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UNIÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

representada pela Advogada da União signatária (mandato ex vi legis, art. 21 da Lei 

9.028/95), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos 

artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil apresentar recurso de 

APELAÇÃO contra r. sentença id. 90166335, conforme minuta anexa. 

 

Requer que seja remetido o presente recurso ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, após as formalidades processuais de praxe. 

 

                                  Termos em que, 

                                  Espera deferimento. 

 

 

Procuradoria da União em Mato Grosso, em Cuiabá, 13 de 

junho de 2020. 

 

 

MARINA MANIGLIA PUCCINELLI  ZAPPIA 
ADVOGADA DA UNIÃO 

Matrícula 1742533 
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. 

 

PROCESSO Nº: 1000618-60.2019.4.01.3600  

APELANTE: UNIÃO FEDERAL  

APELADOS: JOSÉ ANTÔNIO ROSA e OUTRO 

 

RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO 

 

ÍNCLITOS JULGADORES, 

 

    Merece reforma a r. sentença proferida pelo Magistrado a quo, 

que julgou procedente a presente ação e declarou a ausência de responsabilidade dos 

autores nos atos imputados no TC-026.884/2010-0 e, como consequência, a 

inexistência do dever de indenizar o erário público, bem como eximir os apelados do 

dever de pagar multa aplicada pelo TCU. 

 

I – Tempestividade. 

 

A União foi intimada da r. sentença recorrida pelo expediente n° 

37964913, sendo que o prazo de 30 (trinta) dias úteis para apelar, segundo contagem 

do sistema PJE, encerrará em 15.06.2020.  

 

Portanto, plenamente tempestivo o presente recurso.  

 

II - Síntese da demanda.   

 

Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência 

proposta por JOSÉ ANTÔNIO ROSA e FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FEIGUEIREDO, em face da UNIÃO FEDERAL, visando excluir os requerentes 

do rol de responsabilizados nos autos da Tomada de Contas Especial de n° TC-
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026.884/2010-0, onde foram condenados em solidariedade aos demais 

responsáveis ao ressarcimento do valor pago a título de realinhamento 

econômico-financeiro irregular sem justificativa de fato superveniente e 

imprevisível, no total de R$ 3.630.455,66 (três milhões, seiscentos e trinta mil, 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) e multas 

individuais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).  

 

Os argumentos apresentados pela parte autora, ora apelados, 

na inicial foram os seguintes: 

 

(i) Para evitar decisões conflitantes, pediu a distribuição da presente ação com a 

Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n° 1001235-

88.2017.4.01.3600, que fora proposta com base no Acórdão n° 7249/2016 do 

TCU e cuja inicial teria sido rejeitada sob argumento de que as condutas dos 

réus não se enquadrariam no conceito de improbidade; 

(ii) Que requerentes teriam atuado como Procurador Geral e Procurador Geral 

Adjunto de Cuiabá durante os anos de 2005 a 2009 e 2006 a 2010, 

respectivamente; 

(iii) Que emitiram parecer sobre a legalidade do aditivo do Contrato n° 16/2005, 

“atestando a possibilidade de reequilíbrio econômico do contrato”, que lhes 

fora encaminhado com parecer técnico emitido por engenheiros da Prefeitura, 

acompanhado de planilhas e documentos fiscais, onde solicitavam o 

realinhamento de preços de produtos e serviços contratados;  

(iv) Que após auditoria da Controladoria-Geral da União teria sido instaurada 

perante o TCU a Tomada de Contas n° TC-016.597/2008-2 para apurar 

“indícios de irregularidades na licitação com projeto básico deficiente, no 

realinhamento econômico-financeiro irregular, na restrição ao caráter 

competitivo, a existência de cláusula contendo permissão à sub-rogação, 

licitação sem a existência de recursos orçamentários, sobrepreço e utilização 

inadequada de BDI”; 

(v) O TCU teria concluído que o realinhamento de preços havia sido irregular e 

instaurou a TC-026.884/2010-0 onde foi proferido o Acórdão n° 7249/2016-

TCU-2ªCâmara, que julgou irregulares as contas e condenou 

solidariamente os requerentes e outros responsáveis, bem como lhes 

aplicou multas individuais;  
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(vi) Os requerentes apresentaram recurso administrativo, que foi negado 

provimento pelo Acórdão 7.181/2018-TCU-2ª Câmara, mantendo os exatos 

termos do Acórdão n° 7249/2016-TCU-2ªCâmara; 

