,r.

Nrs \it,rs ,1'E»l1,rrrh.r /eldtirs

/is ÍL5-1).sr7s

d.

rx. h"lrr

i{ri coxskT r. fio ct11tllrt1 '.sltt'L'ilicnções , o iurt àt ltttbliatçatt
Diário Olítttl io ÜstrilLt Ftletd do t'r'r'orrhecinLttlLt dn dít'idt.

o rrri. .çí], r'ii

tto

cntcnde-lrl quc.r consulta, embora Íundamentada no art.52
^ssim,
cas., adríiticla, dera con-sirlcrar todo o arcabouço juridictr
da LtX)2010,
aplicár,el ao assunto. I mais, o núclep do questionamento aPres-'ntado
plo PGDI nao diz reslxito a d!§P!§as dc !'xercícios anteriorc§ mas sim a
pagamentos dc tL*p.=as dccorrc'ntes dc fomecimcnhr de bert.s, s€Yviços e
obras s(,m «)ntratàçào re€$lar.
10-

11. C)ut-ro ponto a ser destacado é quc a (§p(x,ta à r'()nsüta restring§se
ao imbito do' ()rç.rmcnlos Fi5L:al c da S(turidade -ç(naL nàer abr.rnS,entlo

o Orç.lmcnto dr'lnv('slim(Ítto das emprtsas Publc.b e sociedadts dr'
§onomia mista.
It _ ADMISSIBILIDADE
12. A rnatéria re'Íert'nte à consulta está disciplinada no artigo 194 do
Regimento Intemo des-sa C()rte de Contas, rrrbis:
Att. 191. F.tt caso dt titit'ida m,4'lico4ào tk dispc;ição legal ou

rtlxia

cnlílr, efl floliria dc s a cot Pltí1tcin, o'l'ril»nnl crtnhectrá das
cinutltas qe lhe foren litnnuladas *lLt Gotenudor ào Dishilo Fedetal,
p)r Secretaio de Gotcnt.t ori aúorítlatle eqli-Jnlt te, b»r con.o lnr
diigenlt dc Liryao rddli.\1tleíú. alth),l11»ro oti ertlidndt do adnirristraçào

irlircta,

iucluídns as linulaçoe:.
rlertlno .'e§ar direiln tn íest, indicnr cont y ccisõo seu
1t
ás
corrstr/tns
§
objeto e set oco»tponhntlos fu \'arccer léoticc'jtridica da '{dnhislrnção'

s 2'

,,1 r'rsJ)í)stn

à

constLlta

Iüá

prtjulgnllcltio iln lest, tns. ,rão, ilo

caráler

tatL)

o

nrnnti.o t

coú.lihLirá

cngr aorlar?fo.

13. Firma a p(]rcnte «)Írsulta o serüor l'rocurad<)r{leral do Di.stito
Fedcral pes.ia rumpetcnte, «tnÍorme Frr(citua o c.lPut do,.rrt 194, relJo.
A con>ulta versa sobÍe diJeito cm tese, vc7 quc não traT údd8.rç(i's s{rbr('
c.L$s concÍcto{i, Pa-ssíveis de futura aprc<iaçâo por elita Corte de Contas.

14. Lm relago ao p.uecer ta'cnicçiuridio PÍ.reituado no Rc€íimcnto
Intemo do 'tCDl; o PGD! acostou ópia do Parecer ns 049201GPRO}-I9
PGD}-, de 16/03/2010, fls.2236, elaborado quando da arrálise do Processo
GDF nq -100.000.6622008, e rrspectir-as aprovaçoes, tls. 37r'39.
15. Cuida o refurido Parecer, segundo o parágraÍo vestibular, 'de questão

acerca da possibilidade jurídica de ser efúivado, admini.stativamente,
pagamL,nto de dóbito relativo a exercicio iá erlcerrado, ...'. (fl.2?
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16. F.ntretanto, leihrra mais atcnta indica qLrc o nirclL'o da quelitào

refer§

sê à inexistência de (i) previrr proccdimento licitatórioi iii) «)ntrato
fbrmalmente estabelecido; Íiii) Próvio emPenio (la clctiPesa. (ll 2lt)
17. \Íuito embora o pate\cer não tcnia sido elaborado Para atender a
prcsente coÍ\sulti, haja vista cuidardecaso concrek) Pretérit.i já.rprcciad.px:r esse Tribunal , entcnde-se que a l:ler áncia dà matúri.r e a lrceessidede
dc o Tribunal firmar entendimcnk) sobrc o temâ iustificam o â.oihimento
tlo pleito, razão pela qual sugerc-sc âo egrcgio Plenário o ac,rlhinlcnto da
consulta orr frrrmul.rrla pelo PGDF.

III

TU\DA\ÍL\TOS JLRÍDICOS

-

lll.l
I

S

Das despes.rs cle c\crcici()s nnteliorcs

,\

Lei ni "13f0/6.1 tl isciplina o .rssunto em scu .rrt. 37, da seÊu inte f(rrn1.r:

i;

.1. dc.l,csds dr'cr,'r',ti,,s ./rrrr-rarios, l,r7,n ii§ irlrrrii,) ('rçi7rrh',il,r
r.,.r?.Fiar) a,)rsi(nnin crtdLto t,ról;rio, ,:ont sddo stiticietik ltara ticli'
ins,
à. 5t' lttlúttl lrr,(-cssitdo rL14rrl.il l,rrilrrin, Útrrt r:,r»r,, t'r Rr'sios n
Pagor attt yrtstriçãtt íttttna»\tidn t os crt»Ll) r'o»risso._ r.'r. o tllrtrtdos qrris
tj ctlt:rrn unlo do cxrrtiiit cL»-rtspondcnlt lrrrdrrdir srr Pa(os ri rortir Ilr
rli /açnio rs7r.'crfiia rotisi(nado ttr, irrcz»terrtrr. discrirrtirr,rdn pol rl'rrr,rli.'s.

,,1,-i

qw

cltedecilLt.
19.

çtny t

qt

l)dssiir'/,rr or'Íü',ri.,.'n(ri;\ii.n.

O \Íanual Tccnico de Contahilidàde,\plicadn .ro Sctor Pirblico,

.{ itàdo

pch Portaria Coniunta S]'N/SOF n! -i, r,le 20011, e\Plica Às trôs situaçôcs,
nrt'ncion.ü.rs no disposiü1'() legal, em quc as desPe,sàs dr: r'xercíc(rs
.rrltcriores o«rÍem:

.t

,üsl,.j/is ír. ,,io je /.,ú!r,x Pr"J..Jsrl,io uLr é|'r.ct |,ró1trh 5rlr nqlrcl,ls
cuío en+ttnhtt lerúrt s-idtr aottsí,lefidL\ j,rrrlrsiste,lta c nnulttio no
cJlcerfinrlúo rio ererrtcà (oftcspondelie, DtiS que, de lrc io ltrtLa
estnbelccido, o crcdor tettht cLor+trído s:to LtLtríSoçrio.
Os /cslos rr lagr cotlt y.:iriçã]1 ítienon|,ido lio rli/l/dlt's .ri,l.c/rrr.s,
nnL< rri/rdrr i,ilatrt.' ar .lir?ittt do crcdat.
Os ran4rrotrtisws recorrlrr'cidos tÍLós o r &rrdtítt:ta rio Lrtrcicio sitr

4qltelts tuja ol,rr3oç'ao rl' 7,,1gtuner:,o Íôi criodo en tiitrdt' clL' lei, ruts
...r,rl'rrl,'r,'r,,r;l,il,íc,,di:,;lJd.,:i.liJ,r.i,ll,.iij,,:.:.rr,,,'i.i-,ir'4iJ,l:
c \er cícío ca r rc slro ndü

t t c -

\o Distrit() l-cderal, i) art. .17 da Lci r1q 4.320i e regul.lmcnt.rd() Pclos
iirts.60 c 51 d«r l)ccrcttr ne 16.[]93/91, quc dispr^int:

2L).

Art. 30. As dcspesa-; cb cvr.íci)s e cerra.los tlc que trdla o art- 37 dn I ,i
r'' 4.320, dt 17 de mttrço dc 196.1, podlrt1o scr Pa4a-.lrt:lL1 dotoçãa *lrn
Desprsns de Eroríclos Atú.riorcs. cotÉta,ltes ios quaãros discrin útntirt's
dn-, utlidadts orÇat enlárias, dcsde qtc alurodo o,lireito rldrlúit'iilo Nlc
qedrr

t

dL'L,i.lnqÉtte rcconhecída a dítida.

lt ico. Os procesws rehtiins às despesrs nttncionadas
rste aftiio ikoetão coflf.r ifformações poruetoiz-alas sol,re a tiireita
alquiiLlo pelo Üednr, d. Ial sorte que permilint o reco ltl:cít1rctlro di
diiàa, e aiula, a-. seguirúes:
I saldo, ao _Íial do erercício, .ln dotação orcantntáría pcla qual deiein
PoráErafo

corfer a .leswsa;
ll - rane io credor, ítllortá cía
ou exearção do sertiço;
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:

a pagar e atestada dn

@

120, 2012

e

tresn do

mittl'í.ll

r03

IIl motitn do rão onlttttho praio da dc\teso;
fil - raúo llol que fião foi possi'vl coúhecer' fio

dzuirlo tcnpo, o

cot+rrontisso qE se Pretendc xjo rcconhtcído,4d. 81. Nrr hípotese dt direito adquiitlo Pclo úednr, a díridn de Erc

trdtd o nrhso üúeàor s.rá rtcotrhtcída pdo titúlú dn rcslcctiiú 1mííloàe
oryat enüiitl.
Paragr,{o único. Nas Notos de Êrrperrir o rdatitns às fusl'tsns àe qur trato
o tti- 30, drrLlli co.:,stttr, t1o cn,t+'o e51'tcili.açoes' . a data dn publicnção ntt
Diário Ofiid do f\ni t Feital tlo rcce»hzci»rcrrfo Llo tlír'iclt.

21. Alcrm do art. 3Z os artigc» 62 c 63 da Lei ne 1.32061 tanbem úo
prtinentes ao assunto, Fris disPocm Í)bÍc os rcquisitos nc.c!'ssáíos para
(ut'uma dcspcr;a seja liquidada, isto e, Para que o cÉdito do fom&1\ior
seja

perallte a

6l

conhrmrdol

^dministr.rcão
t) l,Irt-o,t1.',rto ,la
,.1r'Í.
s

ua

rt

yt tl

o

Jr.;,.s4 si seli e['i tuido qtlrütàr oritttitll) oltti'

I i1 ui Ll tç tío.

Art.63. Aliqunlaçào da ilt r'l,c sa c-i»rsis].' rra it'rilicaçao fu' di tiltt nàquirido
pclo crtA futdo por I'asL os títults t tlocnúerios trtrt\» t'l'alórios tlLt
resptclilt criiilrt§ 1',fssn irn/icaçà, tr':n yor.fint ayttrnr

I a Ltnvtn e o alielt, ,lo qrt se ,lee ytngar;
Il d iúl1ülànci e\ola n l)agar;
III a quct.r se àae Ttagdr n iml)otliLl:ria, Itafi.rt'?]l-trir
§20 A liquiàtçao da

terá

yo

despesa

lor fonecintu

n oàr,snç'a-o

os fciltts ou s(t?iço\ Prcstailos

hase:

I - o cot riln, Rjttstr ott acorilo respectiu';

ll - a td,!a ic orqrnho;

lll

os a)ntPro''a las tln etLÍrega de

núlúiol

olt da Prrslaçtio .leli.)q

io

22. No mc=mo scntido o art. 52 do Dl<reto n!

rc.A)994i
ÀrL i2. ,4 rnirlade ndntinístmdorn dt triàihs ltoce:sará a liqúlaçào
rla rlesptsa, Iotnrulo yor Insa os tihrlírs t doctrrtúttL'\ L'içi aís
co 4lrollllórío\ do rtsJ,talii,o crÍ\dito, cttcto o doalr,ttn,o -h;cnl relntiat
à atlrtisiçao de 'oeío os, trificando tt dircilo adryiido ydo crtrl'»-, n.fínt
de ayrrrar:

1-

lI
a

a or'1t.rrr r o obTeto do qrr.'s.' ,L'lt pn5nr:
- n i,t\\trtâaci& eantn a ltalor c a qtu ttt .t: tb',v l'a.qá)n, y'nrn

ettíngtír

oüqqnú,.

23. Apesar de todos es.s€§ parâmetros

legait (üsc'rvou-se

recenternerte,

no Distrito Iedcral o uso indevido do instituto 'dcsPesas de exercícitx;
anteriores' advindo da falta de contabilização de d<xprsas c de sua
iÍscrição em rcrit(xt a Pa8ar. O a§sunto foi obiL"to do Relatório Analítico e
l'aÍecer Previo í,bre as Contas de Govemo do ano de 2008 , no qual se fez
a re;salva: 'c. ausência, ou registro Parcial, dc: i. de'sPesas que deveriam ter
sido emperúEdas e irlscritas em Rqitos a Pagar;'
24. Em aud

itoria do cncerramento de exercicio dc 2m8, reali7ada no âmbito

do Prcxesso-TCDF n" 3985/2009' verificou-sc que desç'esas conhLridas'
liqúdas e qlrtas cÍEo, Por excmPlo, desPc:sas de caÍáter continuado,

deixaram dc seÍ emPqlhadas e inscrita§ em restos a PagaÍ Para se tomarem
objeto de reconhecimento de dívida no excrcício F»terior. Trccho do

104

tl.'l ribunal de C<.ntas do Disüito Federal

§

:

Ü)9L2O, 2O12

Relatório de Auditoria do mencionado processo é transcrito a se€iuir:
U. Awlisand! .is Notos dd Empenho emitidas em 201)9 o elehento
rle rbspesa 92 - Despesas de Exercícios Anteiores, .vifícou-se .Dltfie
sígnificatbo tb disytêndios qtu, opesar de d*inrem dz xr,iços efetiiumente
prestados. uão fo lút cantibili-11rlos en restas n pilat. cchlo deterúinn n
legislaçao pertit nte; sao de\lesis cuia rinica altenuü-cr:t paro líquidaçao
dos con4tronússos é o reconfucinrcnto de dtvida no ererríio posfedor.
r4tesar de conhtcidas, Iíquidtts e certas no

*etcícío tlc onryetêtrcin.

SFOPS/CCDF, t1t res;nstn à Ncta de y'aditoria h' 12 - Proc.
3985/2009, co ht1lli a etistêttcio de ilespcsas cnt dl.rrsos cir,grios e
trúídotlcs qtte dt'.vrinnt ter sido enpehhndos ent 101)3 e forott objr:to de
15.

