
 

 

  

Boletim Jurídico 
                            Abril/2022 

Índice: 

 Portaria altera o anexo I da portaria conjunta nº 20, de 18/6/2020, que estabelece as medidas para prevenção, 

controle e mitigação dos riscos de transmissão do coronavírus (COVID-19) em ambientes de trabalho 

 TRF-3 continua afastando contribuição previdenciária sobre licença-paternidade 

 portaria conjunta do Ministério do Trabalho e da Receita Federal prorroga cronograma de implantação do 

e-Social 

 Portaria altera normas regulamentadoras 

 RFB institui o programa brasileiro de rastreabilidade fiscal (Rota Brasil) 

 PGFN aumenta o limite para concessão de parcelamento de débitos inscritos em dau sem apresentação de 

garantia 

 RFB autoriza serpro a disponibilizar acesso para terceiros dos dados e informações que especifica 

 comitê gestor do Simples Nacional prorroga prazo de adesão ao RELP 

 PGFN prorroga prazo de adesão ao programa de retomada fiscal 

 Estado do Rio de Janeiro amplia a Lei Pezão para diversos municípios 

 Gratuidade de justiça para mei e ei exige apenas declaração de falta de recursos, decide o STJ 

 Presunção da responsabilidade tributária não é suficiente para embasar condenação criminal 

 Prorrogado prazo para adesão à transação de dívidas ativas do FGTS 

 Governo federal institui Plano Nacional de Resíduos Sólidos e certificado de crédito de reciclagem 

 Nova orientação jurídica do ICMBIO elenca parâmetros jurídicos para a fixação de condicionantes 

ambientais 

 Nova Orientação Jurídica do ICMBio sobre procurações e o poder de representação nos processos de 

infração em trâmite no órgão 

 Ações Ambientais Em Curso No STF: decisão pela inconstitucionalidade de concessão de licença ambiental 

automática para atividades de risco médio 

 A securities and exchange comission (SEC), órgão regulador de valores mobiliários dos Estados Unidos, 

apresentou proposta que afeta as companhias brasileiras listadas no país 

 Qualificação técnica por número mínimo de atestados é exigência excepcional, decide TCU 

 Contratos administrativos: é válida cláusula que indica renúncia aos honorários sucumbenciais 

 Para contratação direta por fracasso de licitação, administração deve observar o prazo do art. 48, §3º, da lei 

8.666/93, reforça o TCU 



 

 

  

Boletim Jurídico 
 STF refuta uso de operações de crédito com bancos públicos para pagamento de pessoal no RJ 

 Aplicação de sanção por atraso injustificado em obras públicas não é ato discricionário à administração, 

decide TCU 

 Exigência de prova de capacitação técnico-profissional deve estar devidamente justificada, reitera o TCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Boletim Jurídico 
Com informações do Bichara Advogados 

 

Portaria altera o anexo I da portaria conjunta nº 20, de 18/6/2020, que estabelece as medidas para 

prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do coronavírus (COVID-19) em ambientes de 

trabalho 

No dia 1º/4/2022, foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria Interministerial nº 17, que revogou a Portaria 

Interministerial MTP/MS nº 14, de 20/1/2022, publicada no Diário Oficial da União em 25/1/2022, Seção 1 e alterou o Anexo 

I da Portaria Conjunta nº 20, de 18/6/2020, que estabelece as medidas para prevenção, controle e mitigação dos riscos de 

transmissão do coronavírus (Covid-19) em ambientes de trabalho, passando a vigorar com a redação constante do Anexo 

desta Portaria.  

Fonte. 

Volte. 

TRF-3 continua afastando contribuição previdenciária sobre licença -paternidade 

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre salário-

paternidade. No julgamento, a 1ª Turma do TRF-3 entendeu pela não incidência de contribuições previdenciárias sobre o 

salário-paternidade, porque, muito embora seja custeado pela empresa e não pela previdência, como no caso do salário-

maternidade, ser ou não benefício previdenciário não é condição para a incidência das referidas contribuições. Ademais, 

aplicou à decisão trecho proferido pelo STF no julgamento sobre a inconstitucionalidade da incidência de contribuições 

previdenciárias sobre o salário-maternidade (Tema 72), onde asseverou-se que a importância paga não é destinada a 

retribuir o trabalho, já que nenhum serviço é prestado pelo empregado, bem como consignou que a Constituição Federal 

estabelece a isonomia entre homens e mulheres. É crescente o número de decisões, em primeira instância, que seguem 

esse entendimento.  