(vii) Os requerentes então ingressaram com embargos de declaração contra a 

decisão que negou provimento ao recurso de reconsideração, que até 

aquele momento estaria pendente de julgamento; 

(viii) Com base no Acórdão 7.249/2016-TCU-2ª Câmara o MPF ingressou com a 

ação civil pública de Improbidade Administrativa n° 1001235-

88.2017.4.01.3600, em trâmite na 3ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso 

e uma ação penal de n° 13202-50.2017.4.01.3600; 

(ix) Quanto a ação de improbidade, a inicial teria sido rejeitada em relação aos 

autores, por decisão proferida em 08.10.2018, sob fundamento de que “as 

provas do ajuste de preços dos insumos e do percentual de aumento” não seria 

de responsabilidade dos procuradores (ora requerentes); 

(x) Nos argumentos de mérito, alegaram que: (i) as decisões do TCU podem 

sofrer revisão judicial quanto aos aspectos de legalidade do ato; (ii)  o ato 

praticado pelos autores seria meramente opinativo e não poderia ser 

considerado causador do suposto dano alegado; (iii) em tópico quanto a 

responsabilidade por emissão de parecer jurídico, arguiram a) que os atos dos 

advogados no exercício da profissão são invioláveis (artigo 133 CF); b) o ato 

dos autores foi opinativo e não decisório; c)  o parecer elaborado pelos autores 

teria se baseado em fatos apresentados pelo corpo técnico da Secretaria 

Municipal de Infra Estrutura sobre a necessidade de realinhamento 

econômico financeiro e em parecer da Caixa Econômica Federal; (d) a 

responsabilidade do parecerista exigiria configuração de erro grave, onde 

fosse caracterizada a falha grosseira ou dolo, o que não teria ocorrido no 

caso, pois apenas teria sido feita uma interpretação jurídica do pedido, estando 

fora de sua competência técnica a elaboração ou interpretação de planilhas de 

preços, aumentos, reajustes, etc; e) a obra em questão, uma Estação de 

Tratamento de Água é uma obra complexa, que envolveria muitos cálculos, 

planilhas e milhares de materiais e serviços em sua execução, cálculos que 

cumpre apenas aos que possuem formação técnica analisar (engenheiros e 

calculistas) – eventual falha nestes cálculos não seria de fácil entendimento 

de um homem médio com formação jurídica, tal como o aumento de um preço 

de carro ou computador; f) quanto a não indicação do fato superveniente, 

que justificasse o aditivo contratual os requerentes argumentaram que na 

época dos fatos haveria um “cenário econômico de forte elevação nos preços 

dos insumos utilizados pela construção civil, em especial do aço, ferro e 

cimento” e juntou notícias da época neste sentido; g) incompetência do 
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Tribunal de Contas da União para fiscalização do contrato de realinhamento 

econômico-financeiro, pois ele teria sido custeado com recursos próprios da 

Prefeitura de Cuiabá-MT.   

(xi) Os autores pediram a concessão de tutela antecipada para suspender o 

trâmite do processo junto ao TCU e fundamentaram a probabilidade do 

direito nos argumentos de mérito dispostos na inicial e quanto ao perito da 

demora, argumentaram que a decisão do TCU lhes aplicou multa e 

responsabilidade pelo ressarcimento do dano e com seu transito em julgado 

serão incluídos no rol de devedores da União e sofrerão ação de execução do 

acórdão. 

(xii) Ao final, pediram a exclusão dos requerentes do rol de responsabilizados nos 

autos da Tomada de Contas Especial de n° TC-026.884/2010-0.  

 

 

Decisão id. 35372081 de 19.02.2019 negou pedido de conexão 

da presente ação com a ação de improbidade administrativa 1001235-

88.2018.4.01.3600, sob fundamento de que os ora requerentes foram excluídos 

desta ação por decisão proferida em 08.10.2018.   

 

O processo foi redistribuído por sorteio para a 1ª Vara da Seção 

Judiciária de Mato Grosso.  

 

Em manifestação id. 39176983 de 11.03.2019 a parte apelada 

pediu a juntada de cópia do acórdão proferido pelo Eg. TRF 1ª Região, em 

julgamento de habeas corpus, onde acolheu pedido de trancamento da ação 

penal 0013202-50.2017.4.01.3600 sob argumento de que “ausentes comprovada 

má-fé ou recebimento de vantagem indevida decorrente do ato, não se subsume 

à conduta típica penal relativa aos delitos que porventura venham a ser praticados 

no curso do certame pelos demais participantes.”  