á

recotllwciivüto de d:nicli efir 2009, itíormoudo yagtnrntos liquidos
1.1 .3.2009 do orden dt R$ 89.6 mílhôts. írtchrítlos os rcl úir',ts

eft:hndos nté

tPT_09;.

n d:sTresas ,:om 1;assoal

f6. N'a LtriÉ.cçaio irr
rlespesas

loco,

ent 201)9, objeto

dtinlisddos

pot rlr,rli

dos

/ro..ssos ile l,rrtnrrerrlcr

dt atloshr- irnlcorr-se ,li.

cofievoüdi t a rÍco\li!.cillte,ltos

{.5,3 tilhões (PT_08).
17- A caíÉt1 pirn a ão .anhlbiliaíicíi.r er!
li)tnli:nidn

Citd-st:, LinúénL
:13.

in't,qrl,;r-rs ric dr,s/tsas,

RS

toiiectlos leria àa itsltfictêt
anteriores

de,.sns

,'r)ilos os i,oloacs

e as

t na

i?sÍos a fogra' de

tcir. de ú:c uÍsos o

gestão

dítidrc lterdadns

orcontentôii c fí,1tltrccir.. dr
dtsses

dcs];esa-c

rçanutttitios t fínonccit'os

.

e\crcíciL1s

períoüs.

O recotiucinunto in'e.qior de dí'oitlis

é ún

conseEúncia da nr,i

orçdnFnt.tlii t .fitnnceírn do ercrcício tü1terio1. .ai\i esst ittíÍício,
t, ctlfitifiho tlitltail pata os creilores reat'erct se1$ dírcitos serin i i,ia
irdiciol.
19 - Essa pritíca otrcri os rccursos 01 çcttvntáios e finonceiros do exercício
Eestão

detiflunto do otltctior-, peryetuatúo e r'gr.,.'Lltúla
os ytoblexns alantndos- Distorce, iindL, os regtstras co tábeis, coúl
hryactos dietos llos d?],lo,rstÍoti.os contábcjs e hscais. prejtLdicatdt o
cotllrole erterno, . dhtitttri n h tnsltatênria dos sa-çfos priúliaos.
50. O ah a-so ctu naoto ttlili-zaçno àe despesas, alént dos Ttroltletruts
.tpotiados nos achndas ülteiorcs, possíbilitam a alLeraçtlo dn ordrht
cronológica cle 1tngn111pn16 de desqesrrs, rlando ntmgerr o possiltis
fínanceiro postoiot' em

.Íiliorcciliefltos, ent aftoita oos pritlcípios da legr.lidnfu e dlti lpessonlidnde
que deenr rcgtr t Adnirislraçio Priblíca. ( gilo tusso)

45. Da transcriçáo do último parágrafq rÊse que a prática \.iola os
principios da legalidade e da impessoalidade c dá margem a negoc-iaçõcs
escusas entre agentes públ icos e fomecedores. Exemplo d isso Íoi r.erificadcr
no Inquérito f 650,DF do Superior Tribunal de Justiça- a denominada
'Operaçao Caixa de Pardora', como bem assevetou o Níinisterio Público
deContas do DF na Reprcsentação n'1U2009, cúm cópia às fls.41/'-17. (\,ide
trccho às fls.,l5).
Voltando ao art. 37 da Lei nq-1320/64, expôs-se que existem hôs situações
que fazem surgir as despesas de exercícios anteriores. f)uas delas - os
restos a pagar «)m prescíição interrompida e compromissos (Íiados em
\.irtude de lei - nâo têm dado origem a divergências. À terceira situação,
conlbrmc explica$o do mencionado Manual Técnico de Contabilidacle
Aplicada ao SetoÍ Público, e:
26.

R.Tribunal de Contas do Distrito Federal ,38 : ll9-720.2A12
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As

de1;esas qte nao se

tenlumPrcces dotuéPocaPro?rínsatooqelas&tio

enryenho tenha sido considrradi ittsubsistente e onulido no e cerianEfito
ílo exercí.io coüesPofldeíte, mas qtre, dentuo do pta:o estobelecido, o

credor tenha cuntltrido sua obigaÇoo. UTiÍo ltosso)

\ê6e quc a É€ra PressuPõe o ernpcnho da despesa no exercicio
coreto, porem, mesmo qlm o qedor cumPíindo sua obrigaçãq o

27.

cmpenho foi crcnsiderado insubsistente (a]go quc nao tem fundamento ou
valôr). Evidcnte que nesse-s casos o empxúo foi indevidamente anulado,
porcm a l.'i nào Pcücria dei.rar de.&bcrto o crcdur quando evcntuai>
erro ntroe *'nÜdu t r"scm çomúido>. Certamentc nio quis d le i aNbcrtaJ
situa@o em quc empenh<» de drxpesas @nhecidat liquidas c ceÍtas são
deliberadamente canceladrrs pela Ad rninistração ao Íiaal do exercício para
sere,m reconhecidos <pmo desPeas dc exercicios anteriores no cxercícitr
seguinte. N{uito mcnos a situação em que Llis empenhos sequcr sào
emitidos, ctrmo tambóm ooorNu no DF.
28. Sobrc isso a Lei na-1.'120/61, ant)ta:
de'spesa scm prévio empenho."

'Aft.

íí1. É r'erla,la a rcalizaçào de

29. lmportantc deslacar tambun o que disPõe a l.ei de ResPonsabilidade
Fiscal - LR-F, <m seu art. 3Z IV:
Att. 37. EquíPart se a o1,erações de créilito e estio.Edidos:

t.. i

asstnçio tle obisaçig, seln otltoli;açào orçot e tária,

N

fcnucedores para

ltn1\flento

n llLlsterioti

dr

cottt

bess e se,-iriçoJ

30. Pela LRI, a desPesa ó é considerada rc'gular se atendcr, aind4 ac
disF)51o €Ín seus arti€los 16 e 1Z onforme se 1ê no art. 15 da mesma lei:
Art. 15. Soão ct»tsidrldrts trã,t múoizadnl inegulmes e l*í'ns ao
patàmônb ltltblíco a 11etação de despesa ou o-ssunçao fu obrigaçào Eu tuttt

atifiilan o

disPoslo nos orls. 16 e 17.

31. Os artiÍJos 16 e 17 dcfinem- cntre outros Pofltos, as re[iIas _pâra a
«ia@o ou àumento de dt=pcsas, quando as dr:spesas serão «xsideradas
adequadas à l-ei Orçamentada, as condiçties Para que o" emPenhos
seiâin er.,idatos e ainda q.re a PiorÍogaçáo <le uii:,a dcsPea por Píazo
determinado e considerado aumento de desPea.
32. Segundo a própria LRl, em seu art, 73, a delbediência a e;sas regras
"ser
enquadràaa como simc e/ou atc» de impróidade, segundo
p<xle
It'gis laçj u c.peoli c.r qu e 5c I rJ n5sove a 5egu i r:

DecÍeto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 19() (Código Penal)
Coúratação dc oPelaÇoo cb crédito

Art.359 A. (hfunar, auloríut ou renlí:ir
eÍtefi io, srrtl Préí)ia aattali-rqao

Peru

rechLsào, de 1

(ún) o 2

LlrdenaÇao de àesPesa não

o1ero4ão dz crédíto,

inlena ou

le gíslati oa:

(t1ois)

atos

alltoi?nlí

não attoizada pot là:
reclrsão, de 1 (ut ) a 4 (quntro) tttlos
bi n' 8.429, de 2 tu fimho de 1992.
Art. 10- Cottstitúi ato áe inprolitlade aúntllistatí:'ra que catrsa lesão
fio eráio qutlquer açãD o1t orttissão, dolosa olr culposa, Ete enxje ptda

Art. i59-D. Ordenar fu4tesa
Petn

106

-

RTribuna.t de Contas do Distrito Federal,33 : Ú912O,2012

ptlLànotlirll, d.6Lio, aproprinçã!, úahoratanÉttto ou dilalidúçtla .los bct$
ou htla,ercs dqs eltit{odes reltrídos t'to ort.1t tltsto lei, e notatlntrunte:

[.]

flustrur n lícitüde de Ttocesso licititótto ou dilxnsa 1o
ildtí,idonte te;
IX - orderutr ou pennihr o rnlizaçao de de4,csds ,lnL, irlrloriTdds .rl ['i

\ltll
ou

ta 9

tt '

ullltltatifo;

Xn aair.biir oLl,,trdr,r o r ouh o i\-\tr rlL],ttat qua fdrrhr /orol,,rÍo al,ft§til!_rir)
h' .t'rtiros prilrlicos po r ltr'rc, dr .qcsf,io nsstrida st'1tt di,s( ri u/'ds i», xririltÍ, 5
prc;,is e. rra ia4
,

tl

4)'1. 12. Iidq,e,ld!t1te/,r.nh' d/rs srl,i.ô.s l).rris. .ii'is, rrdarirli-çh'r;ii.rls
pr|i'islrr-. rtr: /t3isàlc,r-rr t-'?rcilica, rstn o resttrttsnit l|t'lo nto ilt' i,4 rr olrüJ/irit
Jr//.ito ris ic.!rlj,,trs ao,rrirr/i«lcs, nuc Podt»t ss, ,lrianúN ilrliJ,i crl

;tút tliÍi,.,,;nlül!t,

tLrr, di) ao,,r rl

t. l

t,'rlaüdlà

rid lilfui

IÍ

nn hiltótex do iut.'lt). ressl]t.itlttÍlo i,t..{r?il do dnro, pc|drr ,Lrs
rcrtscidos ilicifunwnte Llo Patnfinüio, sL' ao,7d)?7t'r csli
't:tlores
circwutincia pet-da à1 1 ,tçtio ptiblícd, suspeie?D Íioi .à r t'iÍos l,oliti(os rlc

l:ttrs ou

airrao a oifr) d,ros,

lltgat

L'tttr

dt tuita a,'il rlt Ltli

duLts

i\':a5 .r it?lor d.r

c lDoihiçãa de co htlll:r co»to Podtt Ptilrliro otr lrcrücr boit'fiiios
úx i,xt',rtiiúslt-rnrfu or t crcditícios, direio ou intliil'tüú.üte. ai]iln qtc *)r
seja socio ntr\oritirio, pei|t ln:,o rlt
inh,rnt:dío dr llelsoi itu-ídrct rln
LL:lo

'1uLtl

círco aros;

à primcira perguntâ, qunl sej.r 'Em qu.ris
casos podcrá haçer pagamento dc dL'spesas de crcrcícjtrs anteriorL\?',
c.:rminha no scntido de c,c .rp(n1tar os disFrsitir os lLsnis pcrtinentcs L'
.omcntados, dL'stacàndo-se a rrcct'ssidac{e de fundàmtntacão no momcnh)

33. Portanto, a resposta

r..conhlncimento da dirid;r, justiÍicação esta Lluo, se corrsidtra.Lr
insatistakiÍia, poderá lelar à resprrnsabi)izaçao civil, l.cnalc arininistrati\ r
dos risponsár'cis.

do

III.2 Do pagamcnto de despc.sns scm cobertura «rntr.rtual
âssunto princip.rl dà .onsu Ita. No l)F, já iLrranr Yerificados câso*
em !1.rc t'Lins e ser\iços lorant f()rn('(idos à Admillistraçào senr cobefiur.r
3,1. Essr. c o

contratu.il. A prática rbi cvitlrnciada no Proce.sr>rl CDI n!398i,r]tlLl9 e
obieto dc rr:,salvà no Relatório Analitit_o e Pareer Previ() .r)bÍc ai C.)ni.r\
de Grrverno do ano de 2008 .
35- Observa-se que, ao se escret,er'ausência de contraki c'despesas scnr
cobertura contratual' duàs situ.1ções são abrargidas:
. iicinlnunte foi.fínttaào cottlrito, porént cle üà) kúir ; eÍicn. porllüL'
íttlaeu ou por outro nfitiLo - r os berA ou sennços ohietos ilo conlmln
conliüuiranl
do l1reslnilns;
nàt hott-,v qnlqur ít:L.lntnu ü).fomnl de.dntri?Ío. Nesis .4s4 .crlt)
i que howv olgtmt tiyto rlc aiusÍe préria, aínd1t tlue.,erhol, úirL n'tc tL'

s

.

1túblic o

t

for ruc ccktr.

práüc], como o fomecimolto não está coberto }x)r instrumento formal
de contrato, a situação e referida Ft()r 'contrato !'erbal «)m a Adrninistiação'.

36. Na

R.
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37. Sobrc o assunto, a LGLC, em seu art. 60, parágrafo único, assevera:
Arí 60. Potágt.tfo único. E tlalo e d! tuttl hl efeito o cotinto.'etbnl
to,rr

o

tlssikt

linitt

Admitistra$o,

snl'oo o de Trqtans cott4)ras de Protlto PaSilttcttto,
ditlzs oqwlns de tnlor ttão superior a 5"/n (circo por ccrtto) io
stabelecjdo 11o tlrl 23, itlciso Il, aliten 'a' desta IÁ, .feítas ent re gitne

ülte

dt idiatltdnEnto.
3E- k)..J d('s Santos

Can alho Filho dcfcnde que a nulidade nào o«rrre sri

por Íorça de lei, mas tambóm çr,rque ofende os principios da legalidade,
Bandeira de
moralidade,, imprssoalidade c publicidade. Cel$
nulos não ProduTcm
Me,llo bem assevera que é errado dizer guc atos ^ntônio
efcitos, quando alguém busca a anula$o ou dcciara€o de nulidadc dc
um ato qu('r justamentc combatcr os cÍcit(» já prodr.rzidcx ou eútar <x; quc
ainda pudes,sem or:orrer.
39. a)bre rs consequênçias da nuliciade do contrato, a LCLC disftic:
nulilaü ,1o conlrah a,l»titlish'aliL\" ol'tÍa
,4 declnrncàt
.4rl
'rlrnnli.nllanLr iq'tditdo os r'liitos irrrr,lr.ps qti tle, or.lileariateült,
,1ti,o-ia pt o,luzir , al[»t ,1e tbscotstittrit t's ja pt odttziiLtsPnrngnfo rinico- A nlidatlL tuto tÍr'r.tta n Atl|tilislraçãt cto lcit:r
i,b t ti znr o conl ritad o yt h qt c * l t hou'oet lrati tl iio atlí a dnt ü anl q t,: ln
for r clatndn e |mr otrtros prtitrízos re*iantter r cüttllroa'ttdos, co ltl lo

j9

lt

lt

qr

nno the seia inLp iá.y/,

dtu

catts.tt.

Pro,,xlitúdÊst

.r r'.'1,onsal,i1i,1ar1t

10. Quando o conbato nulo ainda não Produziu

cfcitog

a

legra

fu Eunrlltt
ó

aplicada

sem problemas. As di!-crgôncias surgem quando alguns eieitoc já foram
prtüuzidtx, quando bens ou sc, viços já foram fomocidcx;. Nesse caso, do
pa-rágrafo únir:o do art. 59 dc'ctrrrem duas questoes: quando a indenir,ali()
ao contratado g-rá de'vida e quais dr:spcsas devcrào «)mpor o valor a scr

indedzado.
41.