Volte. 

portaria conjunta do Ministério d o Trabalho e da Receita Federal  prorroga cronograma de implantação 

do e-Social  

Por meio da Portaria Conjunta MTP/RFB nº 2, de 19/4/2022, fica prorrogado o cronograma de implantação do Sistema 

Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais - eSocial para o 4º grupo de 

obrigados. (Processo nº 19964.104218/2022-96).  

Fonte. 

Volte. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-mtp/ms-n-17-de-22-de-marco-de-2022-390294735
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mtp/rfb/me-n-2-de-19-de-abril-de-2022-394209292?utm_source%5b0%5d=google&utm_source%5b1%5d=adwords&utm_medium%5b0%5d=search&utm_medium%5b1%5d=ppc&utm_campaign%5b0%5d=aon&utm_campaign%5b1%5d=%5Bsearch%5D%2Binstitucional%2Bexact&utm_term=totvs
http://www.bicharalaw.com.br/
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Portaria altera normas regulamentadoras  

Em 19/4/2022, foi publicada a Portaria MTP nº 806, de 13/4/2022, que alterou as Normas Regulamentadoras nº 12 

(Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos) anexo 13-A (Benzeno) da NR 15 (Atividades e Operações 

insalubres), nº 20 (Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis), nº 22 (Segurança e Saúde 

Ocupacional na Mineração), nº 29 (Segurança e Saúde no Trabalho Portuário), nº 32 (Segurança e Saúde nos Trabalhos 

em Serviços de Saúde) e nº 34 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, Reparação e 

Desmonte Naval). (Processo nº 19966.100063/2022-07).  

Fonte. 

Volte. 

RFB institui o programa brasileiro d e rastreabilidade fiscal ( Rota Brasil)  

A Portaria RFB nº 165/2022, publicada em 13/4/2022, institui o Programa Brasileiro de Rastreabilidade Fiscal (Rota Brasil), 

com o objetivo de criar um padrão nacional aplicável aos controles sistêmicos de produção e de rastreabilidade de 

produtos.  

O Programa, que será integrado ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), possibilitará por meio de sistemas 

integrados, a identificação da origem de produtos e o seu acompanhamento na cadeia produtiva. Além da repressão da 

importação e produção ilegais e da comercialização de contrafações.  

A adesão ao programa será obrigatória para alguns setores específicos como bebidas e cigarros, sendo voluntária para 

empresas de outros setores interessados no monitoramento, visando garantir a autenticidade de seus produtos e 

combater a pirataria e as falsificações. 

Volte. 

PGFN aumenta o limite para concessão de parcelamento de débitos inscritos em dau sem apresentação 

de garantia 

A Portaria ME nº 2.923/2022, publicada em 6 de abril de 2022, altera a Portaria MF nº 520/2009, que dispõe sobre limite 

para concessão de parcelamento sem exigência de garantia, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), para determinar que a concessão de parcelamento de valor consolidado superior a R$15.000.000,00 (quinze 

milhões).  

Em se tratando de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, fica a concessão condicionada à apresentação, 

pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, idônea e suficiente para o pagamento do débito. O limite anterior 

era de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

Volte. 

RFB autoriza serpro a disponibilizar acesso para terceiros dos dados e informações que especifica  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mtp-n-806-de-13-de-abril-de-2022-394180503


 

 

  

Boletim Jurídico 
A Portaria RFB nº 167/2022, publicada em 19/4/2022, autoriza o Serviço Federal de Processamento de Dados a 

disponibilizar acesso para terceiros dos dados e informações que especifica CPF, telefone, CNPJ e outros, por meio de 

ressarcimento.  

O acesso será disponibilizado apenas mediante a apresentação do argumento de consulta estabelecido para cada conjunto 

de dados e informações listado no anexo da referida norma.  

Poderá haver restrição de disponibilização de dados e informações, em função das permissões para acesso de terceiro, ou 

da outorga de poderes constantes das procurações digitais. 