 

Decisão id. 47915949 de 16.04.2019 deferiu pedido de tutela de 

urgência  “para determinar à requerida que proceda à imediata suspensão da 

tramitação do procedimento de Tomada de Contas distribuído sob o n. 
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026.884/2010-0 em relação aos Autores até a resolução final desta lide ou até 

decisão em sentido contrário”.  

 

A referida decisão fundamentou que “à primeira vista”, tendo em 

vista os provimentos judiciais exarados na ação civil pública de improbidade 

administrativa, que não recebeu a inicial quanto aos autores e no Habeas Corpus, 

que determinou o trancamento da ação penal, a apuração promovida pelo TCU seria 

incoerente com o artigo 126 da Lei 8.112/90.1  

 

A UNIÃO apresentou contestação juntada em id. 60129576 e 

comunicou a interposição de agravo de instrumento contra a r. decisão que deferiu 

pedido liminar (id. 60350590).  

 

Em petição e documentos juntados em id. 60363052 a União pediu 

a juntada de Ofício e decisão encaminhados pelo Tribunal de Contas da União, que 

comprovavam o cumprimento da r. decisão liminar, que havia determinado a 

suspensão da tramitação da Tomada de Contas n° 026.884/2010-0, em relação aos 

autores/apelados JOÃO ANTÔNIO ROSA e FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO.  

 

Os apelados apresentaram réplica em id. 70998122.  

 

A União manifestou em id. 89698694.  

 

O juízo proferiu sentença de mérito em id. 90166335, onde dispôs 

que os autores não teriam atuado com erro grave ou dolo em seus pareceres, pois 

a equipe técnica de engenharia teria atestado a necessidade do reequilíbrio 

contratual, assim, julgou procedente os pedidos da inicial e declarou ausência de 

responsabilidade dos autores nos atos imputados na no TC-026.884/2010-0 e, como 

consequência, a inexistência do dever de indenizar o erário público, bem como 

eximir os apelados do dever de pagar multa aplicada pelo TCU. 

                                                           
1 Lei 8.112/90. Art. 126.  A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de 

absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 



 
 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

Página 7 de 18 

 

3. Dos fundamentos para reforma da r. sentença apelada.  

 

3.1 Da inafastabilidade de apreciação, pelo Poder Judiciário, 

de lesão ou ameaça a direito – análise do aspecto da 

legalidade do ato administrativo – impossibilidade do 

Judiciário reapreciar o mérito da decisão do TCU.  

 

Não será impugnado na presente apelação, que o Poder 

Judiciário pode apreciar decisões do Tribunal de Contas da União - assim como 

pode apreciar qualquer outro ato administrativo. 

 

De fato, pode o condenado por acórdão do TCU recorrer ao 

Judiciário, todavia, por se tratar de um ato administrativo, o controle jurisdicional 

que recai sobre ele sofre limitações impostas pela Constituição Federal e pelas 

leis. 

 

Tal limitação refere-se à possibilidade de apreciação da 

legalidade do ato administrativo e à impossibilidade de apreciação do 

mérito. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça: 

 

É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato 
administrativo, cabendo-lhe unicamente examiná-lo sob o 
aspecto de sua legalidade, isto é, se foi praticado conforme ou 
contrariamente à lei. Esta solução se funda no princípio da 
separação dos poderes, de sorte que a verificação das razões 
de conveniência ou de oportunidade dos atos administrativos 
escapa ao controle jurisdicional do Estado. (STJ, ROMS n° 
1288/91-SP; Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,  4ª T., publ. DJ 
2/5/1994, p. 9.964).   

 

 Também o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

especificamente sobre as decisões do Tribunal de Contas: 

 

Não se nega que haja restrições ao controle judicial 
relativamente à discricionariedade propriamente dita, à 
chamada "discricionariedade técnica" e à "determinação de 
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conceitos". Essas restrições, normalmente consideradas em 
relação à Administração, aplicam-se com mais intensidade ao 
controle dos atos de Tribunal de Contas, pelo fato de ser órgão 
julgador e tecnicamente especializado, cujos membros têm as 
mesmas garantias dos membros do Poder Judiciário. (GRIFO 
NOSSO). (TRF1, AC 0019014-51.2000.4.01.3800/MG; Relator:  
DES. JOÃO BATISTA MOREIRA; Órgão Julgador:  QUINTA 
TURMA; Publicação:    19/02/2010 e-DJF1 p.88 Data da 
Decisão:    03/02/2010).      

