
 

 

Ref.: Boletim Informativo SRA nº 09/2022 
No intuito de informar a comunidade jurídica e demais interessados sobre 

temas e discussões relevantes na área de Direito Público, Regulação e 

Infraestrutura, a equipe de colaboradores do Silveira Ribeiro Advogados divulga seu 

Boletim Informativo nº 09/2022, com as principais decisões do Poder Judiciário e 

dos órgãos de Controle Externo e as mais relevantes notícias inerentes aos temas 

mencionados no período compreendido entre 04.03.2022 e 08.03.2022. 

I – PODER JUDICIÁRIO: 
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 66.794/AM 

Órgão Julgador: STJ, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão. 

Tema: Serviço público. Contrato de concessão. Intervenção. Contraditório prévio. 

Desnecessidade. 

Data de Julgamento: 22.02.2022.  

Comentários: Não se exige contraditório prévio à decretação de intervenção em 

contrato de concessão com concessionária de serviço público. 

II – CONTROLE EXTERNO: 
Acórdão nº 445/2022/TCU 

Órgão Julgador: Segunda Câmara, Rel. Min. Aroldo Cedraz. 

Tema: Licitação. Dispensa de licitação. Emergência. Classificação. Cotação. 

Inobservância. 

Data de Julgamento: 08.02.2022. 

Comentários: A preterição, em dispensa de licitação, da ordem de classificação das 

empresas que apresentam cotações de produtos viola os princípios da isonomia e 

da legalidade (artigos 3º e 50 da Lei 8.666/1993). 

Acórdão nº 475/2022/TCU 

Órgão Julgador: Segunda Câmara, Rel. Min. Augusto Nardes. 

Tema: Responsabilidade. Delegação de competência. Prestação de contas. 

Impossibilidade. 

Data de Julgamento: 08.02.2022. 



 

 

Comentários: O dever de prestar de contas é pessoal, cabendo ao responsável a 

obrigação de certificar-se de seu cumprimento, mesmo na hipótese de ter 

delegado a tarefa a outrem. Eventual delegação de tarefas acessórias ao dever de 

prestar contas não abrange a responsabilidade pela prestação de contas, que, por 

princípio, é indelegável. 

Acórdão nº 480/2022/TCU 

Órgão Julgador: Segunda Câmara, Rel. Min. Augusto Nardes. 

Tema: Direito Processual. Recurso. Prazo. Tempestividade. Serviço postal. Remessa. 

Data. 

Data de Julgamento: 08.02.2022. 

Comentários: Para o exame da tempestividade de recurso remetido pelo correio, 

será considerada como data de interposição aquela da postagem, conforme o 

artigo 1.003, § 4º, da Lei nº 13.105/2015 Código de Processo Civil (“CPC”), aplicado 

subsidiariamente no Tribunal de Contas da União (“TCU”) (artigo 298 do Regimento 

Interno do TCU). 

III – NOTÍCIAS: 

Para STF, o uso de faixas de domínio por 

concessionárias deve ser gratuito; STJ discorda 

Fonte: Agência Infra – 04.03.20221. 

O Supremo Tribunal Federal (“STF”) e o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) 

vêm julgando de forma diferente processos que discutem se as concessionárias de 

energia devem ou não pagar para usar faixas de domínio (áreas laterais e 

adjacentes às rodovias).  
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Para o STF, não deve haver pagamento pelo uso dessas áreas porque o 

estado/município não pode onerar uma concessão pública federal. Esse 

entendimento é baseado no artigo 2° do chamado Código das Águas, o Decreto n° 

84.398/80. 

Segundo o decreto, “atendidas as exigências legais e regulamentares 

referentes aos respectivos projetos, as autorizações serão por prazo 

indeterminado e sem ônus para os concessionários de serviços públicos de 

energia elétrica”.  

No entanto, o STF julgou somente ações envolvendo pedidos de estados e 

municípios. O STJ, por outro lado, apreciou processos movidos por concessionárias 

de rodovias. Por isso, o entendimento dos ministros deste tribunal é baseado na Lei 

de Concessões, e permite a remuneração da faixa de domínio.  

A Lei n° 8.987/1995 permite que concessionárias de serviço público cobrem 

pelo uso dessas áreas em rodovias, desde que haja autorização prévia do poder 

concedente e permissão no edital e no contrato de licitação. 

Em outro provimento, a Ministra Regina Helena Costa declarou que 

concorda com o STF em isentar as concessionárias de energia do pagamento para 

estados/municípios. Contudo, para ela, a situação é distinta quando o poder 

concedente autoriza a concessionária de rodovia a efetuar a cobrança.    

