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RELATÓRIO

 

1. A consulta em monta, formulada nos autos do Processo SEI nº
2310.01.0017450/2021-47, foi encaminhada a esta Consultoria Jurídica da Advocacia-
Geral do Estado pela Procuradoria Jurídica da Universidade Estadual de Montes Claros
– Unimontes, através do Ofício UNIMONTES/PROCURADORIA nº. 46/2022 (doc. SEI
nº 43717708). A análise solicitada tem como fulcro a resposta à seguinte indagação,
contida no referido Ofício:

 
É possível realizar compensação administrativa forçada das dívidas
existentes, tendo em vista o Parecer AGE nº 15.898, de 2017, a
inscrição em dívida ativa do crédito da UNIMONTES em face da
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do
Norte de Minas - FADENOR (documento SEI! 42022554) e as
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dívidas consolidadas da UNIMONTES com a FADENOR (documento
SEI! 42239304)?
 

2. Para fins de facilitar a compreensão do caso, foram prestados
esclarecimentos fáticos no âmbito do Ofício UNIMONTES/PROCURADORIA nº.
46/2022 (doc. SEI nº 43717708), assim consubstanciados:

 
a) a FADENOR é uma fundação de direito privado que atua como
fundação de apoio da UNIMONTES;
 
b) a FADENOR não integra a Administração Direta ou Indireta do
Estado;
 
c) a FADENOR é devedora da UNIMONTES, já tendo havido a
inscrição em dívida ativa;
 
d) a UNIMONTES é devedora da FADENOR, em montante inferior
ao do crédito indicado em "c", sendo a dívida referente a contrato
com a FADENOR para a realização do vestibular seriado;
 
e) não houve acordo entre a FADENOR e a UNIMONTES, via 1ª
PDA, para efetuar a compensação e a cobrança apenas do saldo
favorável à UNIMONTES;
 
f) sendo reputada possível a compensação forçada, a 1ª PDA fará
o acerto de contas e efetuará a cobrança apenas do saldo
favorável à UNIMONTES;
 
g) o Magnífico Reitor já aprovou o envio da consulta a essa
Consultoria, na forma do Ofício UNIMONTES/GAB nº. 35/2022
(documento SEI! 42677531).
 

3. O valor devido pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino
Superior do Norte de Minas – FADENOR – ao erário estadual refere-se a saldo
remanescente do Contrato Administrativo nº 01/2019, que teve por objeto a
“prestação de serviços de Organização Logística e Gestão Administrativa e Financeira
do processo de seleção de acadêmicos para ingresso nos cursos de graduação da
Unimontes, por meio do Processo de Avaliação Seriada para Acesso ao Ensino
Superior (PAES Unimontes 2019)”. Até a data de 08/10/2021, o montante a ser
devolvido somava o valor atualizado de R$ 525.472,43 (quinhentos e vinte e cinco mil
quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos), conforme
Notificação emitida pelo Pró-Reitor da Unimontes, enviada à FADENOR por meio do
Ofício UNIMONTES/DOF/CONTRATOS nº. 61/2021 (docs. SEI nºs 36385701 e
36447068).

4. Em resposta à Notificação, a FADENOR reconheceu a obrigação de
restituição do saldo remanescente apontado pela Unimontes, indicando a
impossibilidade de quitação em parcela única e requerendo o parcelamento da dívida
com base no art. 66, inciso III, do Decreto nº 46.668/2014 (cf. doc. SEI nº
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37253465).
5. Sobre a requisição de parcelamento da dívida, após manifestação da

Procuradoria da Unimontes, por intermédio da Nota Jurídica nº 1.194, de 18 de
novembro de 2021 (doc. SEI nº 37962770), foi destinado o Ofício
UNIMONTES/DOF/CONTRATOS nº. 100/2021 (doc. SEI nº 39245937) à FADENOR,
com a indicação da necessidade de correta instrução do pedido de parcelamento, a
partir da indicação do valor de entrada prévia, da oferta de garantia idônea e da
apresentação da documentação completa, observadas as disposições do Decreto nº
46.668/2014, que estabeleceu o Regulamento do Processo Administrativo de
Constituição do Crédito Estadual Não-Tributário – RPACE.

6. A FADENOR requereu dilação do prazo para apresentação da garantia
(docs. SEI nºs 40107678 e 41036235), bem como a liberação de pagamento de Nota
Fiscal relativa ao cumprimento da Etapa 01 do Contrato nº 9290092 – PAES 2020. Os
pedidos foram indeferidos, tendo em vista (i) a ausência de previsão legal para dilação
do prazo para apresentação de garantia; e (ii) que a Nota Jurídica nº 1.194, de 2021
(doc. SEI nº 37962770) recomendou a suspensão dos repasses da Unimontes à
FADENOR, ainda que decorrentes de prestação de serviços fruto de relação
contratual diversa, enquanto não efetivada a restituição ao erário. 