 

Neste sentido, no presente caso, o Judiciário poderia apreciar 

somente às alegações do autor sobre (i) previsão legal para responsabilização 

por emissão de parecer jurídico (ii) incompetência do Tribunal de Contas da 

União para julgamento das contas do termo aditivo.  

 

As demais alegações da inicial se resumem a configuração ou 

não de descumprimento do dever funcional por parte dos autores, como 

pareceristas jurídicos, quando deixaram de verificar se existiam documentos 

mínimos, bem como justificar a repactuação dos serviços contratados, 

colaborando para o dano ao erário.  

 

Ora, o d. juízo a quo dispôs que é possível a responsabilização 

dos pareceristas jurídicos em caso de erro grave ou dolo e que estava ausente 

em seus pareceres fundamentação para justificar o reequilíbrio contratual. 

 

Porém, o juízo a quo ingressou no mérito da decisão 

administrativa do TCU ao julgar que a existência de um parecer técnico 

atestando a necessidade de realinhamentos econômico, mesmo que com 

base em meras notas fiscais e sem justificativa de fato superveniente e 

imprevisível, seria suficiente para afastar culpa grave ou dolo dos 

pareceristas apelados.  

 

A sentença recorrida ultrapassou o exame de legalidade 

para imiscuir no mérito do ato administrativo, que havia sido julgado pelos 

Acórdãos do TCU, inclusive com o apoio da área técnica da Corte de 
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Contas e do Ministério Público de Contas pela responsabilização dos 

autores.  

 

A revisão do mérito do Acórdão pelo Judiciário foi 

inconstitucional por violação a separação de poderes, o que desde já deixa-

se pré-questionado para eventual Recurso Extraordinário (artigo 2° da 

Constituição Federal).  

 

Todavia, caso não seja este o entendimento deste Eg. Tribunal, 

esta apelação dedicará tópico específico para demonstrar o trabalho minucioso 

e técnico realizado pelo TCU para chegar à condenação dos apelados, que deve 

ser mantido pelo Judiciário. 

 

 

3.2 – Da responsabilidade dos pareceristas jurídicos na 

contratação irregular – o Tribunal de Contas da União 

respeitou as previsões legais e o posicionamento 

jurisprudencial dos Tribunais Superiores sobre a questão.  

 

As alegações aventadas pelos apelados nesta ação judicial,  

sobre a suposta impossibilidade de responsabilizar o parecerista pelo dano 

causado ao erário em razão de contratação irregular pela administração já foram 

devidamente analisadas e afastadas pelo TCU, bem como pela própria sentença 

recorrida.  

 

Da leitura dos Acórdão é possível verificar que o TCU concluiu 

pela possibilidade de responsabilizar os autores como pareceristas jurídicos, em 

síntese, porque: 

(i)  a despeito da natureza opinativa do parecer jurídico, ele 

foi acatado pelo gestor e passou a integrar a motivação 

do ato; 
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(ii) é possível responsabilizar o parecerista nas hipóteses de 

erro grave e inescusável, conforme posicionamento 

jurisprudencial pacífico e inclusive afirmado pelos 

autores; 

(iii) previsão legal para responsabilização: artigo 71, inciso II, 

Constituição Federal; art. 32 da Lei 8.906/94; artigo 38, 

parágrafo único, da Lei 8666/1993 e artigos 186, 187 e 

927 do Código Civil – todos pré-questionados para fins 

de eventual Recuso Especial ou Recurso 

Extraordinário.  

 

Constituição Federal 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será 

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual 

compete: 

(...) 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 

dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, 

incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo 

Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a 

perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 

erário público. (GRIFOU-SE).  

 

Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) 

Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício 

profissional, praticar com dolo ou culpa. 

 

Lei 8666/93 (LEI DE LICITAÇÕES) 

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de 

processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e 

numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de 

seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão 

juntados oportunamente: 

(...) 
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Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem como as 

dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente 

examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da 

Administração.        

 

Código Civil 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. 

 

Ambos os Acórdãos proferidos na TC-026.884/2010-0 

foram muito bem fundamentados. Vejamos apenas alguns trechos desta 

fundamentação: 

 

Acórdão 7249/2016 

96. Quanto aos demais argumentos apresentados pelos 

defendentes, assiste-lhes razão quando alegam que o parecer jurídico tem 

natureza opinativa e que não vincula a decisão.  Entretanto também é verdade 

que, uma vez acatado pelo gestor, o parecer constitui o fundamento da 

decisão, passando a integrar a motivação do ato, ou seja, passa a ser a razão 

da decisão.  