Volte. 

comitê gestor do Simples Nacional prorroga prazo de adesão ao RELP 

A Resolução CGSN n° 168/2022, publicada em 25/4/2022, prorroga o prazo de adesão ao Programa de Reescalonamento 

do Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (RELP), para o último dia útil do mês de maio de 2022.  

Ademais, determina que o prazo de entrega da declaração anual do MEI (DASN-Simei), prevista para 31/5/2022, poderá 

ser feita até 30/6/22. 

Volte. 

PGFN prorroga prazo de adesão ao programa de retomada fiscal  

A Portaria PGFN nº 3.714/2022, publicada em 29/4/2022, prorroga, até 30/6/2022, o prazo para adesão às negociações do 

Programa de Retomada Fiscal.  

Assim, poderão ser negociados os débitos inscritos em dívida ativa até 29/4/2022, das seguintes modalidades de 

transação:  

• Edital PGFN n° 16/2020 (Transação de Débitos de Pequeno Valor);  

• Portaria PGFN n° 9.924/2020 (Transação Extraordinária);  

• Portaria PGFN n° 14.402/2020 (Transação Excepcional);  

• Portaria PGFN n° 18.731/2020 (Transação Excepcional de Débitos do Simples Nacional);  

• Portaria PGFN n° 21.561/2020 (Transação Excepcional para Débitos Rurais e Fundiários); e  

• Portaria PGFN n° 7.917/2021 (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse).  

Volte. 

Estado do Rio de Janeiro amplia a Lei Pezão para diversos municípios  
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A Lei nº 9.633/2022, publicada em 6/4/2022, amplia o regime tributário especial de ICMS previsto na Lei nº 6.979/2015 (Lei 

Pezão), para os municípios de Araruama, Barra do Piraí, Cachoeira de Macacu, Casimiro de Abreu, Itaboraí, Japeri, Macaé, 

Magé, Nova Friburgo, Paracambi, Petrópolis, Pinheiral, Queimados, Rio Bonito, Seropédica e Teresópolis. De forma que, 

agora, as indústrias instaladas nos referidos municípios também poderão ter o direito de pleitear a fruição de tais 

incentivos (regime diferenciado de recolhimento do ICMS com base no faturamento, diferimentos etc.).  

Para tanto, a exemplo dos demais contribuintes até então abrangidos, as empresas deverão apresentar requerimento à 

Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN), que, posteriormente, será submetido à 

Comissão Permanente de Políticas para o Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro (CPPDE), criada pelo Decreto nº 

44.036/2013. 

Volte. 

Gratuidade de justiça para mei e e i exige apenas declaração de falta de recursos, decide o STJ 

A 4ª Turma do STJ decidiu, no REsp 1.899.342, que, para a concessão do benefício de justiça gratuita ao 

Microempreendedor Individual (MEI) e ao Empresário Individual (EI), basta a declaração de insuficiência financeira. O 

colegiado considerou que a caracterização do MEI e do EI como pessoas jurídicas deve ser relativizada, pois não constam 

no rol do art. 44 do Código Civil.  

O Ministro Marco Buzzi comentou que o MEI e o EI podem ser equiparados à pessoa jurídica, de forma fictícia, para 

estabelecer uma distinção mínima entre atividades empresariais e atos não empresariais, porém, afirmou que nesse caso, 

a simples atribuição de CNPJ ou a inscrição em órgãos públicos não transforma o MEI e o EI em pessoas jurídicas 

propriamente ditas. 

Volte. 

Presunção da responsabilidade tributária não é suficiente para embasar condenação criminal  

A presunção da responsabilidade tributária, com base em mera documentação societária, é validamente utilizada na seara 

administrativa. Entretanto, é absolutamente impossível transportar esse entendimento para o Direito Penal.  

Utilizando essa fundamentação, o Juízo da 2ª Vara Criminal de João Pessoa, nos autos da ação penal nº 0001339-

47.2019.8.15.2002, absolveu os gestores de uma empresa que foram denunciados por sonegação fiscal. O magistrado 

ponderou que a pretensão do Ministério Público estava amparada apenas no auto de infração, sendo que o documento é 

só um indício suficiente para permitir a persecução judicial.  