A rcAra t'nunciada maioritariamcnte Pela doutrina é que', quando

a

anulado do contrato (Xorrcr dcpois de fomccido o be'm ou serviço, aquclc
que o fomr.clu de!'erá ser indenizado çelo que invtstiu se estara de boafé. Sc não rstava de boa-É, deverá receber outrQ tratamento. Dlstaque
dirussão acerca da boa-fó
para o novo clcoento que aparctce: a boa-fe.
^
à tr'rceira que51ào da
dos Íomc<rüores será aprofundada na abordagcrn
carrsulta, pouco mais adiantc,
42. Diógenus Gasparini defen<le que, quando nào houver boa-Íé úo
haverá dileito à indeniza6(), @nÍorme trarr.scriçâo a seguir:
A inzalidaçao or n anuloçio útio oulorsi .1o tttltlo berÉJicitiio í1o dlo
etliúo EtalEcr direilo à itieni:nçio, desdc qn' tld ocofta a lcs tlt
qnlqu.r íneslihl.ltto ot renli:aqo de fuspesds. FsJ. irllPsfrrldrÍo o1r.
reali:acõo de dtspesas 1'od,' ser oúniot e l1aru àdquiir o díteíto m l,rescrilo

i

Nto oto intúlido ou posteàor on rrtio dos eÍeitos ào ptolÍrio ato a'ali.loParect óL*io qte assin xjn, pis a inalidnçtio niío cd1lsou q\tãlq er ilnn )
[)ilerL'nle será se ocorreu algunt i*vstimo:/.o ou se alguma despesa foi
t.ilitda nu olt llotlra d* hilúteses ntttrciotÃdas. Neste caso há qtk
ae i'cificar 5e o befieft.ii"i,o do ato esta-Ll, otr rtia dt ltoa.fé. Se csto.ú dc

í

tlod-fé te;n dir?ito a

wm indetLi:n!ão,

A iieníziçao tambéflr len

108

cabido

caso cott!tuit-io

ttio tefi tnl direilo

en reL4ão a terceiros de bo.t fé. Fslcs,
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qú1t1.lo nlcinçndos Wlos eieitos

dn iruvlidaçao, tênt esv dircito. (.àfo

Lucas Rocha Furtado defende que, ainda quando etrmprovada ;r mádrr particrrL-rr, lhe assistirá direito à indenização, dtsde quc a Jtividade

-13.
fei

rL'sultante do ik) nulo tcnha gerado algum beneício mate'rial par.r a
Admini:'traçãtr, sü ç,ena de cnriquecimcnto sem causa do potlcr públi«r,\!..-\'cra quc essa indenizaçào nio ã1'asta o deler dc Punir o Pirticlllar
p--nal, admi nistrativ.l e ciYilÍnente.
se'gue pelo mesmtt c.rmirhtr. Inor'.r.ro tlizcr c1tlc,
h.rrenclr má-fé do parücu)ar, a indenizaçar' ao pàrticulrr itri n() {\.tto
m()nt.rntc do que sc aproleitou à Arlmhisthçào, sem qualtlucr m.rrgcm
dc Iucro- Sc o p,rrticuLrr estivesse de bo.r-fé, .r intlenizaçirr scrlr do rcrrrrltr
conr n paop()sta ft,rmulad+ com trldos os acró§cim()s quc lhc st'ri.rm

{1. \larçal Justcn filhrr

.rsscgtrratl,s st'
;la.

\.r

nr(.sDrn

a

cotttratação f()sse válida.

linha ó a doutrí[r r]e CeLrr Antôrrio B.rn,-icira rlc \Ícllo

.

Ad\'crte o nutor (luc a nrá-fe e vicio ,.1ue tlcl'c ser proliltlo, rras rlao
presunrirftr linlinarnrcnte. Atirma qut', llresmo quantltr () rdnrini\trad(r
.rBir tlc nr.i'fé cm conluio com a Administraçào, tcrá as'tguràdo o dirr'itr.r
.fu rt',.'et t'r pr:lo qr,rr'o podcr Públio aProt'citou. l)e.tac.r r.luc o vakrr

inrlcniz.rçào dererá ser àPurado Pericialmcntc e corrosPon(lt)r.i à
c\at.r vantag.m atrferida pela Adrninistraçào, dc\cnlio scr crpurgallos
qLlaisquer [lcros c remlrneraçào Por aquilo que enlPr&'ndcu, nàtt ;1'1(.1u

tia

airrd;r prcjuizos indiretos em razão d.t vincuiaçào c()ntr.rtual.

tltvtlos

Em excclcntc monograÍia sobre o nssunto, Banclcir.r tle \Ícll(r tÍ.1,/ a
lunlL'(,utr() tr)sici()n.rmento, sugeriIldo qtte o adninistratiLr, rluando agc
rlc mi-ftie concr:rrc deliberada e maliciosamcntc par.r a prrxlução do
.rt(r \ iciado do qual csperava caPtàr vantagem indeviclà .rssumt' tr risco
«)nscientc clc vit a sofrcr prejrrizos, ou sej4 de nad.r rL\:eber Pcl() qtle

-16.

in!L-stiu.

lelv l.opes lrleirc.lles e \laria Syh'ia Tanella Di Pretro nà(r elltràm n.1
iscussào
.lccrca da boa fé, dizendo aPenas que a anulaçio do conlr.rto
d
nao cxoncra o poder pítblico do del'er de ndenizar o contrat,rdo pelâ Ê.1rt.
já crecut;rcla, sob pena de cnriquecimento ilicito do Êstado.

17. I

-18-

l,rmbém senr cntrar na disaussão acerca da boa

Íé, Jcssc

Iirrres Pe'reira

JÍlni(rr utiliT.r como hlndamento a concorrência do culp.-rs

t'a

culp.r

{.\clu\r\.r, un lreth( | qu(, mer(\Cc traJr5cri(jo:
Frisc-se

qu

o parúgrafc único

alwlc a

delr àt iúetizar' t,

ttio, tl Íit?.r

i

tendi-se Nt aLc iz.atl o lrnsnrúrto t4Lo ú do alrsio Íür
tlue .fai eÍe t.tdo pelo .o tuatido, etcluida a ltatccla r.t tttErntóin qut
.ottl]õe o lrreço a,wqado. A satL,,faloo fu custo dà PresfnÇtlo dfa'.tu o
e iqurcíilcito ilícito daAdmi istraçtto; a eÍcllts,) do íqlor r.tttto Eratório
acontldt uo catàter ile satqõo inere te à fili.latle.
()rdirutrínnttie, hr,erà presunÇão àe corconétrcia de aLlpas tn gcraçào
tlo r,ício apenaÁo com nuliladt, iá q*:, en tnatéia .ü coülr,lto, o cttcc lra
fu iúntades clti a delryr, paru nnhls dsParles, dt fiamirúr as.lhtstins
eco dições ílo qur ertào a@ iar, x\do, em pritcípio, tscrrsáiel para
rlc

rcnruternr.

E

i

antho-, a

R. I

t

i

lrexnço do oício.
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Ett4tcio ahwttc, demonstrtda fi aiPa e\clusi.n dn A.lrlitistriçôo
Públici, o cottratndo terá dieito m pagnnento do Preço inteSÍol lcltsto
nl,is

renttercúo

da qte houaer eÍecúndo.

I

!:rifo nosso)

49. Lucia Valle Figueircdo e Sé.gio Ferraz, comertando a situa9o eÍn
qut, a disprnsa de licitago é consentida irregularmente Por PrePosto da
apontam duas situações PrinciPai§: se inexistir Provcito

^dministração,
o Íomecedor nada deverá receber por suas de§Pesas;
para a
^dministra€o,
proveito para a Administrado e não Íor Pos§ivel &tomar ao
se cxistir
sitado anterior, o fomeq:dor deverá rcceber reParação com fundamento
no art.37, § ê, da CF .
50. Dc todo o exposto, as opinioes da doutrina Podem ser divididas cm
trÊs dire\oe§:

.

i àe izado se +4-e qN irtt'orrer e,r
lvlaia Stlltin Zawlla Di I'ielro);

o portiúiat deoer'i ser

(HrIy Ltltcs ltleirtllcs

e

. o pnrticliir so,i;ottt

strá inrletizndo

C,sl,iini);
. Lt l)drticülnr,

qu!1tulo

Lle

de.?esas

tlar t ctiitr dt lton _ft (L)ió:çnes

boa-ié, sera in,futLizntlo itttcgrabntnle e, quanilo

nio r:stittt' de l,nn fé, Rptnís PeIo qtrc rptrl(rr à Admittislraçàt (Lucas
Rocha llrtaÍlo, lvlarcdl lusten Filln, Cclso rltt ttirtio HLtnrleíra de \lello t.
Á-. dotútinas tic lessé Totes Pa'ehn Júníor,' rfu Lticta Vallt FigurirL,lo
co»r -§lrsro fenaz, nusnm scm abordor a |'oa-.ii. aproimanr* rl,:sst
etúcntlinuttto.
51. Vcrihcou-se que a terceira corente é a mais deÍendida e a quc ÍccLüe
abordagcm mais aprofundada, A nosso ver, é tambeím a quc se revc'la mais
unda
raToável motivo, pelo qual se sugere ao Plenário quc a resPosta à
questâo da @nsulta siSa nes§e sc.ntido.

s

lll.3 Quando o administrado age de boa-Íc
52. I)o que se erpós atc o momento, definir se o Particular agiu com bo.r
fe ó quc"itão essencial paia se definir o montantc quc lhe seri deYido cm
incle,niza@o pclo que Íomeceu sob o manto de «ntrato nulo. ['or issrr

bastante pertinernte a pergu:rta formulada 'Quando o tcrcciro Füerá ser
corr-siderado de boa-fó para fins do evmtual Pagament()?'. I\Íuikrs aulores
nàr aprotuadam o tema. AlSuns se iimitam a d2cr que a boa fé se Pre§Lrme
e a miá-Íé

dcl'c ser provada.

53. Bandc'ira de Mcllo, ao dlscprrer sobrc o contrato administrâtivo e o
de'vcr de boa-fé, Ieciona que, no conhato admini§trativo, as Parte's e§tão
submúidÀs a certas Pautas. O Pader Público deve buscar cxclusivamente
o intercsse público que PeÍneou o aiuste e Para isso lhe sào confcridos

podens. O paúiclrlar deve cumPrir com ri8or e lcaldade a§ obriSaço.5
assumidas de modo a alcançar a pretensão ecpnômica buscada.
54. Raque.l

Mdo Uràano de Carvaltro Íaz critica intenssante à koria de que,

cÍn norne dur principic da boa-Íé e da seguranç iuridica a invalidaçac' de
atr» viciadc; nstritivc n;o P()dc rclÍoagin
A LÍitica quc sc foz a esta teoria é EE, on últinn i,jhirtci4 o que se
sacrifíc,t é o interesx priblíco 1únfuo. A sociedafu, yarn tr o jwidicidadt
prexnaàa, obriga-se a pagm, por ndo do Estado, aquílo que é dti'ido
no t*ceiro yrejudicnio cot un'L,icio administrntiio irsatancl- Na lu
dulidn tle q r esta é tM píetflíss intocáiel e inepreensítel do Estndo
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Denrocrático dt Direito. O En nÃo se cotryreende é T,orque esttl nL'snn
sociedafu, em coktrnltnftida, rao t?m direito a oer detnli'irlo aquilo que

a Admínistraçao, tnt conÁtta itrciada dt rado irorrigíitl à lu= do
otd?tuút?tlto, pngou tl unr tercciro, beneficiatlo it]le,,iünerf. I,()r trdiY
ilesnlidide, le d.o c t',ista que üão se lostou .o\+1ro.ar n Pj1'srtlç., dr
mi-ft.
Ncsl. lroxfo, .J/,I»-L' recotllk'Qt i rliticukl,ttb dt cohciotrlr tlL'nÊtttLls
d r lór,tv t lo,] iuí:,o sr'gto-o dt -..c.fitunl üt .fé clqrt'L: qc st' t'lnriona
io a Admitistnlçtitr, prirrcipdn:lltÍc subjttiir?. Isso plrrrTrl.', ,r{) I)i,cif.)
Adnínish'atito 1tátrio, ointlLt é nnai3tLrt n co 4,..tnsõo dLt »rti'li sob o
it?a,astilii sa,çorlc,lir'o rrsl,aaio
prisDld a.'\ah{siiurrcnic srrüiefirtr.
^ssl,,r,
itttttlçA). Sr?o nni-çsrr,?ls ns srhrd(_ôes
dníDtiao ào nietltt, a\1k di--et, a stttl
a,,r .irlf clar,rariDs A'siir l,ú-É slrli.tiiú srt] t',,id.'trr'tit,los dt lor/rrr aocsir
c ad,[,r,raerfc. \'o 1»rilira. o rer:r-,r l,rrssd d sc,-rl il. 4lla, sc o rll(r i'ialr]i'i{) a
rcslritii,tt fu dirtitLt, n irrtllidoçio rltitLt incolu»l' lrrírr a< rort-çeqritriios

rh iltgalitlafu nti o
prelri:o

»lonterlto dn (\thryno srlrsrqtrettie,
itlrlrtsiit' rcotútrticos, tlt sociL'ritttlt.

doJ lntr'rrrss's.

côrt flLlqt'..tltt

ítIili)

,osscrl

55. .\ autorâ destaca, portanto, a diticu)dade que hi cm se prover a mj-ic
nos casos concretos, fazcndo com que, na prática, "1k)s praticad()s cotltIa
.1s disposjçoes legais acabcm recebendo

o mesln() tratnment(r dc

atos

juridicanentt tegulare§.
i6. Or4 re.rlmente n;o p.rrcce razoárcl a situ.1ç;ro: de um Lrd,r há uma
Lci de Licitàçoes, diretamcnte ligacla aos principios da legolirl.rdc,
impessoalid.rdg moralidade e publicidade, determinàrldo quc, cm regr.r,
é nulr e de nenhum cÍcit.r o contràk) \'crbàl com .r àdrninistr.lçio; de
()utro ladr!, há cntendincnto que, m.\mLr sem instrumento c(rntr.rhral, (r
tL-rá Ll
particul.rr clue Íomecer beÍrs, sen-iç()s, obras para .r
^dninistraç:ro
se prcsume a su.i
direito de r..cebel por tudo.rquilo quc fomeceu, p()is
t'oa-fc.
57. O«)rrc que, L1)mo bcm ponderou a autora,.r nrá-fé normalmente

analisada sobre um prisma subjetivo e sua pro\? Li diticílima para a
Adninistràçào. Diante disso, o particular sctrprc é considerado tlc boa-fe
g port.l,rto, rc€he por tuCo que lbrneceu, scm qualqucl diterença pe;a
a conbataçãr) realizarla sob os ditamus legais. Yt'rclacleira tlishrrção tlc
ei

§alores qut ineentira a priitica de ihcitos.
58. Para combater a situação descrita, a solução é

privilegiar a boa-ió em

um prisma objetivo em detrimento da má-fé em um prisma súbietilo.
59. O art.

3a

da I ei de Introduçào ao Ccidigo

Ninguem sc escusa de

ompriÍ

Cilil - l-lCC dlspõe: ' Aí.

3a

a lei, alegando que nào .r conhece."

60. Marçal Justen Filho, muito apropriadamente, «)nTenta a regr.r do art60 e seu parágtaÍo únictr da LGLC:

ausincia dc forun esoila amrrela a tniidadt do co,ttrato, qw não
produ:irá efeilo nlgunt krcelutula n hiLnlesc Íclériln no porágnrfo úfiíco t.
O tratanento leial srÍcto tntbém se clesitn a rEtimir atuaçocs ittdet idn<
c tlícitos. O terceiro túa pofurá argrir boa-fé ort ígutrância acerca dn regra
leg.,l- Se ncedü co,tl cofitt'otatÇio lttbol, nrcatu aoí1 os cot$tquê ci?s.