97. Sobre a matéria o entendimento do TCU é no sentido de 

que a natureza opinativa e não vinculante do parecer não exclui, por si só a 

responsabilidade do parecerista que pugna pela prática de atos de gestão 

irregulares ou danosos aos cofres públicos, a exemplo do caso em análise.  

98. Essa Corte de Contas já enfrentou o tema da 

responsabilização do parecerista, afirmando:  

[...] o fato de o autor do parecer jurídico não exercer função de execução 

administrativa, não ordenar despesas, não utilizar, gerenciar, arrecadar, 

guardar ou administrar bens, dinheiro ou valores públicos, não significa que 

se encontre excluído do rol de agentes sob jurisdição deste Tribunal, nem que 

seu ato se situe fora do julgamento das contas dos gestores públicos, em caso 

de grave dano ao erário, cujo principal fundamento foi o parecer jurídico, 

muitas vezes sem consonância com os autos (Voto - Acórdão 462/2003 – TCU 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art186
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– Plenário). 

99. Ainda a respeito da matéria, impende aqui destacar o 

seguinte trecho do mesmo julgado: 

[...] na esfera da responsabilidade pela regularidade da gestão, é 

fundamental aquilatar a existência do liame ou nexo de causalidade existente 

entre os fundamentos de um parecer desarrazoado, omisso ou tendencioso, 

com implicações no controle das ações dos gestores da despesa pública que 

tenha concorrido para a possibilidade ou concretização do dano ao Erário. 

Sempre que o parecer jurídico pugnar para o cometimento de ato danoso ao 

Erário ou com grave ofensa à ordem jurídica, figurando com relevância 

causal para a prática do ato, estará o autor do parecer alcançado pela 

jurisdição do TCU não para fins de fiscalização do exercício profissional, 

mas para fins de fiscalização da atividade da Administração Pública [...] 

(Voto - Acórdão 462/2003 - TCU - Plenário).  

100. Posição análoga é adotada pelo STF nos Acórdãos MS n. 

24.631 e n. 24.584, ambos de 2007, ao sustentar que a responsabilidade 

solidária do parecerista pode ocorrer nas hipóteses em que se configurarem 

danos decorrentes de erro grave, inescusável, ou de ato ou omissão praticada 

com culpa latu sensu bem como no caso de pareceres vinculantes.  

101. Por outro lado, admite-se a exclusão da responsabilidade 

do parecerista se restar demonstrada a complexidade jurídica da matéria 

abordada, para qual se apresentou argumentação devidamente 

fundamentada para defender tese aceitável pela doutrina e pela 

jurisprudência. Entretanto essa hipótese não se aplica ao presente caso. 

102. No caso em comento, a própria lei condiciona a 

possibilidade de repactuação do ajuste para fins de preservação do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, à ocorrência de fato superveniente 

imprevisível que comprovadamente provoque um desequilíbrio do contrato, 

de modo que a sua execução nos moldes pactuado provocaria prejuízo não 

suportado e imprevisto pelo contratado. Essa não é a hipótese comprovada 

nos autos. 

 

Acórdão 7181/2018 

  

6.16. Esta Corte de Contas tem entendimento firmado no sentido de 

que o parecerista jurídico pode ser responsabilizado solidariamente com os 

gestores por irregularidades ou prejuízos ao erário, nos casos de erro 

grosseiro ou atuação culposa, quando seu parecer for obrigatório – caso em 

que há expressa exigência legal - ou mesmo opinativo. Embora não exerça 

função de execução administrativa, nem ordene despesas ou utilize, gerencie, 

arrecade, guarde e administre bens, dinheiros ou valores públicos, o 

parecerista jurídico pode ser arrolado como responsável por este Tribunal, 

pois o art. 71, inciso II, da Constituição Federal responsabiliza aqueles que 

derem causa a perda, extravio “ou outra irregularidade de que resulte 

prejuízo ao erário”. 

6.17. A responsabilização solidária do parecerista por dolo ou culpa 

decorre da própria Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), a qual, em seu 

art. 32, dispõe que o “advogado é responsável pelos atos que, no exercício 
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profissional, praticar com dolo ou culpa”. A disciplina do art. 186 do Código 

Civil conduz à mesma conclusão, ao estatuir o seguinte: “Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Ademais, complementando o dispositivo citado, o art. 927 do mesmo código 

traz a seguinte previsão: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Assim, existindo parecer que por 

dolo ou culpa induza o administrador público à prática de irregularidade, 

ilegalidade ou quaisquer outros atos que firam princípios da administração 

pública, poderá ensejar a responsabilização pelas irregularidades e prejuízos 

aos quais tenha dado causa. 