Por fim, salientou que Direito Processual Penal, é regido pelo princípio da presunção de inocência, expressamente 

consagrado pela Constituição Federal. 

Volte. 

Prorrogado prazo para adesão à transação de dívidas ativas do FGTS 
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Foi publicado, em 29/4/2022, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), um edital tornando pública a 

prorrogação do prazo para adesão às propostas de transação na cobrança da dívida ativa do FGTS, para até às 19h do dia 

30/12/2022. 

Volte. 

Governo federal institui Plano Nacional de Resíduos Sólidos e certificado de crédito de reciclagem  

Em 13/4/2022, foram publicados os Decretos Federais nº 10.043/2022 e nº 10.044/2022, aprovando, respectivamente, o 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES) e o Certificado de Crédito de Reciclagem - RECICLA +.  

Previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS - Lei Federal nº 12.305/2010), o PLANARES é o instrumento pelo 

qual são dispostos programas, metas e medidas voltados à redução de resíduos e rejeitos. Após 12 anos de negociações, 

o PLANARES foi aprovado e deverá orientar estados e municípios, na estratégia de longo prazo, para operacionalizar 

disposições legais, princípios e objetivos da PNRS.  

Além disso, foi instituído o Certificado de Crédito de Reciclagem - RECICLA +, documento que comprova o cumprimento 

da logística reversa de resíduos. Agora, a modelagem ganha respaldo jurídico federal, aumentando a segurança jurídica 

para o setor. 

Volte. 

Nova orientação jurídica do ICMBIO elenca parâmetros jurídicos para a fixação de condicionantes 

ambientais 

Em 14/4/2022, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) aprovou a Orientação Jurídico 

Normativa (OJN) n° 33/2022, que dispõe sobre parâmetros jurídicos para a fixação de condicionantes ambientais, em 

estudos de impacto ou demais deliberações do órgão. A OJN prevê que não devem ser exigidas condicionantes 

mitigatórias ou compensatórias abusivas, tais como: (i) medidas planejadas para execução antes da solicitação do 

empreendedor; (ii) medidas que compensem impactos que existiriam independentemente do empreendimento; (iii) 

medidas que extrapolem as áreas diretamente impactadas pela atividade; e (iv) medidas irrazoáveis ou desproporcionais. 

Adicionalmente, há previsão sobre a possibilidade de o ICMBio contatar o empreendedor diretamente ou via órgão 

licenciador, para sanar eventuais dúvidas que contribuam para a adequação e a necessidade da condicionante. 

Volte. 

Nova Orientação Jurídica do ICMBio sobre procurações e o poder de representação nos processos de 

infração em trâmite no órgão  

Em 20/4/2022, foi aprovada a OJN nº 32/2022, que dispõe sobre os requisitos da procuração e do poder de representação 

no âmbito dos processos administrativos de infração em trâmite no órgão. Destacam-se, em síntese, as seguintes regras 

estabelecidas: (i) a procuração deverá conter poderes de representação perante o ICMBio, ou órgãos públicos em geral, 

ou a cláusula “ad judicia et extra”; (ii) a recusa em dar ciência da notificação só será considerada efetiva quando feita pelo 

próprio autuado, visto que o ato é personalíssimo e; (iii) existindo a devida procuração, as intimações podem ser enviadas 
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tanto para o autuado como para seu procurador. Reforçando, de toda forma, que só poderá ser feita a notificação por 

edital, quando esgotadas todas as tentativas de notificação do autuado e de seu procurador.  

Volte. 

Ações Ambientais Em Curso  No STF: decisão pela inconstitucionalidade de concessão de licença 

ambiental automática para atividades de risco médio  

Em 28/4/2022, o STF decidiu que é inconstitucional a concessão automática de licença ambiental, para funcionamento de 

empresas que exerçam atividades classificadas como de risco médio. A matéria foi analisada no julgamento de mérito da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6808. As alterações questionadas foram introduzidas pela Medida Provisória 

(MP) 1.040/2021 à Lei 11.598/2017, que dispõe sobre a concessão de alvará de funcionamento e licenciamento no âmbito 

da Rede Nacional, para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). A Corte, em 

decisão unânime, seguiu a conclusão da relatora, Ministra Cármen Lúcia, de que a simplificação, em relação às empresas 

com grau de risco médio, ofende as normas constitucionais de proteção ao meio ambiente, em especial o princípio da 

precaução ambiental, considerando a maior complexidade de análise para estas atividades. 