A

Qifo

nossa t
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61. Nesse sentido, va-[e citar a doutrina do autor português Antôni<.r
Menezes Cordeiru, que realirpu profundo estudo sobre a boa-fé desde
sua origem na fidr,,s do l)ireik) Rornano até os dias atuais, analisando
as acepçõ<s que foi adquüindo c os d.iÍeÍentts destinos em cada clrltura
iurídica, em esp.rial a divlsão cntre a kra-Íé subjetira e a boa-Íc obietiva,
62. Na França, o autor comenta a boa-Íé no Código de Napoleão:
O Código Napoleao, ful iLs lrndições anr qtc asstntotL, cot*agrou a boa fé
ctttrr dLtas ac4rÇões: o alcorce sthjectito, pelo quil úbon íé @fie+)otide a
um *talo rle tgnLrrâucin do çuieilo, que nryrcce, à,o DiÍeitt', tt cotlt;;a1o Ífu
.lnregint nlnís fatwrá:,yl t ! nlcancc ollttctia\t, cmi: itsracionaltsta. ent
cuios tüt os a boa fé rcJorçi o i\n..llo cotúrifuil. A t;oltrçoo suhseq',ctttt
daria conlirlo, qtet:r:s, à yrirtira 'oersao. A lton fé objecÍiLa,lo ridn ptla
flaryLt:a ,{L' s,tt ttso cn, rltrnl e bloqülada ll,.ln hrc«lnadntí,: da dotrtríta
frarcest ,ttt eL.tlr se 5?/rl rrairrT rirr !':ie3e--, scj,l icitllíl a 1 sistetatico

it

i:cntral, T,erdcu-se. nãLt knio orÍnilLt itlil
raxsos din., ,r qiinisqu. ,- .ol1rçiids fdrlir?tlrrfs

e ttio dütdlr ltl.*rt rrli

dos

Ar) comentnr o Cridigo alcmào, o aukrÍ afirma que, rta<1uele pars, tr
caminho scêuido Íoi outro:
O Córligo olcnio. tltt scLluit.ria. f':.ttllÉt\ dr's srnt fií--es, deu unn duTtla
dinensao à lroa ft. Ent stntiào sltbic.ti.\) tgtlt.r Cla l' ) tla eryi Ê
63.

a nm, otttcii»cin de prqdícar otúÍeü\ dtt sentido obiccttto lTtttnttl
Gla ,e.lt eh co4ton-rq nlt i re.afi de .ottlltti, a obstrar pelas

pessoas no cuupinrclúo dn\ suas obtigoçôes- Posteiontrenlt, nssístiu
se n totn altlicasâo yrálicn infunsa ile aD Ds Lts tenlx]i e a lott tnorne

deseni'oli,intnto do segrrrr,io. lJn linlu |x-,ssihilitada llor nn CiAda
ptrúlit:a censtel às renl odts e cdpi: - nbnrts àos neconis»ns ila
sistonlicniitgroda-dt alltnr, attfiotcao ilclas, o pró7'rlt sísinrm, ahon
Íé esh:oe na basc de T,raficílnLcnte totlq.. as itowçi'es iuidicas turificadts,
no Direito ciuil, nos itltittos ce aios. (yiÍo osso)
64. Depois pa-s$a a abordar o Dircito Portugua§, no qual, a cxemPlo do
Francês, prevale.ce a cpncepçào sub,etiva. O autor diüde eÍrtào a boa-fé
subjetiw ern uma conctpção psicoló€Ica e outra ética:
A hoa fi: s 'jecfim podin :a' usada on dois serÍi.ios .iiit'rsosl
un l'rnliào Tntra»utúe psicoló§co: eslnnl dc bon lé qutu l,urn e
sit+i*n|nfu dtsconlwctsst certo .facto ou tslodo dt coisas, 1nr »tuittt
oÉlio qrra li;ssc;
unr *nÍitlo étíco: sti cslrn dt hoa fé quen sc rttco tro\sc nunl
desconhttintnfo nio cullnso; nn lros Ícrnos: i consídrratln rle »ú fe n
pessoa qw, cor» cuhn, rlrsconheçn aquilo qut dettin conhecer. (gnfo

aproxirna bastante
da boa-fé obietiva. A seguir o autor dis«)rre sobre os artum€ntrx que dão
suportc ao tL§() da concepçao ética:
rt jttridicidade do :islema: o Dlreilo túo as.ocitl consequêtlcias a P ras
ca-< nlidodes co.,lo o ter oú flãl conhecircnto dt oconincia: o []ireíto
preteníle inkruir ,1.,s rtldções sociais; oro, io lidor co 1 trtr]íd boa li

á5. Percebe.sc que a boa-fó srrblctiva em sentido ótico sc

s bjcctia iticú ek esta, de modo it4,lícilo, a incentií\tr o acltdnvnto d!
furvre, rlt e uido,lo e dt kli<êua,t
a ad!\lttaçio.lo síslehn: núco crpÇio l,uratflÍnte l,sicoló$icn àe boa-lí

equíinle

112

rt

prenlt

os igronlútes, os díslt tidos e egoístos, que desconlrcçam
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o

msn@

t]r,is

os drdicodos

.

eí,id!t1tt: piraleli1tcrltc, ir *-ia lleúali--.!1r os dilig.rlÍcs,
as drtutos, qte se tryerc.berii t do que esct+)a úo cidnülo

coÚ1Lo ;

I lrr)sJi.ti iiL t d.seia.vl) Ptor|tr o
na
d45
§.
e41íàto
4lf lrdss/r
Wssons; assi»t t tht tiltitru1 L111ilis,, htth.tl
sc podeti drüto,§trlr qlte ol.ué11lco hccitl ott ,1ãa cetta .fatto; oPtnJs se
l1od.rá ltroítlt rlur t) sujeito collsidrrido, dndos os f,rctos ,lisPoilíiris, oti
sabii ou dri'ttl sub.r: ct qlolquet fu1s hiP,;t.scs, há Dn ft.

-

66.

a platicobili.lnde ,io sisi.ruj ,úlo

\o iinal.

conchri:

'.,in, a/ri'tírrr()s í solução dr qu i lua !t: sul,iecliLli i, t,ttt't tt,'s,
se»qnt tttica: <r) y.dt irusirl bott fi; nrr.'»r, v»r .ulltn. descottltçr, .rrln
oarrrirrcrn. , r'rÍir ,lasqr)

Prr tal

6;. A titul(r dc inirrrmação, a bta-té em umà perspcdi!.] Lrbjeti\1i ir ..
al.litacl.r aos contr.rt{)s reeictls pc[r Novtr Cr;tli6o Cir.il Brasileiro, por
ft rç.r dc seu art. 12, i,r:rlris:

Arl. 112. L)s aottlralnr
aontral

,,

ir5_

sni" aht l:i,?ilos n Strr?rrlar. assirt tn conclutào tlo
os frirla4)ias Lfu ytt .iilacfu ehoa-fi.

cn| rrt stul c.rc.]rçnlo,

A ap)icaçào tle.s.r (on(epçào ótit-

arr cÀso tr.rtado na Prcsente .orL'ulLr
re\ cia---bastànte r.11oá\'cle soluciona a siluacà() c()mentacl.l. De'sse nrtl(lo,
o ttrmecedor nàr'r poder.r.rlcgar boa-fc Para ser indcniTado Por hrdili à\
riesp,esa: quc houver inrrrrrido, Íxris sabia ou .ltvia sabcr tla r-edaçào lcgal
.1os contratos rcrbais crrm .r Arlnrinistraçào il ci n! 3.666193, art. 60, P.rr'.

66.

ímico).

Assim, o irrrnecetlor srberá que, a() prestir scrviços ou i-endl-r benr
para a Adninistração mealiante contrato vcrbal (sem contrato fomlÂl ou
com o .ontrato r,c'nciclo) nà,.r terá direito, ! ia dr retra, a ser remuner.tdo
com lucros e por (rutras.lespesas que nào aquel.rs (lue reYerterim enr
proveito prr.r .1 -\dministr.rçào.
69.

.1 Administr.rqio se .rbstenl] i dc rcaliTàr o
pagamento at€i quc o montante e\ato de\.ido io tomLte(lor seia apuradt, c
comprovado, poÍ mei() dc processo administr.ti\1) ou judicial.

;0. Para Lsso, convrm que

;l

. Entendc-se que (ss.r postur.l inibirá a pritica ,rhr.llmcntc corriclueira dc
contratos |crbais, promovcrá o àtendimento .ros princiPi()s da leg,)lid.rde,
impessoalidadc r. ororalidadc e enÍTaquccerá cventu.d arqLrment.tç.i()
.lcerca de enriquccinrcnt() iü.ito da Adnlinistraçào.

III.J

Jrr

rispruciência

72. Antes de procLldcrÍnos às suge'stôr's tle r*postas à consult4 cumprc
cxpor entendimenbs d() tema por alprns órgaos públicos.

73. O assunto já foi .rbordado em processús no TCDF. Citam-se duas
decGóes rccentes, nas quâis o Tribunal, considerando ilegal a realizaç,io
de despesas sem cobcÉura contratual, a8iu no scntido dc respotsabilizar
os agentes causadores:
II. qtrotwr o ncLírüo a11re<efltallo

lvü)

Relnlor aylicottio ao rcspottsálrrl

ittdicado tro il,:nl atllerior a fiú|tn pri)isla no arli{o 5;, itrcisos II, da
L-ei Coú1rllcnrittr.r '1191, ctc o arlÉt) 182, itciso L ü RIiTCDF. haia
úsla a reali:nçrut de deslr.sírs scrrl .ol,.rlr]rn conÍÍalual, desrumprirklo a
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1ll

legíslotão tle rcgência, e, eslEcinl o arti1o 60 dn IÁ 1101.320161' o artiSo
10 do DccÍeto Distital n'16.09&91 e o artigo 60 da Irí 8.666193;
(Decisao n' 209712011), Rel. Consellttíro Ronaldo Costn Couto' jrtlSoio

e1 6 dc nt.tiLl dt' )010) - gifo ttosso.
N. Altoiur t o:t.diêttcia, paru altrcsentnçio de frstificotit'os
'15

(Ethtr) diis:

b) do senhor rcícriclo rtos PntágtLlí1s 31

t

no

yT

o:a àe

35 do Poecet ! 22712010

tio ler *lotatlo aç rtteríirias ,,c.r'§siali?s Pdlrl srthstif.riçro ào
ítu..slniyr
.orr o Pilo tí' .'i:4tttcitl ptit'il/],o lo ftnal, dan,lo
cL1t1tfito
attustl ttr't lttt'lritnet'rto de desPe!ís Írl aol,arh l,?1 tÔ.rhr'ttu..l, benl co tLl l'tlo

DA,

1'Ltr

col1trLfuo oo ditPosto
lt1,1tt lcttfo d(rs idn,içds salll coL'tlhtrn cotltÍ,ttuà|,
rtrs or{s oÍ) rln L'i rlr' Licjtnçors, 60 dÃ [ À n" 1.32t)/61 e 1l) àt DecrtlLt
I)ishildl n" 1b.098191;' Srifà rus$.
il),,cisdr, r' l 17 J t 2t) 10, Rel. Conselh it.o Rottrldo Ctsta Couto, i gnlo
cnl I Lt al,lil de 2010)

74. Para

evitar quc situações de fato seiam iuridicamcnte simuladas com

o cumprimento ant!'rior dc Íormalidadc, a Súmula do TCDI] contém
erunciadt- net 5tEuintls termos:

{i \lirÁi r,f

/uRl-;PRuDa\clA DttTCD| t\U\ClÁD()

\'
t

L-or:ir:rrrrrç e CotiratLs; E.trit.) rulrnlito; ltadmissibílidade. Não
ndrrrissíttl a r,:lronliúlraie dz ronrÉrlios c cotrtrntos.

0l:

75. No Tribr-rnai dt'.fustiça do DistÍito Fedcral c Territórios - TIDFT, há
julgado, trans!Íito a seguir, apücando toda a doutrina antes «mentada,
no rntido dc quc o paÍticular não p'orJe alcAar a boa-fe quando Pn-§ta

serviçl)s s€m cobcrtura contratual para a AdministÍação. \êse no iulSado,
aind.r, que o particular não conseguiu «>mPromr a alcgada pre§tação dos
srrviços (portanto, o provcito relertido à Administra€o) mqtivo Pelo
qual foi considerado imprGedente o Podido de «rbrang:

,{DÀÍIN'S'|&4II'I
PRLll,4ç,/i(
INTEÀíPaSI

) ni

O,

COBRÁNL'Á. CONTÀ,4]O DL
Dt t ICIL,l.\( 14. APLLÁ\Ã '

..LR\7ÇO:

nlD,ADr. fiítsÁ^COS DE

DLCLÁRÀÇAO.

RLILTÇÀO. TI^-ÀíINO DÁ f',IGfNCIÁ DO CON rÀ,{ro
coNfrNU.lD,4Dr DA PREiIAÇÀO lx) -(fR1,1ÇO. \',IOLAÇÀ()
,\1Á rf nLITR l)r
Á() tRiNLi /.,l( r l:,À
^liRALtDAL',tL
/i,4Çi( )
/\nt\l;2,4R \Àt ) Ct )\/lCLi
I Rtjeilada a prelinrinr dz fião-co hccil tltli da qttlnçào iúeryosla
nntr:s do jrrl3nrrrttlto ,ios eml,«t{ts de ittlnraçàl, for int(mllestií'idafu-

f)s r»rànr5os rr;rrslr;s pelo ríu rtàtt ivrsnrant sobrc a »nttrra obielo ia
apclnçfui nt» ioran acnlltidos rylo luít n qt«'. ll ' A atPresa conhtcia

o proctdiln' lo líciíatóno e o proctsso dt .Ítnirtltnção cble drottnlt.
Porlanlo, titha ciêncin de qtc, qús o tínníto da aigência do cÍ'ttfrato
adllítish-nli.n, efi 15111106, nào podcna dat cottlirutidadr à Prcs|nção
do sen'iço tle tigitâncía, yor falta dc antparo coritahal c legr.l q t
iüstlfiquc a Ad titistraÇão Palnr etilosos rwlores não-cott'encionailostll - O dav fu indenizar, in4nsto à Adnittislracão Priblica ot mzãtt da
proilrição dc uiquecinento ilícilo, não st ctnfipta qtuxdo há aolaçào
ao ltrincíyo da ntoralidadt e .falta

fu

prooo ,la alegada prestnção de

M

Ayclação do Disttilo federnl c rcnÊssa o-liial y'toisídns 1'a.n iulgnr
ín4roceifuxle o lttdido de cobrança- Ayd,, da ouíora iullrulo lT tiudicado.