6.18. O Supremo Tribunal Federal, tratando sobre a 

responsabilização de procurador de autarquia por emissão de parecer 

técnico-jurídico, admitiu a responsabilidade solidária do parecerista em 

conjunto com o gestor, conforme voto condutor proferido em julgamento do 

Plenário (MS 24.631/DF, de 9/8/2007, Relator Ministro Joaquim Barbosa): 

“B) Nos casos de definição, pela lei, de vinculação do ato administrativo à 

manifestação favorável no parecer técnico jurídico, a lei estabelece efetivo 

compartilhamento do poder administrativo de decisão, e assim, em princípio, 

o parecerista pode vir a ter que responder conjuntamente com o 

administrador, pois ele é também administrador nesse caso”. (ênfases 

acrescidas) 

6.19. Vale ressaltar que o parágrafo único do artigo 38 da Lei 

8.666/1993 prescreve que as “minutas de editais de licitação, bem como as 

dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente 

examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração” (parecer 

obrigatório). O Ministro Marco Aurélio, ao discorrer sobre a 

responsabilidade do consultor jurídico, assim se pronunciou no voto condutor 

do MS 24.584/DF, de 9/8/2007: 

“Daí a lição de Marçal Justen Filho em Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, 8ª edição, página 392, citada no parecer da 

Consultoria Jurídica do Tribunal de Contas da União, no sentido de que, ‘ao 

examinar e aprovar os atos da licitação, a assessoria jurídica assume 

responsabilidade pessoal solidária pelo que foi praticado’. 

(...) 

Os servidores públicos submetem-se indistintamente, na proporção da 

responsabilidade de que são investidos, aos parâmetros próprios da 

Administração Pública. A imunidade profissional do corpo jurídico – artigo 

133 da Constituição Federal – não pode ser confundida com indenidade. Fica 

sujeita, na Administração Pública, aos termos da lei, às balizas ditadas pelos 

princípios da legalidade e da eficiência. Dominando a arte do Direito, os 

profissionais das leis também respondem pelos atos que pratiquem”. (ênfases 

acrescidas) 

 

Portanto, restou devidamente demonstrada a legalidade da 

responsabilização do parecerista jurídico, o que foi inclusive reconhecido pelo d. 

juízo a quo.  
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3.3 – Matéria de mérito julgada pelo TCU – descumprimento 

do dever funcional por parte dos apelados, como 

pareceristas jurídicos, quando deixaram de verificar se 

existiam documentos mínimos, bem como justificar a 

repactuação dos serviços contratados, colaborando para o 

dano ao erário. 

Analisar se determinada conduta de um gestor na condução da 

licitação foi ou não dolosa ou culposa e se concorreu para gerar o dano ao erário 

é matéria de mérito nas decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União.  

Esta mesma lógica se aplica ao parecerista jurídico.  

Contudo, em atenção ao princípio da eventualidade e da 

impugnação especificada, caso este Eg. Tribunal resolva adentrar no mérito do 

julgado do TCU, passamos a defendê-lo como escorreito.  

Primeiro, é preciso que este d. juízo ad quem afaste as 

alegações temerárias dos apelados, no sentido de que o TCU os teria 

responsabilizado por não impugnar o conteúdo técnico especializado do parecer 

dos engenheiros da Prefeitura. Óbvio que o Tribunal de Contas da União não fez 

isso.  

Os fundamentos da condenação dos autores pelo Tribunal 

de Contas da União, como pareceristas jurídicos, foram os seguintes: eles 

não verificaram se o processo estava acompanhado com documentos 

mínimos que atestassem a necessidade de repactuação e não justificaram 

esta repactuação, apenas se limitaram a um parecer genérico citando a lei 

e jurisprudência pela possibilidade de repactuação em caso de 

desequilíbrio econômico financeiro do contrato.  

O TCU deixou bem claro no julgado que não esperava 

qualquer cálculo complexo ou análise de engenharia pelos pareceristas, 



 
 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

Página 15 de 18 

 

mas era preciso a comprovação de que um “fato superveniente 

imprevisível”, que supera uma mera alta de preços dos insumos havia 

ocorrido. 

É preciso ter em mente que os contratos administrativos já 

preveem a oscilação dos preços dos materiais e serviços contratados – 

esta é uma premissa básica que leva qualquer parecerista minimamente 

atento a procurar uma prova de que haveria uma situação realmente 

excepcional e não meramente de acomodação do mercado.  