A Lei das Concessões permite que as concessionárias de rodovias cobrem 

uma quantia de estabelecimentos para que eles ocupem a lateral das rodovias. Isso 

se estende a restaurantes e postos de combustíveis, por exemplo. 

 

 

 



 

 

STF derruba sigilo de processos administrativos 

sancionadores na ANTT e na Antaq 

Fonte: STF – 04.03.20222. 

O Supremo Tribunal Federal (“STF”) invalidou regra que previa o sigilo na 

tramitação de processos administrativos instaurados pela Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (“ANTT”) e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(“Antaq”) para apurar infrações de concessionárias de serviço público. A decisão 

unânime foi tomada pelo Plenário na sessão virtual concluída em 25.02.2022. 

O colegiado seguiu o voto do Ministro Luís Roberto Barroso (relator) e 

declarou a inconstitucionalidade do artigo 78-B da Lei nº 10.233/2001, segundo o 

qual o processo administrativo para a apuração de infrações e a aplicação de 

penalidades permanecerá em sigilo até decisão final. O dispositivo foi questionado 

pela Procuradoria-Geral da República (“PGR”) na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (“ADI”) nº 5371, sob o argumento de que a transparência dos 

atos estatais é a regra prevista na Constituição Federal, sendo o sigilo admitido 

apenas em casos excepcionais. 

Em seu voto pela procedência da ação, Barroso observou que a regra no 

regime democrático instaurado pela Constituição de 1988 é a publicidade dos atos 

estatais e que o próprio texto constitucional a afasta em apenas duas hipóteses: 

quando o sigilo for imprescindível à segurança do Estado e da sociedade e para a 

proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. Essas 

exceções foram regulamentadas especialmente na Lei de Acesso à Informação (Lei 

nº 12.527/2011) e devem ser interpretadas restritivamente, com base no princípio da 

proporcionalidade. 

Portanto, não cabe restringir o acesso à informação pública nesses casos, 

em que, usualmente, os interessados são empresas privadas concessionárias de 
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serviços públicos federais. "O conteúdo de tais processos é, inequivocamente, de 

interesse da população, que é, em última análise, quem sofre rotineiramente com 

os erros na condução da atividade", afirmou. 

Em seu voto, o relator fixou o entendimento de que os processos 

administrativos sancionadores instaurados por agências reguladoras contra 

concessionárias de serviço público devem obedecer ao princípio da publicidade 

durante toda a sua tramitação, ressalvados eventuais atos que se enquadrem nas 

hipóteses de sigilo previstas em lei e na Constituição. 

iNFRADebate: Nova Lei de Licitações possibilita 

liderança, estratégia e controle 

Fonte: Agência Infra – 04.03.20223. 

A nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) entrou em vigor em 01.04.2021. 

Contudo, o legislador previu que a nova legislação conviverá por dois anos com as 

leis que compõem o regime antigo, criando o período de transição. Dessa forma, a 

nova lei deu à Administração a possibilidade de escolher qual regime quer aplicar 

para a licitação, o que permite ao órgão realizar estudos necessários sobre o novo 

regime, adaptando os seus processos internos e qualificando os seus servidores. 

A lei também alterou o Código Penal introduzindo os artigos 337-E a 337-

O, reproduzindo crimes já previstos na antiga Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993) e 

acrescentando novas condutas. Os dispositivos penais da nova lei já estão valendo 

e se aplicam às novas condutas criminais. 

No tocante à transparência dos processos licitatórios, foi criado o Portal 

Nacional de Contratações Públicas (“PNCP”), conforme previsto no artigo 174 da 

nova Lei de Licitações, o qual visa a divulgação de todas as licitações realizadas pela 

Administração Pública. Assim há maior publicidade nas contratações públicas. Já 
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com relação à competitividade, a lei inovou ao criar a modalidade “diálogo 

competitivo” para situações de objeto contratual complexo a ser licitado. A 

Administração Pública, objetivando atender à necessidade pública, pode utilizar a 

colaboração do mercado privado para o desenvolvimento de alternativas e 

soluções às suas necessidades de contratação. 

Dentre os pontos positivos, ressalta-se o uso do meio eletrônico em todas 

as contratações, tornando o procedimento mais ágil, transparente e competitivo. 