7. Nesse sentido, a Unimontes procedeu ao “envio do processo à
Procuradoria para continuidade da cobrança”, nos termos do Ofício
UNIMONTES/PRPGF nº. 5/2022 (doc. SEI nº 41036732), sendo remetido também
para abertura de processo punitivo, conforme Memorando.UNIMONTES/PRPGF.nº
15/2022 (doc. SEI nº 41037721).

8. A Procuradoria da Universidade remeteu o processo à 1ª Procuradoria
de Dívida Ativa da AGE – 1ª PDA – para inscrição em dívida ativa e
cobrança/execução, por meio do Ofício UNIMONTES/PROCURADORIA nº. 8/2022
(doc. SEI nº 41062643).

9. Após o controle de legalidade por parte da unidade contenciosa da
AGE (doc. SEI nº 41363647), o crédito foi inscrito em dívida ativa à data de
31/01/2022, com o valor atualizado de R$ 534.849,48 (quinhentos e trinta e quatro
mil e oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos).  Sobre o pedido
de parcelamento, nos termos da Promoção AGE/1PDA nº 42006634/2022,
confirmada pelo Despacho nº 59/2022/AGE/1PDA (doc. SEI nº 42011765):

 
(...) analisando o pleito, verifica-se que a garantia apresentada não
é idônea, não atendendo os requisitos estabelecidos pela
Resolução AGE nº 17/2016 (checklist anexo).
 
Verifica-se, inclusive, que a garantidora não é instituição financeira
devidamente autorizada a funcionar no Brasil (Certidão do BCB e
Cadastro CNPJ anexos), o que impede a mera adequação da Carta
de Fiança apresentada.
 
Ante o exposto, opino pelo indeferimento do parcelamento
requerido, nos termos da Resolução AGE nº 17/2016 c/c art. 66,
IV do Decreto Estadual nº 46.668/2014.
 

10. O indeferimento foi informado à Procuradoria da Unimontes através
do Ofício AGE/1PDA nº. 132/2022 (doc. SEI nº 42014205), oportunidade em que o
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Procurador-Chefe da 1ª PDA, Dr. Gustavo Chaves Carreira Machado, destacou:
 

Ainda que o débito já tenha sido inscrito em dívida ativa, cumpre
salientar que o expediente noticia a existência de valores devidos
pela UNIMONTES à FADENOR, que estariam retidos pela referida
Universidade. Nesse aspecto, temos que, antes de a 1ª PDA
prosseguir com as medidas de cobrança, necessário se
faz que a UNIMONTES esclareça acerca da possibilidade de
compensação administrativa das dívidas porventura
existentes. Há de se ressaltar que, no sentido da
possibilidade de compensação, temos o Parecer AGE nº
15.898/17, cuja aplicação dos seus termos deverá ser
avaliada pela UNIMONTES.
 
Assim, encaminhamos o expediente para que a UNIMONTES se
manifeste acerca da compensação dos créditos, o mais breve
possível, retornado o SEI à 1ª PDA para que a Unidade dê
seguimento às medidas de cobrança do crédito.
 

11. De acordo com a Diretoria de Orçamento e Finanças da Unimontes,
Memorando.UNIMONTES/DOF.nº 14/2022 (doc. SEI nº 42239304), os valores
devidos pela entidade em favor da FADENOR, relativos a duas Notas Fiscais emitidas
no bojo do Processo Seletivo PAES-2020 - Edital nº 01/2020 (docs. SEI nºs 42275847
e 42275903), corresponderiam a R$ 305.827,20 (trezentos e cinco mil e oitocentos e
vinte e sete reais e vinte centavos).

12. Após realização de reunião em 14/02/2022, com participação de
membros da AGE e da Unimontes, deliberou-se no sentido de que “o entendimento
expresso de todos os participantes foi o de que a compensação forçada
representaria a medida que melhor atenderia ao interesse público”, nos termos do
Memorando.UNIMONTES/PROCURADORIA.nº 95/2022 (doc. SEI nº 42300186). 