Notas fiscais apresentada pela empresa não é prova suficiente 

desta situação excepcional.  

Uma empresa ou um particular construindo sua casa não 

aceitaria esta prova como fato superveniente imprevisível, quando no contrato 

pactuado com a empreiteira já estivesse previsto esta oscilação dos preços do 

mercado. Ora, por que um consultor jurídico especializado aceitaria?  

Houve sim uma violação ao dever funcional de zelar por esta 

licitação do ponto de vista jurídico.  

Aceitar meras notas fiscais juntadas pela própria empresa 

para permitir o dispêndio de mais de 3 milhões de reais em dinheiro 

público, quando o próprio contrato contém clausula sobre oscilação de 

preços de mercado não é razoável, na verdade é um absurdo que configura 

no ao menos erro grave. Assim como foi absolutamente negligente a lacônica 

apreciação da situação disposta no parecer jurídico, conforme reproduziu o 

Acórdão do TCU: 

Acórdão 7249/2016 

 

103. Observando-se o Parecer n. 011/GAB/PGA/PGM/2008 (peça 29, p. 

153-160, TC 016.597/2008-2), nota-se que o Procurador não realizou 

qualquer avaliação para verificar se o pedido de reequilíbrio estava 

embasado em fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
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consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

contrato, como exige o art. 65, inciso II, alínea “b”, da Lei 8.666/1993. O 

parecerista ateve-se a reproduzir o dispositivo legal, excerto de doutrina e 

afirmar que: 

Pela exposição acima fica cristalino a legalidade do equilíbrio econômico 

financeiro requerido, pois, conforme previsão expressa da lei e manifestação 

da doutrina os contratos podem, aliás, devem ser submetidos ao reequilíbrio 

a partir do momento que a equação do equilíbrio pende para um dos lados 

prejudicando assim a conclusão efetiva do avençado (peça 29, p. 158, TC 

016.597/2008-2). 

Portanto, não se deve confundir a fundamentação da 

condenação dos requeridos com exigências técnicas desarrazoadas feitas pelo 

TCU, como querem aparentar os requerentes. Sobre isso, dispôs o voto relator 

do Acórdão 7249/2016: 

25.  Um aspecto importante destacado pela SeinfraUrbana deve ser 

mencionado. Diferente do alegado, não se exigiu que, no parecer jurídico, 

fossem detectados erros na planilha. Mas seria exigível que fosse detectada a 

ausência de justificativas para assegurar a subsunção do caso concreto às 

hipóteses legais previstas, especialmente porque a proposta mencionava 

planilha baseada apenas nas notas fiscais apresentadas, sem qualquer 

avaliação técnica do impacto e da suficiência dessa documentação para 

fundamentar a necessidade de reequilíbrio. 

26.  As notícias de jornal com informações sobre aumentos de custos de 

insumos são insuficientes para validar o realinhamento. O contrato previa 

reajuste com base no índice de Reajustamento de Obras de Construção Civil 

(peça 4 do TC 016.597/2008-2, apenso; p. 122). Dessa forma, os aumentos de 

insumos mencionados deveriam ter reflexo nesses índices e, em regra, seriam 

adequadamente compensados por meio de reajuste com base na fórmula 

contratualmente prevista.  

27.  Não houve demonstração das circunstâncias excepcionais com efeitos 

quantificados que teriam extrapolado as condições normais de execução e 

prejudicado o equilíbrio global do contrato, de modo a justificar a necessidade 

extraordinária de realinhamento. E as manifestações do setor jurídico 

endossaram a celebração do 3º TA com esse erro grave, que deu causa ao 

prejuízo.  

28.  Dessa forma, devem ser rejeitadas as defesas apresentadas pelo 

procurador-geral e pelo parecerista, respectivamente, pela subscrição do 3º 

TA com anuência ao parecer jurídico e pela elaboração desse parecer que deu 

causa ao realinhamento econômico-financeiro irregular.  

Não apenas os Ministros do TCU, como a área técnica do 

Tribunal e o Ministério Público de Contas se manifestaram de forma 
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uníssona sobre a responsabilidade dos apelados. Vejamos a manifestação 

do MP de Contas:  

A representante do Ministério Público junto ao TCU – MPTCU 

manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica, à qual 

agregou as seguintes considerações (peça 27): 

“4. De fato, não houve no caso concreto a necessária demonstração do 

rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tendo sido 

concedido o reequilíbrio do ajuste com base apenas em notas fiscais 

apresentadas pela empresa contratada, sem que fosse carreado ao processo 

administrativo qualquer documento comprobatório da ocorrência de fato 

superveniente, imprevisível, ou previsível, mas de consequências 

incalculáveis, alheio à vontade das partes e que tornasse a execução contratual 

excessivamente onerosa para uma das partes, requisitos esses sim que 

eventualmente poderiam possibilitar a revisão contratual com fundamento na 

teoria da imprevisão. 