4
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(20070110383185APC, Relatora tTRÁ {VDR/GHI, 1o TtLrnn Cíi'el,
julgado en 03/1212008, Dl 121011200-0 p. 51) Cifo trosso.
76. O problema não se limita ao Distrito Iederal. Sobre a realização de
despesas sem cobertura contratual, o Tribunal de Contas da União iá

decidiu:

(k o art. 62 da bi t' 3.666/'199i, deítat]llo de aceitar
a evctqão de seniço sefi cabcítura coitratltal (...)- (Acór,lmt 251/2005
Cumytra o art. 60
PIenário)

Abslenha se dr celebrar conlrotos ra eleilol rúraitiras, eLt;-ttudo o risco
de sinulação dc amtpri le to dnttior de íantoliàa.fus, efi desres-Peilo ao
disposto ,los aÍtigos 60 e 6L dn Lei tt') 3.66611993 (Àcórdão 1077i21)04

Segaúa Câmota)
77. Dada ;r reler'ância do Àssunto, à Advocacia-Geràl da União chegc'u
a emitir orientação pàra casos de despesas sem cobertura contratual
destacando a necessidade de sc apuriu evenfuais resporrsabilidatles:
A dtsycsa sen colterhla cofilrtLtllal draerà ser objeto tk reca lvciltailo
rla obri,qaçao tt ínfunizar os lemps dLt or7. 59, parágralo rinico, da Lt:í
5.666, dc1993, -.e L preiltízo dn aplLracãlt Lln rcspoa*iiliãatle cle ryu'm e
dn cans. (Otientaçin Nomratiila tro 1, dt '12 ú abil de 201)9 )

78. O STJ tambe.r já foi instado a se manilicstar. No acórdào abairo,
rr.conhece a nulidade de contrato verbal com a Adnúristração e a
neressidade de se indenizar o particular, o que deve ser feito, dL-staca-se,
na r ia ludioal a,leqrrada:

.IDMIÀI'IST&4T&'O. R-ECURSO ESPECIAÍ..
COBILANC.

Á.

DE

^ÇAO
I'ERB,1L
C.IIEQUE PRFSCRITO. COÀ]TRATO

nF PRFjTÁCIO nF SFR!?(O. i-R4\qPORll. ÁUj/ \cll

DE IICTTAÇAO E PRf14O Er.JPFNllO. Àlj,GADA V]OIÁÇAO

DOs nnTS.5q, g +. D,4 IJI t.1:U.61.59 F r.rr. P1R1CR4|O
UNICO, DA I,E,I 8,666193. OCORRÉNrI, , OBruO{TOR]EDAI)T
DA I,ICNAÇÃO, PR]ÀTCÍPIO DE OPOEM CONST]TUCIO\"4-L
rcFn9, ART,37, LX])- FIN AI,IDADE (I,EI 8,666,193, ART.3').
FOR\LALI7ÀÇÃO DOS CONTRÁTOS,4D,!{INi-STR,4T/VOS.
pJ Gkt, CEp_aJ: CO\IR TO E..a.qflO i/ fl J.o,c a3. .4P.'1. ,,r,.
PARÁGREO ÚNICO] NOBSÀR!,ÁNCIq NI FO.Ê.tú4 IIGAL.

rrrn oi. .\uI/-D.tnF.

FrrcAC\A RfTRO.4TIII,4

,ttt

8a6693,

AR7. cs. PALACRÁ|O U\ICO,. rfUC,4ÇiO D,lS.VUR.\llS,nr
DIREITO FINAN'CEIRO, PROI,?MENTO,
l- Dn análise do acódao reconiclo, teifica x ryre nío )ú thi.iclns quanto
à eristê cia do contrato lerbal cle prcstoç.ro de seroiços celel)ftl.lc entre o
iulunicípio dt NloteteslPR e a Vnçoo Estrela de Ouro Ltda, ben cora do
cleEe enritifu e noo pr,go peltfil1u1ícipolídade i título.lc cotth oPte.foção
pelo i:,-ret1Íla lento ele frs ôrribus ekti,,tú1ente rttilizados rc trorrspoÉe
coletiLo. Nesse aonteÍto, a qt4stão colltto'oertida consiste em saber se. à
ha da-s normns e y,nncípios que úoúeinfi a atwçtla dlt AcLflíltistfitçao
Ptiblica, é'oálido e $tm o ccntrato adflítlisfiatiLo írrbfll de prestoção de
xntiço Jtmrulo.
2. No ordeÍqnento jttidico em'oigor, a contntaçãa tlt obras, seroiços,
cotflptqs e olíenfrúes o â lbíto dos Poderes cLr Uttioo, C,os Estados, do
Distito FedsaL dns Munícípíos e entidadts rlt admiristração púhlica
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indjreta, está subordiruuli ao PrinciPio constituaorul da obrigatoiedadt
do licitalao públíca, no escopo de assegurat a igualdnde de cortdições a
todos os concorre tes e n seleçao da Worysta nuis mntajosa (CF/88, art.
'|a
37 , XXl; lzi 8 .666193, ats. , 2a e 3t).
3. Alán disso, a Lei 8.666193, n!1 seção qut tlata da .forhtaliztçao dos
contuatos adflinistrotiitos, pre.i, tlo seu arÍ 60, panigrafo único, a rcg1a
por esoito, EuliJicando como nio
Berr,lde queoco trato se1'ó Jbmnlizallo

i i*íí"u o ,rt

h-nto ,urbal celebruào con o Poder Público, ressaluàa-s as
peEunos cotrln as de pronto PnSanE to, exceçào que tio alcattça o coa

colrfeto,
1. Po1'outro lddo, o contrato eti
F

inncciroirye.'istds

flnbi

er,n.ltle ttâo it?.nle its ttonrus de Dieito
1.320161, especiftco eflte e1ígêl1cji, dr Pré-'río

i

etqxnho poru realiznção de despesa públíca (.üt. 60) e q afiissão dn 'nota
de tntl,enho' que indicirá o fiofie do crctlol , .t i»tportância da de4tesa e a
àetluçra desta do sttldo dtt dotação proptía lart' 61) A illobseroâtlcia drssa
legnl 3en o uulídaàe do ato (ott. 59, § 1')
5- Po| todos essas nzões, o cottrato adaiúsh'aü.o igt bal d.e lrcstaçio de
seri)íços tle LrallsPorte tao-Wecedido rle licitação e Prêúio enÍpefiho i llttlo,

.fonn
poís

iai

dz ercantto às regras e pincíyios constíh.ciot1ak, ntddinrcnte a
a inryessoalidade, a publicidade, alén fu

raalat

leqttlídfiàe, tilnoralidadc,

a.fit,.,lirlade dn licitaçãn, deiando LL cottcrcti?it, ott

últíta

análise,

o

ínteresse público.

No regitu jttitlíco

cofitratos adt inistratíLos litlos, a dÍclanção de
tuflc, ou s4n, retlootit'ammte, nio *orwando,
ntiidadt
porin, a Adrlinistração ào rletter de inletizar o cortttotado (Lei I 666/93,
an. 59, parágrafo único), o qu., lodtrtia, de.1e se1'buscado tw zia juiicíol
6-

dos

opern eficácia ea

aàeEntla.

7. Rccwso especíal Tnoddo. [tfsp 5154711PR, Rel. Miristra DENISÉ
-4RRUD.,! 1n Turma, jdgaào em 23/0812005, DI 1-ol@12005 p. 187) Grifo nosscr.
79. Em ouho acóllão,

o ST] corrobora o mtendimento de instârcia

inÍerior de que não há boa-fé quando o particular Pt:sta sewiços mediante
contrdtos vcrbais nào Preccdidos dc Licitação.
.4Usfl.ral.4 Dt
-4-n-1. il \/(TP,a.l Il o. co \T,q-4Tô iTR8Á1.
I-ICTTAÇÃO, AÇÃO DT COBRANÇá /UTC ADAL\ÍPROCEDENTL.
BOA-EÉ ÀÍÁSTADA PELA ]NST,'{NCIA ORDIÀ"'ÍÀIÁ,
APIJCAÇÀO DO ART, 60, PAf'4CP,AÍO UNICO, DA lTI DE

uclTAÇ1ES.
Cott-,ta do acórdão recotido ittr:ristir boa-fé ta atitude da anpresa
agraoa te, de co^tÍaÍar com o serüço público sem licitação e por

I-

Àeio de cpntrato verbal, Eis o trecho nele transcrito: '(...) não há
elementos que autorizem o conhecimento da bQa-Íé da Autor4
uma vez que estava ciente de que a§ cQntrataçoes deveriam ser
prcaedidas de licita€o pelo que se desume da Prova te§temunhal,
àu pelo menos de jtrstiÍicativa Previa e Érsúita de dispensa orr
possibilidade de ücitaeo, em Íace do disPo§to no art' 26 da l-ei de
Licitaçoes'. (fl s. 506).

ru esteíra da juilmúêncii desta colefido Cr»'te, a te
possfuel do disposto m mtigo 60, parágrafo único,
interpretação
n úníca
de Licitações,'é rutlo o cotttrttío adminislratíi.to wfial' e, aindt
tla
assim não fosse, é ntlo 'pois oii àe etnotltro as regrns e piflcíPios
11

- Assim sendo,

bi

Eu
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constitucíotuis, notadimente ihgalidadz, i taruIídale,,! in4Bssoali.l.lde,
o pLlblicidair, alént dr ntlq)lnr a litú|ídade da licihlção, deftawlo de
coicrctizú, efi úlünu rLttálise, o intoesse Tniblico'- A prapósita, contiti'
se, drntre auttos: REsp 51517|/PR, Pinvira Turmn, Dl de 19.09.2005.
Ill - Oufrossit!1, é de se rclean tí:/D set cosioscíiPl o rccurso esltecial,
reliti'LvT tnte à natéría contida rc art. 59, ptrógrafo úttíco, da Iá n"
3666193, htlia .ista nio tet sido abjeto dt iulgantnto yelo ,tcótüo a tyo,
o lr-eqrusfiollonrc to.
regirnental hryrouitlo. í,4gRg rro RFsp 915t;97 t PR, Rê|.
.Vinistro ÊR4-\'CÍSCO FALC.\O, 1' Tutnq julgada tn jt05i2()A:, DI
21105!2007 t. 333)

ifittistífid,s, ltoftanto,

M - Agnno

I\I

- ITT\ RF.SPOST,'\ À

CONSULTA

30. Antc o exFosto, sugere-se ao Plenário:

L tomar corúlLtinlento da Consulta formulada pelo Procuraclor-Geral tlcr
Distrito Iederal, dos docunrentos anexos e da Prcscnte Infornlaçàrrj

II. dcliberar pela adrnissit'ilidad,-- da Consulta, nos temros propostos peLl
InÍotflracão;

llL inlormar ao Procurador4eral do Distritô FcderaI que:
a) o pagamento de despcsas de exercicios anteriores eÍctuados P€'165

órgios

cntidades incluidos nos Orçancntos Fiscaleda Segrridaclc Social der-erá
respcitar o que dispõe a legislaçàr a rcspeito, em especial os arts. .17 e â1,
da Lei n! 4.320/g e os arts.80 e 81, do Decreio n! 16.098/94 dejtacando que
i fundamcntaÉo insuficiente ou inrpeÍirlente no ato de reconheciniento
cle dírida poderá levar à rcspLrns.rbiliz"rçio civü pe'nal c administràti\'à
e

dos responsáveis;

b) o fom!-cimento de serviços, obràs e bens sen cobt'rfuta contratual,
fora das hipótcses ressalvatla. em lei, dará ao Íornccedor o direito a ser
indeniza<io somcnte pelo que apro\eitou à .\drninistraç.io, retirando-se
quaisquer lucros ou rcssarcimcntos pelos demais ga,stot senl prcjuízo cL'
rcslx,nsabilizaçâo do gestor que dcr crusa à dLspesa em descorüomlidadc
com a lei;
c) nào podcrá alegar boa féo particular que fomece bcn-ç, obra-. ou \ervrçDs
sem respeitar disposição lL.gal \.i8ente, em especial o art. 60, paiág.àfo

único, da Lei nq 8.666./93;

IV. autorizãr o encarninharnento de cópia da presente inÍomÉçào ao
Procurador4eral do DislÍito Federal;
V. clar ciência da Decisão proferida a todas as jurisdicionadas.

Osautos foram aoMPjTCDF que, nos terÍnos coÍrsubstanciados
Parecer ns 1190/2010-MF, ÍLs. 82 c ss., chega às seguintes
conciusões e proposições:

no

trI - DAS CONCLUSOES
44. Por todo o exposto, conclui{e que o e. TCD-F poderá firmar o seguinte
entendimento quânto aos assuntos abordados na consulta em apreço:
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pnga»rcnto de tlerPesl\ de exrcíciDs dflteiotes, oinda qtu possixl' e
nuàída excepciondlíssíhu, qüe sofiEnte podel'á ser efetiítrão Pelos orgaos

a)

o

iúegrantes dos Orçanentos Fiscal e da Segnidade Socíal, en
corsonátria con o que disPoe o legislaçao a rcsPcito, elí elBci!1l os arts
37 e 63, da lri rto 1.320161 e o: nrts. 80 e 31, do Deceto n" 1o'098191,
destttcrtrtr t qc a fitndttn:r'tttoçãa i,:lstalicicnt. ou ifilertirlente 11o nto àt
rÍ:collhccittc.,to dc dí.ün l,oderá le'oa à te4wtsnbÍli:nção cilil' le tl e
iiJ,rri,ri--I)-nll, r/ dos r,'sl,.,11=.li t'ii j
e entídadcs

b) é tttrlo de

e de rcnhun {eito a ie{.'csrt itrcortidt -'ent hsho
cottsotlôltcit| cot o disPosto L' att. 60,lntigralo úrtico, da

ykno direito

conLl:íthttll, en
Izí tr' 3.666i93.

c) o ltút ticLllÍlr tlL!' .{L)tnece hetis, ohris oti seri'lqos :tt a eÍistêl1ciLt
tontrato ft»trml co r Adllii1lístfiçàa, .orl 4s 'essdl.lls do n1,. 62
I-r.i irf 3.6ó619-1,

nãLi

LIP

tlt

a
Podetr dle,"$t l.t.tl fi r, lot titlto, 11ão tctáo Llírdto
59, ParaSt'ítÍo única, LlaI tí de Licitrições

ítlüti:tlçio nqlLi'l;.'tflrcontl
IV _ DÀS PROPOSTÇOES

45. Pelo ('xpos'to, lamentando dissentt em Pa.te do corPo técnico, L'ntende
o Parquet que o E. TCDF devc:

I - finnar os segtlirltes entclldimentos:
a) o pagamento de d<spcsi» de excrcício§ anteriorc§ ainda que p'r»sível,
é medida excepcionalissim4 que somcnte poderá ser efetirada pekx c
órgãtx c entidãdcs integrantc§ dos Orçamentns Fiscal e da Scguridade

Social, em qrsonância com o que disPõe a legislaçao a reÉPito, em
(r5lrecial os arts, 37 c âi, da Lei n! 4.320/64 e os artS. 80 c 81, do DecÍLto n!
16.098/94, destacarld,.r que a funda.mcntaçào irLsuÍiciente ou imlxrtincnte
no ato de reconhe{imento dc dívida podcrá levar à rcsPon-sabilizaçao ciüI,
penal e

ldministrltiva

dos rcsJ'onsaveis;

b) e mrla de ple'no direito e de nelúum cfeito a deBPesa incorida sem
lastro contratual em consonáncia com o disPosto no art. 60, palágraÍ<r
único, da Lt'i

na 8.666193.

c) o particrrlar que fomece bens, obras ou snrv-iços lt'm a eristência de
urn contrato forrnal c<m a Administrapo com as ressalvas do art' 62 da
Lei rP 8.666193, nào poderá alegar boa-fé e, Portanto, nâo terá o direito à
indenização a que se refere o parágraÍo único do art. 59 da Lei dc Licitaçõet'

ll - alertar

aos

jurisdicionados que .§ta Corte de Conta§ P(üerá:

a) promover a n:spon'sabili.zaçao de scrvidore Pelo r€\conhecimúIto
irregular de divida de exercício anterior, ou sei4 que nâo atenda ao
disptxto no art. 80 do Deseto n§ 16.098/94, corúormc a intcrPretação daria
neste autos;

b;

prorrover, para

iils de ressarcimerrtô, a responsabtlizagio

por

pagamentos irre€ulares das despesas a que sc refere a alínea anteíor.

de cóPia da Presente iÍúorma€o ao
Prcrcurador{eral do Di§tritl Federal e à CâmaÍa Legislativa do Distrito

IIl - autorizar o encaminhamc'nto

Federal, em Íace das conclusõe§ e recomenda@es constantL§ do Relatório
da Comis-são Parlamentar dc Inquérito da CodePlan;

l1E
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IV - dar ciência da Decisão proferida

a

todas as jwisdicionadas.