Também é importante citar as possibilidades de disputa: a aberta, em que os lances 

são públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes; a fechada, em que as 

propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua 

divulgação; a aberta/fechada, em que se começa de forma aberta para depois os 

melhores lances prosseguirem para uma disputa fechada; e a fechada/aberta, em 

que os lances são feitos de forma fechada, e em seguida as melhores propostas 

seguem para uma disputa aberta. 

Com relação ao setor de energia, a nova Lei de Licitações trouxe mudanças 

nas regras de contratação pelo Poder Público de concessionárias para 

fornecimento ou suprimento de energia elétrica. Por exemplo, no artigo 75 foi 

retirada do rol a dispensa de licitação para contratação de fornecimento de energia 

elétrica com as concessionárias. No caput do referido artigo consta ser inexigível a 

licitação quando inviável a competição, ou seja, quando não há pluralidade de 

fornecedores para executar o serviço. Dessa forma, há inexigibilidade de licitação 

por ausência de alternativas de contratação, que se insere às contratações de 

concessionárias para fornecimento de energia elétrica, dado que são os únicos 

fornecedores para municípios menores. 

No tocante ao setor de infraestrutura, um dos principais problemas 

verificados é no grande volume de obras públicas inacabadas. Por essa razão, a 

nova Lei de Licitações menciona no artigo 6, inciso LIV, seguro-garantia, em que o 

seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. Isto 

é, a norma busca corrigir a paralisação e deterioração de obras. No artigo 99, a nova 

lei dispõe que nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, 

poderá ser exigida a prestação de garantia, na modalidade seguro-garantia, no 

montante de até 30% do valor do contrato. 



 

 

Em meio à alta do petróleo, Senado retoma discussão 

de PLs sobre combustíveis 

Fonte: Agência Senado – 07.03.20224. 

Depois de dois adiamentos, o Senado faz uma nova tentativa de votar os 

projetos que visam frear a alta dos preços dos combustíveis no mercado interno. O 

presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, pautou as duas propostas para a sessão em 

09.03.2022. A Ordem do Dia começa às 16h.  

O Projeto de Lei Complementar (“PLP”) nº 11/2020 determina alíquota 

unificada e em valor fixo para o ICMS sobre combustíveis em todo o país, enquanto 

o Projeto de Lei (“PL”) nº 1.472/2021 cria uma conta para financiar a estabilização dos 

preços. Por falta de acordo, os dois projetos tiveram votação adiada em 23.02.2022. 

Alguns senadores apontaram possíveis prejuízos aos estados, outros manifestaram 

preocupação com o preço ao consumidor. Em 16.02.2022, as propostas já tinham 

sido retiradas de pauta para que o relator, Jean Paul (PT-RN), construísse um texto 

consensual.  

Diante da escalada do preço do barril de petróleo registrado nos últimos 

dias, o Presidente do Senado e o relator reforçaram a urgência na aprovação das 

medidas. Depois de subir cerca de 20% na semana passada, o preço do barril 

chegou perto dos US$ 140 em 07.03.2022, o nível mais alto desde 2008. O aumento 

ocorre perante a perspectiva de o Ocidente banir a compra de petróleo e gás da 

Rússia. Jean Paul Prates afirmou que está aberto a receber sugestões de 

aperfeiçoamento para viabilizar a aprovação dos projetos. 

No projeto de lei complementar que uniformiza o ICMS, a proposta é que 

os estados definam em conjunto uma alíquota sobre combustíveis que todos 

aplicariam. Essa decisão seria tomada pelo Conselho Nacional de Política 
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Fazendária (“Confaz”), órgão que reúne os secretários de Fazenda de todos os 

estados, até o fim de 2022. 

O ICMS passaria a ser um valor unitário cobrado sobre o litro de 

combustível, em vez de um percentual sobre o valor final da compra. Além disso, o 

cálculo do imposto seria feito uma única vez, na refinaria ou na importação do 

combustível, e não mais ao final de toda a cadeia de distribuição. Isso eliminaria o 

chamado “efeito cascata” de incidência do ICMS. 

Por sua vez, o PL cria a Conta de Estabilização de Preços de Combustíveis 

(“CEP-Combustíveis”), que será usada para financiar um sistema de bandas de 

preços para proteger o consumidor final da variação do preço de mercado dos 

combustíveis. Pelo sistema, o Executivo definirá limites mínimo e máximo para os 

preços dos derivados de petróleo. Quando os preços de mercado estiverem abaixo 

do limite inferior da banda, os recursos correspondentes à diferença serão 

acumulados na conta; quando estiverem acima do limite superior, a conta servirá 

para manter o preço real dentro da margem regulamentar. 