13.. Com base em tal deliberação, o Magnífico Reitor da Universidade
Estadual encaminhou à 1ª PDA, via Ofício UNIMONTES/GAB nº. 35/2022 (doc. SEI nº
42677531), novas propostas de acordo recebidas da FADENOR, com solicitação para
que, 

 
(...) restando impossibilitada ou infrutífera a negociação com a
FADENOR, seja o caso encaminhado à Consultoria Jurídica da
AGE para manifestação específica sobre a possibilidade de
compensação administrativa forçada das dívidas existentes, tendo
em vista o Parecer AGE nº 15.898, de 2017, a inscrição em dívida
ativa do crédito da UNIMONTES em face da FADENOR (documento
SEI! 42022554) e as dívidas consolidadas da UNIMONTES com a
FADENOR (documento SEI! 42239304).
 

14. Considerando que a manifestação da 1ª PDA (Ofício AGE/1PDA nº.
348/2022 – doc. SEI nº 43422019) a respeito das propostas de acordo (docs. SEI
nºs 42412403, 42552276 e 42553311) concluiu por sua rejeição, tendo em vista a
manutenção de modalidade de garantia anteriormente rejeitada e a impossibilidade de
redução do quantum debeatur, por inexistência de previsão legal, aportou o
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expediente nesta Consultoria Jurídica.
15. Sendo esse o breve relatório sobre a tramitação do Processo SEI nº

2310.01.0017450/2021-47 e da situação fática trazida à análise desta unidade
consultiva, passaremos à manifestação jurídica.

16. Destacamos, porém, antes de adentrar ao exame de mérito, que a
presente Nota Jurídica diz respeito tão somente às questões afetas à juridicidade e à
legalidade da pretendida compensação administrativa forçada das dívidas existentes,
conforme consulta formulada no âmbito do Ofício UNIMONTES/GAB nº. 35/2022
(doc. SEI nº 42677531) e do Ofício UNIMONTES/PROCURADORIA nº. 46/2022 (doc.
SEI nº 43717708), sendo presumida a veracidade das informações contidas no
conjunto documental analisado.

17. Não iremos nos imiscuir, portanto, em questões de ordem técnica,
econômico-financeiras ou de conveniência e oportunidade, tampouco iremos tratar
das propostas de parcelamento apresentadas pela FADENOR, tendo em vista que
estas já estariam superadas após a manifestação da 1ª PDA (doc. SEI nº 43422019),
unidade especializada competente para a análise dos pedidos de parcelamento de
créditos não tributários, feita com base na legislação em vigor, a saber, a Lei Estadual
nº 21.735/2015 e o Decreto Estadual nº 46.668/2014.

 

PARECER

 
18. Como obtemperado no Ofício UNIMONTES/PROCURADORIA nº.

46/2022 (doc. SEI nº 43717708), a Advocacia-Geral do Estado, por intermédio desta
Consultoria Jurídica, manifestou-se a respeito da compensação administrativa no
âmbito do Parecer AGE/CJ nº 15.898/2017, de autoria da Procuradora do Estado
Rafaella Barbosa Leão, o qual foi aprovado pelo então Procurador-Chefe da unidade,
Dr. Danilo Antonio de Souza Castro, com a seguinte ementa:

 
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO
PÚBLICO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO
CONTRATUAL. PENALIDADES.
 
Compensação entre valores devidos pela Administração em razão
da execução de contratos administrativos e penalidades de caráter
financeiro resultantes de condenações da mesma pessoa
contratada em processos administrativos punitivos.
 
Necessidade de a Administração promover, em qualquer caso, o
procedimento administrativo pertinente, com observância dos
princípios a ele inerentes.
 
Possibilidade de compensação, nos termos de expressa previsão
da medida no edital e/ou contrato administrativo do qual a
obrigação de pagamento é oriunda, assim como em caso de
expressa aquiescência do contratado. Indiferença, nessas
hipóteses, se o pagamento devido e a penalidade a ser com este
compensada referem-se a relações jurídicas originárias de um
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mesmo contrato ou provenientes de contratos distintos.
 
Possibilidade de compensação – a despeito de expressa previsão
da medida no edital e/ou contrato administrativo do qual a
obrigação de pagamento é oriunda, e independentemente de
expressa aquiescência do contratado – se o pagamento devido e a
penalidade a ser com este compensada referem-se a relação
jurídica originária de um mesmo contrato.
 
Possibilidade da compensação legal (art. 369, CC) caso
haja inscrição em dívida ativa da penalidade pecuniária
imposta ao contratado, decorrente de processo
administrativo punitivo, por tornar o crédito líquido e
exigível, independentemente de se dar no âmbito da
mesma relação contratual ou de relações contratuais
distintas, desde que as relações subjacentes aos créditos
e débitos refiram-se à mesma pessoa jurídica.
 