É o relatório.

voTo
As questões estruturadas pela PGDF na consulta em tela são
as seguintes:
a) "Em quais cnsos poderá hfloer pagamento de desPesas
flnte! iores?

de

ü'

ctcíL's

"

ú) "Mrr-

casrrs de ausêncin de

contrato,

é

possit el tal ptngnmento?

d

"Qunndo o terceiro poderá ser cttrtsiderndo de hito-fé para fins
exentual pnganrcnto? "

"
de

No que toca ao primeiro dcsscs questionamcntos, os Órgãos
Técnlco e N{inisterial formulam conclusões não discrepantes entre
si, tampouco divergem da doutrina e iurisprudência dominante.

Entendo despiciencla, no ponto, todavia, a alusão feita
pelo MPjTCDF quanto a "excepcionalidade" dos Pagamentos
de despesas de exercicios anteriores, conquanto tal desembolso
decorra cle expressa previsão legal e normativa, conÍorne indicado
pela Instrução. A questão pÍoposta. na alínea "b" resultou em
divergência entre a Instrução e o Orgão lvÍinisterial apenas no
tocante à possibilidade de rndenização. Entendo que, também
nesse ponto, as soluções engendradas em ambos os opinativos não
significam contraposição absoluta na matéria de fundo, vez que
a hipótese aventada peia Inspetoria - de indenização -, encontrà
respaldo na própria legislação de regência.

Sendo assim, embora confira uma redação afirmativa à
resposta a ser remctida à Jurisdicionada, não divirjo, no essencial,
dos promrnciamentos referidos.
Por Íirn, em que pese aos doutos estudos formu.lados pela
Ins Lrução e pcloMPiTCDF, nãovislumbro como, de antcmão, poderse-ia criar cenário em que a boa fé estivesse, descle logo, afastada.
Exceto, obviamente, nos comportamentos manifestamente dolosos.
Mesmo nesse último caso, todavi.a, a comprovação do dolo erige
imálisc dos fatos, o que apenas reforça minha convicção.
Diante do erposto, acolhendo parcialmente as conclusões dos
Orgãos Técnico e Ministerial, VOTO por que o egrégio Plenário:

.

conhecimento cla Consulta Íormulada pelo
Procurador-Geral do Distrito Federal, dos documentos

I. tome
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anexos e da presentc lnformação;

II. irúorme ao Procurador-Geral do Distrito Federal que:
pagamento de despesas de exercícios anteriores eÍetuados
e enüdades incluídos nos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social deverá respeitaÍ o que dispõe a legislação
a respeito, em especial os arts. 37 e 63 da Lei na 4.320/64 e os
arts. 80 e 81 do Decreto nq 16.098194;
a) o

peloi órgãos

b) e possívcl o pagamento de dcspesas sem

cobertura
contratual, dcsde que obsen adas a regra do art. 60, parágraÍo
único, e do art. 62, ambos da Lei ne 8.66611993;
c) a boa Íé do particular que fornece bens, obras ou serviços
deve ser aquilatada diante dos Íatos que constituem o caso
concreto;

IlI. autorize:
relatório/voto do relator e
da prcsente dccisão ao Procurador-Geral do Distrito Federal
e às demais jurisdicionadas;
a) o encamirúamcnto de cópia do

b) o arquivamento dos autos.

Processo nn 17.7091201.0

Decisão nn 4372011
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INCIDÊNCIA DE IUROS MORATORIOS E
cORREÇAO MONETARIA SOBRE DEBITOS
RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE POSSIBILIDADE JURIDICA CONSULTA
Arttortio Renato Al'oes Raínhn
Conselheiro do TCDF - Relator
Consulta Íormulada pcla Procuradoria Geral do Distrito Federal,
tendo por objeto a po-.sibilidadc juridica da incidência de juros
moratórios e correção monetária sobre clcibibs recorúccidos
adninistrativamente e, em caso alirmativo, por quais indices e
periodicidadc.

Apli.açào dos iuros dc mora na forrna dcfinida pelo SupÍemo
Tribunal Ferleral, demais Cortes Superiores e Conselhos do Poder
1-qo (um por centLr) .1Lr mês até agosto/2001; 0,51. lmeicr
por ccnto) de seterrrbro de 2001 a 29 de junho de 2009 (Nledida
Provisúria no 2.180i2001 - art. '1! que àcrescentou artigos à l-ei

Tucliciário:

Federal ne 9.-191,/97).
Atualizaçào monetária: incidência do disposto no anexo da Portariâ

- TC Df tDispóe :ohre a utrlrzaçio do Sr:-tema de intlrce:
Intlicaclores Econômicos e (ie Atualização de Valores - SINDEC) e

n ' I12.'2002
e

n.1

Lei Corrplcn]entar n!',135/2001.

A partir de

30 de junho de 2009, vigôncia da Lci Federal n"
11.960i2009, para a atualização monetada e juros, incidência
trma única vez, até,r efeti\'() p.rgarrrent(), clos índices oficiais de
renuneraçào básica e juros aplicatlos à caderneta rle poupança.

Dccisào nq 3.013,/2011 (t]s. 185).

rc 1.428/2011

GAB/SEG (t1s. 2641265). Solicitação de
posicionarnento acerca da incidôncia da Lei lcderal nq 11.960/2009.

Oficio

Recebimento do pediclo pela

la

Inspetoria de Controle Fxterno

como Embargos de l)eclaração (t.]s.272).

Conhe.imento do Oficio nq 1.428/2011 -GAB,/SF.G. provimento dos
Embargos. Recomendação.

RELATORIO
Cuidam os autos, na presente etapa processual, de Embargos
de Declaração opostos pelo Senhor Secretário de Estado de Governo
em face da Decisão no 3.013/2011, que estatuiu:

O Tribunal, por unaniÍnidade, de acordo com o voto

clo

Relator, decidiu:
R..fribunal de Contas do Distrito Fcderal, 38 : 121-130 2012

121

I) inÍormar à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e aos

demais órgãos integÍantes do complexo administrativo
distrital que esta Corte de Contas tem por regulares os
seguintes critérios para o reconhecimento administrativo,
apuração de valorcs e Pa€íamento de dívidas dc exercicios
anteriores - passivos - a sen'id ores distritais: a) iuros de mora:

a.1) 1ol. (um por cento) ao mês até agosto/2001; a.2) 0,5% (meio
por cento) ao mês de setembro de 2001 a 29 de junho de 2009
(Medida Provisória ne 2.180/2001 - art. 4a - que acrescentou
artigos à Lei Fcderal ne 9.494197); b) correção monctária incidôncia do disposto no anexo da Portaria no 21212002'
TCDF c na Lei Complc'mentar na 435/2001; c) a partir de 30 de
junho de 2009, vigência da Lei Federal ne 11.960/2009, para
a atualização monetária e juros, incidência uma única vez,
ate o efetivo pagamento, dos inclices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de pouPança;

II - fumar o ententlimento de que os valores recebidos a título
de juros de mora, na vigôncia do Código Civil de 2002, têm
natureza indenizatória, não incidindo sobre eles imposto de
renda;

III -

autorizar a dcvolução dos autos à 4a lnspetoria de
Controlc Extemo, para os dcvidos tins.
No Ofício ne 1.r128120L1-GABISEG,
asseverou e solicitou:

a

mcncionada autoridade

Observa-sc que a Decisâo no 3.013/2011, em 13 de julho de 2011, Ú
re,:orüete a aplicaçao da Let L7.9@12W. de 30 de iulho dc 20@, e nao
dctine o momento exato de sua ôplicabilidade se a partir de sua ügência
ou a partir da própria Decisão, nodifica o cntctdimento até cntão
estabclccido, tido como corrcto, aplicado e resPeitado Pelo GDF, criando,
depcndcndo dos interesscs envolvidr:s, ao menos, duas Possibüdades dc

(nltcndimento.

A primeir4 defendida Pc'los requereitss, considera que os ciícultxi de
iuros realizados entre 30 de julho de 20@, data da l,ei
11.9@12úÊ, e18 <le julho de 2011, data da Decisão na 3.0132011 do ICDF,

coreção monetária

e

<levem g:x rel-istos.

A segunda deÍendida

Pela Dnetoria de Gestão de I'es.soas/tJAG/SEG,

com base nos princípios consühtcionais, sobretudo na §egurança iurídic4
sem perder de r"ista todo o aspecto oPeracional, considera que os cáculos

de correçao monetiáLria e juros qlm base no novo entcndimqrto devem
ser aplicados para os pedidos Íeitos a partir da Decisão n§ 3.0132011 dcr
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'ICDF, ou ainda, de forma mais abrangcntq para aqueles petlidos, que
embora tenham sido feitos antes da Decisão, só tenham sido deferidos
após o dia 18 dejulho de 2011, data da publicação da Decisão no 3.013/2011
do TCDI; pois, refazer todos os cálculos dos pagamentos realizados pelos
poderes exccuü\,o e legislativo do Distrito Federal nos últimos dois anos
provocaria urn dispêndio irneruurár'el.
Diante deste dilenu, e vish.únbrando novos pedidos baseados na mesna
Derisão do ICDF, solicitamos cle Vossa Senhoria, com a wgência que a
matéria exige um PC)SICIONÀMENTO, no sentjdo de dirimi-1o e clcfinir o
entendimento a ser adotado, de Íbrma homogênea, no Govemo do L)isÍito
Fecleral.

É o relatório.

voTo
Os presentes Embargos de Declaração são manifestamente
intempestivos, pois opostos cm 17.10.2011, quando a decisão
embargada foi proferida em 30.06.2011. Todavia, consideÍando
a natureza da matéria e a urgência atribuícia ao assunto agitado
no recurso, proponho que o Tribunal dele conheça, cm caráter
excePcional.

Quanto ao mérito, verifico qlre a Lei. Federal

n"

11.960,

publicada em 30.06.2009, prerê:
,{rt. 5a O art. 1! F da I.ei nq 9.494, de 10 de setembro de 1992 introduzicltr
pelo art.4e da \Iedida Provisória no 2.180-35, de 2.1 de agosto de 2001,
passa a vigorar com a scguinte reddção:
Lt - F. Nas condenações irtpostas à Fotenda Públicn. ü1del1enàcnte le Ie
ile sua tnture=a e l,am fns tle ahali'.açao ,otgtá1ia, in olcração do capital e
iá lil'ú l"t.laiiü i;i".
, ,tiirit,'i:-,,.i;,t i,; iiui-;. fui-, ert a in, iàii;, i, iiiii i ;i;i;i,i .i--.

Atl.

rlos índices oficiais

dt renuoernçào básim

e

juros aplicados

';li,

à

cafu rneta de lloultancd

A

Decisão nq 3.013/2001, ao fixar os critérios para o
Íeconhccimento adÍninistÍati\.o, apuração de r.alores e pagarncnto
de dír'idas de exercícios anteriores - passivos - a servidores
distritais, estabeleceu, de forma incquívoca, quea data de pubLicação
da reÍerida 1ei é o marco a seÍ consideÍado para a incidôlrcia da
atualização monetáda e ruros, até o efetivo pagamento.

Ora, no voto condutor da decisão embargada, afirmei,
expressamente, que a norma em tela tem caráter nacional, Íazào
pela qual sua aplicação, obrigatoriamente, dar-se-á a partir da
data de sua vigência e não da data de publicação da deliberaçào
recorrida.

R.Tribunâl de Contas do Distrito Federal, 38 : 721-730,2O12

72.3

incidência das disposições da Lei Fed eral no 11.9601W,
o Superior Tribunal de Jusüça assentou o seguinte entendimento:
ACEDAG - AGRAVO REGIMEJVIAL NOS EMBARGOS Í]E
Sobre

a

DLCLARAÇÃO NO AGRAVO DE iNSTRUMENIO _ 1349212
Relator(a) H(À4BERTO MARTINS
Fonte DJE DAIA:18/022011

EMCNTA ADMIMSTRANVO, SERI'IDOR PÚBLICO, II'ROS DE N'TORA.
LEI N, 9-49,Ii97, N'IÀTERIA rcTLGADÀ PELO RECi]\{E DOS RECLRSOS

RIPETTI.I\/OS. ART.

í3-C DO CPC.

NÂo APLICAÇÀOAOS

LEI SUPERVEN"IEN-IE N .IL.g@I@.

PROCESSOS EM

ANDA{ENTO.

O STl, sob o rito do art. if3-C clo CPC (recursos lePetitivos), reiterou o
entcndimento no scittido de que o 3rt. 1'r-F da Lei n 9.-19.V97, que tirr os
juros moratórios nas açôcs aiuizadas conha a Fazenda Pública, no Patamar
rle 6-'ô há dc ser aplicado às demandas ajuizadas a1ís a sua entrada cm
vigor.
1-

A Ixi superveni€:ntc n. 11.960/2009, gue ve.io alterar o critério dc oilculo
dos juros noratóÍiot, previsto no art. 1e-F da lit n 9.494Ífr, possui
natureza il]strumental e matcüal razão por que nào pode incidü nos
proces-xr em curso. Agravo regimental improvido.
,AGRT.qP ,1GR,4I,'O RTGIÀ4ENII4l NO RECUÀSO F-SPECIAL _
2-

962973

Rclotortr) MARLA
Fo,?,e

fÍlERfZÁ

DE Á.§SIS

^'ÍOUR-,l

DIL DA tA:L7 /121)07{)

Enenta AGRA\D IIIGLVÍFN]7I-. RICURSO

ESPECIAL.