Volte. 

A securities and exchange comission (SEC), órgão regulador de valores mobiliários dos Estados Unidos,  

apresentou proposta que afeta as compa nhias brasileiras listadas no país  

A SEC apresentou proposta que exige das companhias brasileiras listadas no país, a divulgação de informações acerca dos 

riscos relacionados ao meio ambiente, incluindo clima e emissões de gases de efeito estufa. 

 

Volte. 

Com informações Queiroz Maluf Sociedade de Advogados 

 

Qualificação técnica por número mínimo de atestados é exigência excepcional, decide TCU 

Em análise de representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico, o TCU (Tribunal de Contas da 

União) reforçou sua jurisprudência a respeito da exigência da apresentação de atestados para fim de qualificação técnica. 

No caso concreto, edital exigia a apresentação de atestados de capacidade técnico profissional em relação a todos os itens 

da planilha – não apenas aos de maior relevância –, o que contraria a posição da corte de contas, que veda restrição de 

competitividade injustificada do certame. Tal entendimento encontra arcabouço tanto no art. 30, §1º, I, da Lei 8.666/93 

quanto na Súmula 263, do próprio tribunal: “Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde 

que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a 

exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, 
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devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.” Súmula 263, TCU. 

Destarte, o TCU concluiu que a exigência de um número mínimo de atestados técnicos é medida excepcional, isto é, a ser 

adotada apenas quando imprescindível ao sucesso da licitação, o que deve estar devidamente fundamentado na natureza 

do objeto a ser licitado. 

(TCU. Acórdão 924/2022 – Plenário. Ministro relator Antonio Anastasia. Processo nº 038.484/2021-8. Julgado em 

27/04/2022) 

Volte. 

Contratos administrativos: é válida cláusula que indica renúncia aos honorários sucumbenciais  

A 1ª Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu que é válida, nos contratos administrativos, a cláusula que prevê 

a renúncia ao direito aos honorários sucumbenciais por parte de advogado contratado. 

Para isso, é necessário que não contrarie a lei e não seja abusivo, de forma que a cláusula será eficaz e produzirá seus 

efeitos, caso haja anuência do contratado de forma expressa. 

Importante destacar que a Lei 8.906/94 previa em seu artigo 24, § 3º, a impossibilidade de supressão desse direito. No 

entanto, desde 2009, o STF (Supremo Tribunal Federal) declarou a inconstitucionalidade dessa regra, por se tratar de 

direito disponível e, portanto, negociável com o contratante do serviço. 

(STJ. Agravo em Recurso Especial nº 1825800 – SC (2021/0018321-4). Relator ministro Benedito Gonçalves) 

Volte. 

Para contratação direta por  fracasso de licitação, administração deve observar o prazo do art. 48, §3º, da 

lei 8.666/93, reforça o TCU 

O TCU (Tribunal de Contas da União) julgou, em Tomada de Contas Especial que apurava irregularidades na condução de 

procedimento licitatório, a necessidade de que sejam esgotados todos os meios possíveis de ampla concorrência para 

que seja cabível a dispensa de licitação. 

  

No caso analisado, a dispensa foi fundada na alegação de “licitação fracassada” – devido a falhas nas propostas 

apresentadas. No entanto, o prazo de oito dias para que as licitantes apresentassem novas propostas combatíveis ao 

escopo do certame, conforme o art. 48, §3º, da Lei 8.666/93 não fora respeitado, uma vez que a alegação se deu apenas 

cinco dias após a apresentação das propostas. 

Destarte, em conformidade ao artigo e ao art. 24, VII, também da Lei de Licitações e Contratações Públicas, o TCU 

reiterou o entendimento de que deve ser, para fim de declaração de dispensa de licitação pelo motivo exposto, 

observado o estrito prazo de oito dias para a eventual formulação de novas propostas. 