19. O texto original do referido Parecer Jurídico havia consignado que,
para os créditos inscritos em dívida ativa, somente seria possível a compensação no
âmbito de uma mesma relação contratual. Na hipótese de relações contratuais
distintas, a compensação dependeria da anuência prévia e expressa do contratado,
para fins de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, “na medida
em que ao contratado seria negada a contraprestação devida pelos serviços já
prestados em outro contrato”. Tal consequência também adviria da previsão do art.
370 do Código Civil, na medida em que decorreria deste a interpretação de que os
objetos de duas prestações não se compensariam por diferirem quanto à qualidade,
sendo objetos diversos em relações contratuais distintas. 

20. No Despacho aprovador do Parecer AGE/CJ nº 15.898/2017, porém,
o entendimento foi retificado, tendo em vista que “apurado, mediante o
procedimento administrativo pertinente, valor devido pelo contratado em face da
Administração, tal valor deverá ser exigido daquele”. Assim, pela dicção do ilustre
Procurador do Estado Danilo Antonio de Souza Castro, então ocupante da função de
Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica da AGE:

 
(...) no caso de relações contratuais distintas, afigura-se possível,
igualmente, a compensação legal (art. 369 do Código Civil) caso
haja inscrição em dívida ativa da penalidade pecuniária imposta ao
contratado ou de perdas e danos sofridos pela Administração na
relação contratual. Esses valores, apurados em processo
administrativo punitivo ou relativo a apuração de perdas e danos
sofridos pela Administração, deverão estar inscritos em dívida
ativa, por ser a medida que torna o crédito líquido e exigível. Neste
caso, em face da inscrição em dívida ativa, independe a
circunstância de os valores haverem sido apurados no
âmbito da mesma relação contratual ou de relações
contratuais distintas, desde que as relações subjacentes
aos créditos e débitos refiram-se à mesma pessoa jurídica.
 
Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei
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regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria
geral dos contratos e as disposições de direito privado.
 
12. Com efeito, conforme leciona Marçal Justen Filho, “toda
atuação administrativa orienta-se à satisfação dos interesses supra
individuais. O administrador não possui disponibilidade do interesse
que persegue”. 
 

21. Desde então, persevera nesta Consultoria Jurídica o entendimento
expresso no referido Parecer AGE/CJ nº 15.898/2017, nos termos a ele atribuídos
pelo correspondente Despacho aprovador. Com isso queremos dizer: sendo o
Estado, simultaneamente, credor e devedor em face de uma mesma pessoa jurídica e
estando seu crédito inscrito em dívida ativa e, portanto, tendo sido tornado líquido e
exigível, poderá promover a compensação das obrigações, independentemente de
serem elas advindas da mesma relação contratual ou de relações contratuais
distintas.

22. Trata-se de tese que privilegia o interesse público, pois o instrumento
da compensação é apto a dirimir os riscos de prejuízo ao erário. Nesse diapasão,
importante retomar citação ao jurista Marçal Justen Filho, feita no bojo do Despacho
aprovador do Parecer AGE/CJ nº 15.898/2017, no sentido de destacar que “seria um
contrassenso (...) que a Administração liquidasse espontaneamente seus débitos e,
posteriormente, ficasse assujeitada ao risco de não encontrar bens suficientes em
poder dele para satisfazer a indenização por perdas e danos” (JUSTEN FILHO,
Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 17ª ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2016, p. 1326).

23. Assim, o art. 54 da Lei Federal nº 8.666/1993 deve ser lido tendo por
pano de fundo o princípio da supremacia do interesse público, que rege a celebração
e a execução dos contratos administrativos, admitindo a utilização de instrumentos
previstos no direito privado quando estes sejam favoráveis à defesa daquele
interesse. Justificável, portanto, a utilização da compensação prevista nos arts. 368 e
ss. do Código Civil na esfera administrativa quando tratar-se de crédito não tributário.

24. Entendemos que, nesse caso, à diferença da compensação tributária,
para a instituição da qual o art. 170 do Código Tributário Nacional exige autorização
legal, não se faz necessária lei específica para que o Estado utilize o instrumento da
compensação de natureza cível, estando ele autorizado pelo próprio art. 54 da Lei
Federal nº 8.666/1993.

25. A compensação administrativa dos créditos não tributários aparece,
então, como um consectário lógico das próprias obrigações jurídicas, do contexto
das quais não é admissível a exclusão da Fazenda Pública.