5. A propósito, cumpre colacionar os seguintes precedentes extraídos da 

Jurisprudência Selecionada do Tribunal: 

 “A mera variação de preços ou flutuação cambial não é suficiente para 

a realização de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo 

essencial a presença de uma das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, 

alínea d, da Lei 8.666/93, associada à demonstração objetiva de que 

ocorrências supervenientes tornaram a execução contratual excessivamente 

onerosa para uma das partes.” (Acórdão n.º 1.085/2015 – Plenário, Ministro-

Relator Benjamin Zymler) 

 “Alterações quantitativas não se confundem com o rompimento do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Eventuais mudanças previsíveis 

em preços de insumos, que tornem o contrato mais oneroso, devem ser 

enfrentadas através de cláusulas contratuais, que devem prever os preços, as 

condições de pagamento, os critérios e a periodicidade do reajustamento de 

preços, além da atualização monetária entre a data de adimplemento das 

obrigações e a do efetivo pagamento. Diversamente, nos casos de fato 

imprevisível, ou previsível de conseqüências incalculáveis, força maior, caso 

fortuito ou fato do príncipe, é que devem ser adotadas providências para 

restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro, o que demanda maior 

atenção do gestor.” (Acórdão 926/2011 - Segunda Câmara, Ministro-Relator 

Aroldo Cedraz) 

 “Argumento de que o mercado pratica, na atualidade, preços superiores 

àqueles inicialmente contratados, não basta para justificar o reequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato.” (Acórdão 624/2007 – Plenário, Ministro-

Relator Benjamin Zymler) 

 “Em casos de recomposição de preços motivada por ocorrência de fato 

comprovadamente imprevisível, deve constar do processo análise 

fundamentada e criteriosa sobre o ocorrido, a fim de ficar caracterizado como 

extraordinário e extracontratual quanto à sua ocorrência e/ou quanto aos 

seus efeitos.” (Acórdão 7/2007 - Primeira Câmara, Ministro-Relator Augusto 

Nardes) 
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6. De outra parte, no que toca à situação particular dos pareceristas 

jurídicos, entendemos que eles também devam ser responsabilizados pelo 

dano, uma vez que atestaram a legalidade de termo aditivo eivado de vício 

grave e grosseiro. Não se deve perder de vista que pareceres emitidos acerca 

de minutas de aditivos contratuais possuem natureza vinculante, como se 

depreende do seguinte precedente: 

 “O art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93 estabelece hipóteses de 

emissão de pareceres jurídicos vinculantes, já que dispõe que as minutas dos 

editais, contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser examinadas e 

aprovadas por assessoria jurídica da Administração. Os aditivos contratuais 

são ajustes ao contrato, motivo pelo qual tal disposição também se aplica aos 

termos aditivos. O parecerista jurídico, quanto a esses pareceres, pode ser 

responsabilizado solidariamente com os gestores por irregularidades ou 

prejuízos ao erário.” (Acórdão 3.024/2013 – Plenário, Ministro Relator 

Benjamin Zymler). 

7. Feitos esses breves comentários, esta representante do Ministério Público 

endossa na íntegra a proposta de encaminhamento alvitrada pela Secex/MT 

(peças 24 a 26).” 

Diante do exposto, a fundamentação do acórdão do Tribunal de 

Contas da União é irreparável e justifica a condenação dos apelados ao 

ressarcimento ao erário e a condenação em multa individual, devendo ser 

reformada a r. sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos da ação.  

4. DOS PEDIDOS 

Por todo exposto a União requer seja recebida a presente 

apelação para reformar a r. sentença recorrida, reconhecendo que houve 

indevida apreciação judicial sobre o mérito do ato administrativo ou, 

subsidiariamente, seja reconhecida a responsabilidade dos apelados pelos 

fundamentos dispostos no julgamento da TC-026.884/2010-0 e neste recurso de 

apelação.  

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Cuiabá, 13 de junho de 2020. 

 

MARINA MANIGLIA PUCCINELLI ZAPPIA 
ADVOGADA DA UNIÃO 
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