(TCU. Acórdão 756/2022 – Plenário. Ministro relator Marcos Bemquerer. Processo 008.431/2015-9. Julgado em 

06/04/2022) 

Volte. 
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STF refuta uso de operações de crédito com bancos públicos para pagamento de pessoal no RJ 

O dispositivo que ensejou a interpretação – agora refutada - é a Lei Estadual 7.529/2017 que permite a privatização da 

sociedade de economia mista Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos). 

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Roberto Barroso pontuou que a privatização supracitada foi acordada pela 

União e Estado do Rio de Janeiro, com intuito de obter a recuperação fiscal do Rio de Janeiro, que por sua vez, pretende 

usar a privatização como garantia para obter empréstimo de até R$ 3,5 bilhões. 

A redação do artigo 2º, §2º da referida Lei permite que o Poder Executivo obtenha empréstimos e destine o montante ao 

pagamento da folha dos servidores ativos, inativos e pensionistas. 

No entanto, os valores do empréstimo não podem ser usados para pagamento de folha de pessoal, conforme é 

preconizado pela LRF e CF 88 (art. 167, X). 

(STF. ADI 5.683. Ministro relator Roberto Barroso). 

Volte. 

Aplicação de sanção por atraso injustificado em obras públicas não é  ato discricionário à administração, 

decide TCU 

Em análise de pedidos de reexame – interpostos contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em razão de 

irregularidades constatadas em execução de obra –, o TCU (Tribunal de Contas de União) reiterou tese a respeito da 

aplicação de sanções pela administração. 

A Corte decidiu, especificamente a casos de atrasos injustificados na execução de obras públicas, que se trata de 

ocorrências graves, não sendo facultado à Administração Pública adotar as medidas cabíveis para sancionar a infratora, 

uma vez que o processo administrativo sancionador é um ato vinculado. A jurisprudência do TCU é firme nesse sentido, 

vide o teor similar encontrado nos Acórdão TCU nº 2.345/2017 – Plenário e nº 2.796/2021 – Plenário. 

No voto, o ministro relator ainda destacou a doutrina de Marçal Justen Filho, que corrobora com a exegese exarada pelo 

acórdão: 

 "A competência para imposição de sanções é vinculada à verificação da ilicitude. A autoridade administrativa não dispõe 

de discricionariedade para omitir providências destinadas a apurar a ocorrência do ilícito, quando presentes indícios de sua 

consumação. Uma vez constatados os elementos necessários, cabe-lhe promover o processo administrativo apropriado, 

visando inclusive impor o sancionamento apropriado ao infrator. Eventualmente, haverá uma margem de 

discricionariedade para a determinação da sanção - o que se traduzirá no poder jurídico para pactuar acordo de leniência 

e para determinar a gradação do sancionamento cabível." (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e 

contratos. São Paulo: RT, 2019, p. 1.499) 

(TCU. Acórdão 675/2022 – Plenário. Ministro relator Benjamin Zymler. Processo Nº 031.029/2013-2. Julgado em 

30/03/2022). 



 

 

  

Boletim Jurídico 
Volte. 

Exigência de prova de capacitação técnico -profissional deve estar devidamente justificada, reitera o TCU 

Em análise de representação acerca de possíveis irregularidades em licitação que tinha por objetivo a contratação de 

empresa especializada em serviços de pavimentação asfáltica, o TCU (Tribunal de Contas da União) reconheceu a 

necessidade de fundamentação para que possa se aplicar exigência de qualificação técnica afins de comprovação da 

capacidade técnico-profissional. 

No caso em questão, havia exigência de demonstração, por quantitativos mínimos, de prévia experiência da licitante na 

execução de serviços de pavimentação. Tal previsão editalícia, entretanto, viola tanto o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 

8.666/1993 quanto a jurisprudência da Corte de Contas, vide o teor do entendimento firmado pelos Acórdão 2521/2019-

TCU-Plenário e 165/2012-TCU-Plenário.  

De tal sorte, o TCU novamente reiterou a ilegalidade de se exigir injustificadamente quantitativos mínimos como prova de 

capacitação técnico-profissional no âmbito de licitações. 

(TCU. Acórdão 548/2022 – Plenário. Processo Nº 021.802/2021-1. Ministro Relator Vital do Rego. Julgado em 16/03/2022) 

Volte. 