26. Nesse sentido, o ordenamento jurídico estadual autoriza a
compensação de créditos de precatórios judiciais com os débitos inscritos em dívida
ativa, ex vi do art. 11 da Lei nº 14.699/2003. A referida previsão, combinada com a
regulamentação trazida pelo Decreto nº 45.564/2011, foi suficiente para viabilizar a
aplicação do art. 105 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal de 1988, cuja redação foi dada pelas Emendas Constitucionais
nºs 94/2016 e 99/2017. Tal foi a conclusão exarada no âmbito do Parecer AGE/CJ nº
15.976, de 10 de abril de 2018.

27. Ora, se até os créditos de precatórios, que vigoram sob regime
especial constitucional, estão aptos à compensação administrativa, é razoável a
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admissão desta para os créditos advindos de obrigações contratuais. 
28. Ademais, impende ressaltar que a Lei nº 14.699/2003 também prevê

em seu art. 12:
 

Art. 12 – O Poder Executivo realizará a compensação de
crédito inscrito em dívida ativa com crédito líquido e certo
do interessado, ainda que adquirido de terceiros, contra a
Fazenda Pública estadual.
 
§ 1º – Para fazer jus à compensação, o interessado
efetuará o pagamento do crédito inscrito em dívida ativa
remanescente, após dedução do valor a compensar.
 
§ 2º – Em qualquer caso, havendo ação judicial envolvendo o
crédito inscrito em dívida ativa a ser compensado, a compensação
somente será realizada após a desistência, pelo sujeito passivo, de
quaisquer ações ou recursos que o contestem e mediante o
pagamento das custas judiciais e dos honorários judiciais
respectivos.
 
§ 3º Nos casos em que lei ou a Constituição exigirem o repasse
obrigatório de recursos a fundo ou entidade pública, a
compensação somente será admitida na hipótese de haver
recursos financeiros e dotações orçamentárias suficientes para a
efetuação do repasse das respectivas cotas-partes.
 
§ 4º – (vetado).
 

29. Embora a mencionada Lei disponha “sobre formas de extinção e
garantias do crédito tributário”, conforme sua ementa, o art. 12 não indica sua
aplicação exclusivamente aos créditos inscritos em dívida ativa de natureza tributária,
exigindo apenas que eles sejam líquidos e certos. 

30. Reputamos possível, portanto, sua aplicação aos créditos não
tributários decorrentes de relações contratuais firmadas com a Administração, cuja
liquidez e certeza resta comprovada pela emissão das notas fiscais a cada etapa de
serviços prestados, ainda que não haja previsão de reserva legal para a
compensação de créditos não tributários.

31. Destacamos, ainda, o fato de a redação do artigo colacionado
determinar que o Poder Executivo realizará a compensação dos créditos inscritos
em dívida ativa, sem menção à necessidade de anuência prévia do particular para
tanto, o que reitera a correção do entendimento disposto no Despacho aprovador do
Parecer AGE/CJ nº 15.898/2017, o qual ora adotamos.

 
 

CONCLUSÃO
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32.    Pelo exposto, respondemos afirmativamente à consulta jurídica
formulada pela Universidade Estadual de Montes Claros, no âmbito do Ofício
UNIMONTES/GAB nº. 35/2022 (doc. SEI nº 42677531) e do Ofício
UNIMONTES/PROCURADORIA nº. 46/2022 (doc. SEI nº 43717708), sendo possível a
compensação administrativa do crédito inscrito em dívida ativa de titularidade da
UNIMONTES em face da FADENOR (doc. SEI nº 42022554) com as dívidas
consolidadas da UNIMONTES com a FADENOR (doc. SEI nº 42239304).

33.    Após a referida compensação, sejam promovidos os trâmites legais
necessários para a quitação dos valores remanescentes do crédito inscrito em dívida
ativa.

 
         É o parecer. S.m.j.

 

                                  Belo Horizonte, 6 de abril de 2022.

 

 

Liana Portilho Mattos
Procuradora do Estado 

OAB/MG 73.135 – Masp 665.718-3
 

 

Aprovado pelo

Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica

Wallace Alves dos Santos 

 

 

Aprovado pelo

Advogado-Geral do Estado

Sérgio Pessoa de Paula Castro
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Documento assinado eletronicamente por Wallace Alves dos Santos,
Procurador(a) do Estado, em 11/04/2022, às 14:57, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Sergio Pessoa de Paula Castro,
Advogado Geral do Estado, em 11/04/2022, às 15:47, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 44808368 e o código CRC 1AEF5AEB.

Referência: Processo nº 2310.01.0017450/2021-47 SEI nº 44808368
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