PROCFS.SO CII{I F áD,L'{IVSTI.ATNO. PÀf.(CÂJÇ/.O,
.súÀ{ur,4 85,,sI/. sERwDoR PtiBuco TEDERÁL. 1ELETISTA.
-IEMP\)
.ATNTDADE IN.S,4LUBRI- CO,\'I TR5,,iO DL RLGI]\4EDr srÂv1Ç0 coNllcfÀí E;PECLAL. COLII'ROUAÇÀO DA
-ATfVfD

\]-'F, CL]MLI,q 7511, FIROS MORATÓfuOS AÇÀO

AIL\TL\DA
/1L./-/L\L./.
'L1 sc

L

APOS A FDICÃO

lmlando

fu

D/\

\,1P 2.180101. FIXAÇÁO

EM 6%

dt

zo

Presttições

rtãtu :--1 strces.ilu,

casa

lelo ljaglnento nensal tlas ref*tlas preslações :,olaiais,
te1fi aplicação o díslosto ra Súmtia 85 rkste Tibtonl. Precedent*2. A refonu do julgado, nos Dloldts Prolrostos Pela rccofiente, iio está
caroctetl-za&ls

shn, ot exame dc uwtéia
ínstâncins ordináits. Incjdência' à

adshiti àitrterprctaçao da legislação federol, nws,
cujn análise

é afeta às

.tático])rcbatóii,
espécie, da Símulo 7lSTl.
3. A Tercrira 9eção, tw ittlgorcnto

de

reatso

especíal

rE)etítiw.

lrttcíftco u

arligo 1'| E dalzi n.q 9.194/97,4u fitaos juros taratirios
nt15 t!çõts ítjuizotllls contra a Fazendn Pública to patamar de 67", é dt ser
aplíc.ltlo tão sohthte i. domndas ojuizatlas a\ús a s1/, entrada trn 'úi4or'

atese

rle que o

Preced

A

tes.

bi

n.q 11.960i2009 sot Lenle lem incíüncio tas
regra irLseÍta nn
ifiiciid!1s
fritos
lrosteríonnente à stu tigôncia, ruo se rplicandn à esyicíe.
1.

sinltles .tr.to de o Licelso Pretóio nào ler adota.lo o ftleshlo
posi.jorútlrct1to deste Supeior Tihmol dt lustiça nao í»tyde esta

5. O
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Corle de dar d ínteípÍetaçdo qe entendtr Ãis coÍreta a utllo notíut
inft oc o ttstihrci otal.
6 . Agraiso rcgintenlal inryrooido.
R,ESP - RTCURSO T SPECIAL _ 1212266
Relator(a)

MAURO CAMPBEIL MARQUES

Fonte DIE DATA: 02112/2010

Eunto PROCESSIIAL CIWL E ADMINISTRATM. RTCLIRSO
ESPECIAL. ,4U-CÉNCIÁ DE OMIsSOEs, SERVIDOR
PÚBUCO. CONDÉNáÇ,,ÀO DA FAZENDA PUBLICA- ITIROS
MORATÓRIOS. AÇÀO PROPOSTA LM LPOCÀ áN',]tRl()R Á
LEI N' 11.960/09. EMBARCOS DE DECLARáÇÁO COM FINS DE
PREQUESTÍON,4,\,íF.NTO- SUN|ÜLA gSI STI. AFASTAMF,NTO
DAS M ULTAS PROCESSUÁIS,
A alegala oiolaçao do artiSo 535, inciso ll. do CPC, trão se efeüttot no
caso dos íllttos, to a L'e= Eo não se itishntbra ontissãa oú contÍiàicão 11o
acórdão recorído ccpa; de tomnr nula a decjsio intgtgnada nit especial.
A Corte de oigtnt apreciou n detnallda fu trtodo sufícíorte, hawndo
se ptontnciado 1cerca de lodíts as questões que .forttbt elen'adas os
1.

efihar4os fu decLílr\Çao oPostos na oigen-

ki

íttiilnuk

n. 11.960/09
cial do STl, a
2. Conforme o ctterdifleíto
que olterou os critéios de cálculo dos juros noratórios e dn cLtrreçoo
moneíáia das condenações inq)ostas à Fazenda Ptiblica, tuo é cplícáLel
nas demaaàa ajuízadas eúl éPaca nfiteior a strr' ttígêncio
3. Nesse sentido: AgRg no R-Esp 1.194 4521RL 2' Turnn, Rel Min'

Heman Beniamin, Dle 16.9.2010; ,48R8 no ,48 1165.023 5P,

5q

Tunna, Rel. Min. Nopoleao Nunes Maía Fillio, DJe 6-9.2010; AgRg
no REsp 1.166.26lSP, 2ê Turma, Rel. N{inistro Castro Meira, DJe
18.6.2010; AgRg no RESP 1.062.44US8 6a Turma, Rel. Min. Og
Femandes, DJe 10.5.2010.
4-

A multa

aylícada nos enbarSos declaratfros droe sel ofastadtt, ltois

embarSos de dedaraç\| nanilestados
não

comprqúsito

de

os

PreqwstionanEnto

ten caráÍer llroíelatóio ( Súnula 98.STI ).

5. ReaLrso esyecíal parcialntznte yror:ido-

O que se depreende das decisões em destaque, é que as
disposições da Lei Iederal na 71.960109 incidirão a partir de sua
vigência (30.06.2009). Portanto, caÍece de fundamento jurídico
pretendeÍ que seus efeitos incidam a PartiÍ da data de publicação
da Decisão na 3.01312017 (30.06.2011).

Vou além. Diante do que venho de asserir e destacaÍ, tenho
por correto concluir, sobretudo se consideÍarrmos os eÍeitos da coisa
julgada que outro tratâmento merecerão os débitos decorrentes de
condenação judicial, ainda que a Adnúnishação tome a iniciativa
de sohê-los, total ou paÍcialÍnentc, motivada pela existência de
reiteradas decisõcs que the Íoram desÍavoráveis.
Neste caso, entendo que a Decisão no 3.013/2011 define
quais são os critérios de incidência da correção monetária e dos
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juros moratórios a serem observados, sendo reguiar a aplicação de
efeitos financeiros retroativos, se isto restar consignado no decreto
ju dicial.
Neste caso, o sewidor deverá renunciar à percepção dos
valores reÍerentes aos juros e/ou correção monetária pela via
judicial cumprindo a Administração comunicar ao órgão juridico
competente se quitou, total ou parcialmente, o débito reconhe'cido
administrativamente, refua-se a juros e/ou a correçâo monetária.
Caberá ao órgão jurídico verificar se ocorreu pagamento
em duplicidade o que, ocorrendo, ensejará o ajuizamento de ação
objetivando reaver os valores indevidamente percebidos.

A propósito, sen idores de diversos órgãos tem indagado
meu gabinete acerca do procedime'nto a scr adotado no tocante a
expressão "até o efetivo pagamento", constante do item "1.c" da
Decisão nq 3.013/2011, que estatuiu:
O Tribuna,, por unanimidade, de ao-xdo com o voto do RelatoÍ, decidiu:
I) informar à Procuradoria4eEl do Dstrito Federal c aos demais órgaos
inte,graites do romplexo administraüyo distrital que esta Cortc de
Contas tcm por regulares os seguintes critérios para o rec.onhecimento
adrninistrativo, apura{o de valorcs e pagamento de díüdas de erercícios
anteriore§ -passivos-a serúdores distritais:
a) jur<x dc mora: a.1) 1olo (um por cento) ao mês até agosto2001; a2)
O5% (mcio por cento) ao mês de setembro de 2001 a 29 de jurú<r de 2009
(Medida Provisória no 2.1802001 - aft.40 - que acrescentou artigos à Lei
Eederal ne

9.494t97j

b) crcrreção noneúria incidência do disposto no anexo da Portada

2-l2l2q)2 TCDF ena Lei Complementar

ne

na

435t2N1;

partir de 30 de iunho de 2009, vigência da Lei Federal nq 7"1.9@2ffD,
paÍa a ahralizáÉo monetária e iuros, incidência uma única vez; até o efetivo
pagamento, dos índices oficiai-s dc rcmur-rcração básica ejuros aplicados à
cademeta de poupança;,.."
c) a

Constatei que existem instrumentos que auxiliam na solução
do problema, entre eles a tabela divu-lgada pclo Banco Central do
Brasil, denominada "Série 7811 - Taxa de Juros - Taxa Referencial
(TR) - Primeiro dia do mês", que pode ser consultada no seguinte
endereço da web: http://ünvw.jÍ.ius.brlcjflcontroie-intemo/
a te%20se120"11.p dÍ I
divulgacao-de-dados-ipca-e/IPC A
-87"20%2O
view.

Finalmente assiÍralo que, na mesma linha do Relatório/Voto
que pÍoferi nestes autos e que originou a Decisão nq 3.01312077, bem
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como do que venho de asseverar, o Poder Judiciário editou várias
normas disciplinando o assunto em paut4 entre elas as Resoluções
no 106/2010 do Conselho da fustiça Federal e 6112OLO do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho.

A esta última Íoi aEibuída o seguinte teor
At. 1e Ficâ reÍerendado o Ato n:48 da Presidência

do Conselho Superior

da Justiça do Trabalho, de 22 de abril de 2010 no'§ seguintes termos:

ATO N.s 48/2010
Estnbelece

citéios

- csIr.GP.sE
Paru o reco

hecitvltto admínísttaLiw, aryÍoçao

de exetacios anteiores
lrctiçn do Trabolho'

*lores e pagal|l,tnto tle rlíttidrc

-

passitos

-

de
'z

senidorcs da
o ÉRTSTDENTE Do coNsElllo suPERloR DA lusrtÇA Do
TRAB/JIIO, 11o üso d? sltlls atnbltíções rcginzntais, ad referendtttt do
nagisttados

e

Cole§ado,

tfLE cotttPete oo ünsello SltPeior dtt lltstiçtl
atpertisão tdfiittísttatin, orçnmebtáio, fíttntein e
e segrutdo graus' como
Pdtritlohial da lustiça do Trubalho tle yimeíro
'oirculinte (CF, Antert:]o
efeito
decisõ(5
órgao cerltrul do sistefitl, c:.tias
COTSIDER

dNDO

do Trabolho

a

111-A,§2",

);

CONSID|R-4-\IDO qte a administração pniblíca de'ce obserar

os

pincílos da legalídndt, iwpessoalidade, nntalidaáe, publicidade e
eÍiciência AtL 37 , CF);
COfSfpfR q,VOO a tecessidade dt podrotízat criterios ltna
recottJucímcnto admiistrativo, apuração de valores e pagamento,
aos magistlados e servidores, de díüdas de exercícios anteriores
Trabalho;
Pelos diversos óigãos da Justiça do
ÔONSIOIR q,VOO o necessifuúe de ossegurrr trotamrnto eqúiLtti rc no5

zlíilístraios e seftidores pot

ocasião

àt pagamotto de passiws oiginaios

de sih.tações eEai&lelttes;

CONSIDERÁNDO as dtcisões admittístratiLas e

o

Jhiação d2 ínrl;'ces

-

STF, PA tt'
Supeiores eA nr 333 56812008
323.526/2M8 - STF ' PA n' 3.579/2008 - STl, PA n' 2x)t160j1 - CIF );
CONSDE&ANDO Ee a adoçao paru as decisões odmítristtaüuts dos
c'ritéios fu coneçno monetffia e de jttos pre.listos pel! I ti ttr 9.494197,
c
com ds alteruções itltrodttzídas pela Medido Prooieia 2''180-3512M1

pvr parte dos

Tibuaís

|afi

Là nc 1'1-960/2009,
obtidas Pela oia judicial;
e

te ígu11t1.4dr de

*atfinento cofl ns decisôes

CONSIDF&4-\IDO o prozn PÍescrício al estabekcido io ilccÍdo

ttu

20.910, de 06 de janeiro de 1932;
CONSDÉR 4NDO a conPetêncin d4 Adoocacia Gerol dn União cotn
óryão de rePresentaçqo judiclí|Ie exboitdiciaL e
CONSIDERI NDO o s Proedin Entos Pr€üistos ru bi n' 9 '7 81i99:

RESOLVE:
An. 1a As dccisws admínisttatiws de reconhrcineíto de tlfuída dt
exercjcios anteriores - passiws - da Uniao pata cofi mo4istrddos e
ra ântbíto da lustiça do Trabalho, de.erão estabelecel':
gerqdot da dítída,leu o+e em considrroçõo
bpso
tefiPotil
da presoiçao ryinryewl;
seroidores,

I

o
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11 o yoíodo dt

ittridência

de

jwos

de

oara

»anutáia, Entdo

e corteção

oplícáiris;
os ítldices dr atualízaçao ítutetftia, quanda aplicátris, rywis xjan4
IIFIR até ouhtbto de 2000 e INPC àe no,-vmbro dr 20M a 29 dc jutrho

m-

àe 2009;

os juros de moro, qun11d4 aplícáLvis, os qucis seroo de 11" (ün Por
ati dgosto de 200L e 0,5"L lnpjo por cltltd de sete,tbro d? 2001 a
)9 de jntho de 2409;
'/ - que a poÍtir dt 30 de juúo de 2009, parn a otutlização ntotlttàría
e coln?r,lsnÇão ,ln nnru, lu:ró iaciüncio uttw tinica ez, até o efeüttt
yrtgrtlleúo, dos ínlices ofíciais de renruneraçio basica e iuros L4iicados à
cta de pnup.rlÇú; e
cotldicio,ultio à e\istêt:rin de crédito
W pte o yogmrcúo

I\;

cento)

.itbt
-

tia

orÇot etltáio,{t't. 2' À itclrLsrto

lxr:l.rlr'rlÍo

I

ntnçao

dotaçlto especqict poro
deíYhi obseft\ü':
iecisio adntilisttutí1w ritLton:adora tb pLtganwtto;

i

71

trcnção se o
quailtls iY2!s:

IÍl

t

- nunúitt

pagllrrllto

st:rá pdrcelnào

ou

t1ão Í',

et

ctlso posíLia'l, ent

de cnlculo, corn os res-pectitos írulices ,lc con'tçãtt

iuros de nqtl?;

N

tn ptuposti otçfiicntóid de

da pdss-ii,os

ítdicação

ntotetiil

e

dos

beleficiáios.

Art. 3' As dec.isoes adn1iflístraü'.\ts dc rcconhecínerto de pnssit'os Ete
terlútú caríter coletilo, ott que posso efisejllt 4 su1 e7te11aão i outros
ifite4rontes dn cnlegoia,
t

ll
III

se1

ão:

íll+ttc,Éa oÍící,11;
corturtict,kt' ,i Adigc@ia C,'rnl da Utino; ?
conunícada< ao Cotxlho iryerior àa lustíçn do Trabnlho e oo

- lalhlicdtlas

o

Conxlho Nacional fu lustiçtr.

Att. 1" A cp çtln drs utlorcs i s?rem pngos sa á Je ita
I - i4t a-!e o inlor do dtbilo nouitrol. tnês a rti>:

II

da seguitte

.tbmn:

atuliiin-se üoúetaríametúe o ralor nonúrnl de cada parcela nensal

até 29 àe iunho de 2009;

III - tplíca x o percerttnl de iuros sobre cadn llarrel:. atLuli--tdo, qu
corespondtrá ao pocenfiutl mensd rm típlicado ltelo ntintro de nuscs
h atsconidos; e
N colzi1e-se o @rÍà te npundn en29 dt jtutho de 2009 até n àLta do

p\ahcnto
cidemeti

pelos

índtes olicinís

rle rantLneruçao básíLa e iuros aplicados à

de poüLrafiça.

N'd lltpolese de pag*rnrto do yrincipol, sent a quitnção dos jrtros
cofiespotldtites, estes serào corrigiàos moketaiahe te iÍé 29 dr junho
de 2009, pelos trcsmos itldices adutodos ptrrtt n correçtlo do Plí ciPal,
obser,a ndo-se daí e» àia te o diqiosto no ínciso Meste irtigo.

§1'

§ 2" Os Lttlnrcs a setentpagos anr clecorêncio de dtcísões admiristratius
profcrídos em dota antrrior à'oi4êr1cia desta ResohtÇão serõo ap rndos
con a ttbserttôntia rlos critriios estohelecídos tus rtsryctilss dÍcísões, se t
prejú:a do controle adtfliilistratiL'o e f dnceiro tlos órgãos cokryete tes.
Att. 5a Na apuração de caáa parcela mensal rela*,:a ao débíto raminal
deterá ser obserttdo o teto co stíf,rcional, obsanadas as prre.isoes da
Cortstihtição Fedtal e àrc Resohqoes CNI no 13 e nn 14.

AÍt. 6'
128

Será obseroodi

i

reteflCao do intposto de

rc

a

e dn contuibuíçao
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para a llrtuadêflrio socilll ofcíal dos talores aryaà)s, Leúofido-se en
considoação a natureza do Üédito, seguitdo a legislação aplicáel.
Art.7Q O pagafiento de passiítos .tca cofidiciotudo à declatação ossirwdt
pelo beneficinio, assegurando qw o mestlo ctédito ntlo foi unr <età
recebido peh uia judicial.
Quondo os recLttsos disponí'oeís

ArL 8'

hão,forefi stlficie tes Para

o

pagafieúo integral de um Passioo, estes serão rttilizados pato paganento
a todos os tcnefciáios, fu fomu proporcional.
Art. 9n Os pdganlqúos dos passitns eÍeti'Lgnrnte realizaàos tle-oent
ser ínfomndos w pógiru da trd s?nência, ra coluna ile "Pdgottctttos

«crtuais" tlo onexoVT[I da Resoluçtlo CNI n' 102.
10. Este Ato entru ern.i1oÍ ta data de su publicar;ao.

ArÍ.

abil d!

2010.
DE ÀIOUR 4 FruANÇ,l
Prcsidente do Conselln 9qerior da lustiça do Trabalho '
Atl. 2n Esta Resolução entrd e'oigor hn data àt sutt\»úlicaçat.
Brusílía, i0 dt abil de 20'10."
Brusíli-a, 22 tu

Miistro LIILTON

Penso ter apresentado seguras referências para que se dê
tazoável encaminhamento aos diversos asPectos que envolvem
o assunto posto nos autos, bem como atendido à solicitação
Íormulada pelo Senhor Secret.ário de Estado de Govemo.
Destarte, atento ao que venho de asserir, VOTO no sentido de
que o e. Plen.írio:

I - tome

conhecimL'nto do OÍício ne 1,.42812071, - GAB/SEG,
subscrito pelo Senhor SecretáLrio de Govemo do Distrito
Federal;

II - conheça e dê provimento

aos Embargos de Declaração
opostos pela Íeferida autoridade, irúormando-a que, no
tocante a incidência da Lei Federal ne 11.96012009, este
Tribunal tem por regular o pÍocedimento que observe a data
de vigência do reÍerido diploma legal (30.06.2009);

III - em atenção aos efeitos da coisa julgada e tendo Por
refeÉnciâ o disposto no art. 1o-F Lei ne 9.494, de 10 de
setembro de 7997, com a redação dada pelo art. 50 da Lei nq
71.9601ú, considere regular a atribuição de eÍeito retroativo
aos cáIculos relativos ao recoÍúecimento administrativo de
debito decorrente de condenação imposta à Fazenda Pública
distrital, desde que se observe estritamente o estabelecido
no decreto judicial e, no que couber, os critérios fixados na
Decisão na 3.01312011, ainda que o pagamento decorra de
iniciativa da Administração Pública, motivada pela existência
de reiteradas decisões que the foram desfavoráveis;
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IV -

recomende aos órgãos e entidades distritajs que,
observando as suas pecularidades adnünistrativas, busquem
disciplinar o assunto em cxame atentando para o que dcflui
do presente voto, d;rs disposições da Dec.isão ne 3.013120\1,
das Resoluções na 106/20-10 do Conselho da Justiça Federal
e 611201-0 do Conselho Superior da ]ustiça do Trabalho, bem
como da tabc.Ia dil'ulgada pelo Banco Cenüal do Brasil,
denominada "Sórie 7811 - Taxa de |uros - Taxa Rcfcrcncial
(TR) - Primciro dia do mês", que pode ser consultada no
seguinte cndcreço da rveb: http ://u.wu,.jf .jus.br/ciflcontroleinterno/divulgacao-d e-d ados-ipca-eÂPCA_E%20?u2O ate%20
set2011.pdÍ/vien .
Processo nq 31.108/2010

Decisão nq 6.802/2011

130

RTribunal de Contas do Distrito federal 38 :121,-13O,2012

APOSENTADORIA COMPULSORIA- EMENDA
CONSTITUCIONAL NA 4il03. APLTCAçÂO
DOS TERMOS DO ITEM 3DA DECISAO/TCDF
Ns 5.859/m- CONSULTA
lnácio Magalhães Filho
Conselheiro do TCDF - Relator
Consulta formulada pelo DepaÍamento de Estradas de Rodagem do
DF - DEIVDI', acerca da possibilidade de se estender, aos servidotes

que se aposentaram compulsoriamente, após a edição da Emenda
Constitucional ne 41l03, a aplica€o dos termos do item 3 da D€'cisão/
TCDF ne 5.859/08. Conhecimento pelo Tribunal. Instrução posicionase

no sentido de que os termos do item 3 da DcrisãofICDF ne 5.859/08

não são extensíveis aos servidores que ingiessaram no serviso
púbücrr antes de 3U^12/2N3 e s€ aposentatar4

'rompulsoriamente,
após a edi@o da EC no 41/03. Arquivamento dos autos. Ministério
Púbüco aolhe as sugestõcx da unidade téanica. Voto convergente.

Fundamenlo legal para não inserção em pauta: art.

1q, \/1,

Resoluçao

ne 161/03.

RELATÓRIO
Consistem os autos em coÍrsulta Íormulada pelo Dketor
Geral do DER /DF, acerca da possibifidade de se estender, aos
servidores que se aposentaram compulsoriamente, após a edição
da Emenda Constitucional nq 4U03, a aplicação dos termos do item
3 da DecisãoIICDF na 5.859/08.

MANTFESTAçÃO DO ónCÃO TNSTRUTTVO

A unidade téorica, inicialmeÍrte, esclarece que os requisitos
legais para a admissibilidade da consulta foram cumpridos.
Quanto ao mérito, a 4a Inspetoria, após discorrer largamente
sobrc a legislação atinente ao caso ora em apÍeço, tece os seguintes
comeÍrtários, em síntese:
(...)

12- O Parecer 0U2010 - PROPTR/DER/DF não discutc uÍna hipótesê
na qual pudesse haver dúvidas quanto à aplica@o do entendimento
do Plenário desta Corte expresso no item 3 da Decisão no 5859/08 às
aposentadorias coÍrpulsórias. Faz antes um apanhado das possib.iüdades
que o seNidor teria paia se aposentai cÍ)m os proventos iniciais definidos
a partir da útima renunera$o percebida no cargo eÍetivo e @m direito
à paridade com a remunera$o dos servidores ativos, aÉs o que, cr)ndü
pela possibüdade de a aposentadoria cumpulsória p<xler se dar com esses

R.Tribunal de Contas do Distrito Federal 38

: 131,-"134,

2012

131

direitos, desde que os requi§itos que o§ Saranta.m sejam cumpridos antes
de o sewidor ompletar <» 70 anos de idade. Tal condusão nern memo
aventa a possibüdade de referidos direitos serem fundados na Decisão
no 5.859/G.
(...)

29. Dos trechos suso transoitos dellui que a decisão do e. Plenário no
Proqrsso na 26.930/06, exPressa no item 3 da Decisão nq 5.859/08 (de
a.aseÍr-urar a paridade e o c.rlculo dos Proventos com ba§e na última
remuneraçào ç,ercebida en atividade, para os servidores que ingressaram
no serviço Éblio antes da data da Publicado da EC ne 41, de 31.122003,
e que üerem a se aposcntarem em d€'conência de invalidez), de«rrre de

ondi§r

espe'ciais acometidas a ess(5 servidore§.

A dúvida da Jurisdicionada é súre a possibiiidade de aplica r os termos
do iteÍn 3 da Decisão ICDIi ne 5859/08 aos servidores que se aposentaram
compulsoriamente após a edição da EC no 4112003, rle mo<lo a assegurarthes a pari<ladc e o úlclúo d(x Provetrtos «rm base na última remuneração
da atividadq Porque es's€s servidores tambóm ingessaram no serviço
pútrlico antes da data de publica$o da referida ementâ constitucionalContudo não é o Íato de ter ingre§sado no sewiço público em data altcrior
à publicago da EC no 41/20O3 quc permite apo§eitar cum esses düeito6'
Assim fosse não faria scntido as demais exigência§ constantes do art. e da
EC na412003 e as do afi. 3e da EC ne 472005.

30.

31. Como se pode ver nas nanscrições dos paúgraÍosZZ e?3, da Presente
instruéo, dos debates que cr.rtminaram na Decisão ns 5'859/08, emerge a
ideia de que a aposÉntadoria por invalidez rmpre esteve a "reboquC' da

apos€ntadoria voluntiária. Por csse racicxínio a§ alteraoes c'on§titucionais
lràltadas a garantir a paridade e a integralidade Para os servidores
adrnitidos até a úgência da EC na 41/03 (arts. G e P da EC ne 41lB e 2e e
3 da EC n'! 47/0) úo aPliciávei§ às aPo§entadorias Por invalidez, mesmo
na ausência de men@o exPressa nas rcferida§ erÍre'nda§ constitucionais,
ausência cssa que seria suprida pela aplicaçao suplementar da norma
estatutária qrc r e t» servidores públi«rs (art. 186, Ie§14,e189daLei
na 8.112/90). Isso porque o insütuto da Paridade actmpanha as concessõ<s
por inwtidez nas meÊmas situaçõe§ Permitida§ PaÉ as aPo§entadorias
vqluntiiias; pois, a impossüüdade, involurtári4 de o servidor conünuar
nas atiúdades laborais (ocasionada PoÍ doença incaPacitante) ProvGaria
uma antecipa@q imcdiata, do imPlernento do§ rcqui§itos exigido§ Para a
aposentadoria voluntiiria.

Íoi dito antes, é possivel condut que os termos do itsn 3 da
Decisão na 5.859/08 não sâo aPlicáveis aos sewidores que ingn:ssaram no
serviço públicÍr antes de 31.12.2009 e se aPosentam de forma crcmpulsória
por idade, nd ü8ência da EC 4U03.
32. Do que

Dessa forma, o órgão téqtico sugere que o Pleniírio:
1) conheça da consulta

formulada Pelo Diretor4eÍal do DePartamento de

Estradas de Rodagem do Distrito FedeÍal- DER/DF;
2) inÍorme à Jurisdicionada que os termos do item 3 da Decisâo TCDF no
5859/08, não são a(tensiveis a<» servidores que ingressaram no serviço
132
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público em data anterior a 31.122003 e que, após a edi@o da EC na (X1l2003,
apiÉentaÍatn-se, ou venham a aposentarem-se, cQmpul§oriammte, ao6 70
anos de

idadei

3) autorize o aÍquivamento do Íeito e a devolu@o do apenso GDF ne 113-

ml

.80220'10 ao órgào de

oígern

MANIFESTAÇÀO DO MINISTÉRIO PUBLICO
O Ministério Público concorda com as sugestões apÍesentadas

pela Inspetoria. Eis a posição adotada pelo Parquet:
Nestes termos, consideÍando que não há Previsão nonnativa
que justiÍique tal demanda, invocando também o princípio que
rege a legislação previdenciária pública de que o temPo Íege o ato,
opina-se no mesmo sentido das sugestões de fLs.29130.
Éo

relatório.

voTo
Cumpridos os requisitos Íormais, mister se Íaz conhecer da
consulta formulada pelo DER/DF.

No que tange ao mérito, deve-se salientar que o item 3 da
Decisão na 5.859/0& adotada no Processo ne 26.930106, em que Pese
louvável intenção de buscar o menor impacto para o servidor, não
é imune a críticas. De Íato, as concessões de aposentadoria devem
obedecer ao princípio tempus regit actum, ou seja, devem respeitar
as noÍnas vigentes à época em que se eÍetivaram os Pressupostos
para a inativação, sob pena de se criar especie de direito adquirido
"para Írente", o que não se sustenta. E o que deflui, inclusive, da
Súmula 21 dessa Corte de Contas, bem como de iulgados do Poder
Judiciário (TJDFT - AGI 20080020080866 e AGI 20080020073796 e
a

sTF

-

RE s75089).

De fato, as aposentadorias com base no item 3 da Decisão
na 5.859/08, adotada no Processo ne 26.930/06, não vinha contando

com a anuôncia desse Relator. Ocorre que inúmeras concessões
da espécie já Íoram consideradas legais pela Corte. Desse modo,
estando tal cntendimento já consagrado no Tribunaf cumpre
também absorvê-lo, como forma até de prestigiar a uniÍormidade
e a estabilidade das decisões aqui adotadas, fundamentais para a
plena consecução do princípio da seguança jurídica.
Entretanto, a exceção não pode tomaÍ-se regra, de modo a
estend&la para sifuações não previstas nos estudos desenvolvidos
pela Corte, os quais deram corpo à Decisão na 5.859/08, porquanto
R.Tíibunal de Contas do Distrito Federal, 38 :737-7 ,2012
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não há que sc falar, nesse caso, de segurança iurídica, tampouco
de unÍormização de iurisprudência'

Assim, em harmonia com a unidade técnica e com o
Ministério Público, VOTO no sentido de que o egrégio I'lenario:
I) conheça da consulta formulada pelo Diretor-Geral do
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal DER/DF;

II)

in{orme à Jurisdicionada que os termos do item 3 da

Decisão TCDF ne 5.859/08 não são extensiveis aos servidores quc
ingressaram no scrviço público em data anterior a 3U1212003 e
que, após a edição da EC ne 04U2003, aposentaram-sc, ou venham
a aposentar-se, compulsoriamcnte, aos 70 anos de idade;

III) autorize o arquivamento do feito e a devolução do
apenso CDF ne 113-001.802/2010 ao órgão de origem.

Processo nq 14.74?2010

Decisão nq 4,4272010
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