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APRESENTAÇÃO

O Estado do Acre, inserido na dinâmica das informações em
tempo atual, tem passado por relevantes transformações. As instituições
realizam esforços de forma incansável para elevar o Acre a uma condição
de reconhecida excelência no país, respeitando sua identidade, vocação
natural e a cultura de seu povo, afinal, temos peculiaridades: somos a
fronteira brasileira da Amazônia Ocidental.

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre, partindo desta
realidade inova e busca adotar conduta pro-aáva. Ousa, e apesar de várias
dificuldades, implanta seu Centro de Estudos Jurídicos. Ousa ainda mais
e decide editar, a Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, fruto
de árdua, mas compensadora luta, a fim de difundir e divulgar posições
jurídicas.

A estrutura estabelecida para a Revista da PGE-AC, além de
oportunizar a expressão do trabalho efetuado pelas várias Especializadas,
através de Pareceres c Ações, pretende prestigiar o pensamento jurídico,
crítico e inovador, nào só dos Procuradores, mas também dos demais

operadores do Direito de nosso meio jurídico, visando irmanar no campo
científico, profissionais das várias áreas de atuação possíveis dentro do
universo jurídico.

A intenção é proporcionar aos juristas e à sociedade em geral,
uma eficaz fonte de pesquisa e informação, principalmente no que
concerne ao manuseio prático e judicial de leis, conceitos e princípios
constitucionais voltados para a rotina da Administração Pública, eis que a
adequação desta a melhor interpretação do ordenamento vigente é a razão
de todas as atividades desenvolvidas pelos membros da PGE, homens e
mulheres da área jurídica que se debruçam, oferecendo o melhor de seu
conhecimento e experiência sobre lides em que o Estado representa a
coletividade, cada cidadão contribuinte ou excluído, mas de igual forma,
confiante em que haverá uma digna apreciação de suas razões, em nome
da preservação do interesse público primário, que se resume na paz, na
ordem e no bem estar social cxigívcl pelos cidadãos cm um Estado
Democrático de Direito.

Com muita honra, o Centro de Estudos Jurídicos da PGE-AC,
em nome destes dedicados profissionais, tem a grata satisfação de
apresentar a primeira edição de sua revista jurídica c informativa,
esperando contar com o respaldo e a apreciação de todos que nos
brindarem com o uso deste trabalho.

A Comissão Editorial
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PREQUESTIONAMENTO E INTERESSE PÚBLICO À LUZ DO
PARADIGMA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

I. INTRODUÇÃO

O tema escolhido é polêmico, complexo, mas, ao mesmo tempo,
é fascinante e atual. Trata-se da limitação de admissibilidade dos recursos
extraordinários latu sensu, notadamente no que concerne ao
prequestionamento, sob a ótica do interesse público c do paradigma do
F.stado Democrático de Direito.

Como se vê, a temática é rica e não poderá, certamente, ser
esgotada nos estreitos limites desta tese. Impõe-se, por isso, a perfeita
delimitação dos escopos buscados na mesma.

Cumpre, inicialmente, proceder a uma breve reconstrução
histórica dos paradigmas de Direito c de Estado, visando a uma melhor
compreensão do prequestionamento exigido nos recursos especial e
extraordinário, tendo em vista que um paradigma de Direito desenha um
modelo de sociedade para explicar como direitos constitucionais e
princípios devem ser concebidos e implementados, a fim de que
cumpram, naquele dado contexto, as funções a ele normativamente
atribuídas.

As compressões jurídicas paradigmáticas de uma época, refletidas
por ordens jurídicas concretas, espelham as imagens implícitas que se tem
da própria sociedade. Assim, imperioso relembrar como era a prestação
jurisdicional no passado, para entender a razão de existência do
prequestionamento, em nível recursal, no presente.

II. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS PARADIGMAS DE
DIREITO E DE ESTADO.

2.1. O Estado Liberal de Direito
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Prequestionamento c InteressePúblico àLuzdoParadigma doEstadoDemocrático de
Direito

O Estado Liberal de Direito, como produto dos ideais de
liberdade construídos em contraposição à concentração de poderes e as
conseqüentes arbitrariedades cometidas pelo Rei, típicos do Estado
absoluto, alicerça-se nos princípios de igualdade, liberdade c fraternidade,
e traz como principais características a submissão, inclusive e
principalmente do Estado, à lei, como ato formalmente emanado do
Poder Legislativo, dotado de generalidade e abstratividade, na divisão dos
poderes e na declaração e garantiados direitos individuais1.

A declaração e garantia dos direitos individuais contra o Estado,
portanto, constituía uma das principais características do Estado Liberal.
Entretanto, naquele primeiro momento, apenas direitos fundamentais
individuais (civis e políticos) definiam os limites de atuação do Estado em
face dos indivíduos. O que interessava era a vontade individual, visando-
se, tão-somente, a não intervenção estatal, ou seja, a garantia da idéia de
liberdade2.

A Constituição brasileira de 1822, sob o paradigma desse Estado
liberal, somente enunciava e protegia direitos individuais, inexistindo
qualquer menção a direitos sociais como saúde, educação, ou mesmo a
previsão de intervenção no domínio econômico.

Cabia ao Estado, através do Direito Positivo, garantir certeza às
relações sociais, através da compatibilização dos interesses privados de
cada um com o interesse de todos, deixando, no entanto, a felicidade ou a
busca da felicidade nas mãos de cada indivíduo.

A fonte do Direito, na visão dos revolucionários, não se
encontra em nenhuma origem supostamente transcendental à

1 LEUZINGER, Márcia Dieguez. Meio Ambiente, Propriedade e Repartição
Constitucional de Competências. UNB, 1998, Dissertação de Mestrado.

Como afirma Guilherme Braga Pena de Moraes, "O Estado só seria necessário para
harmonizar as liberdades individuais, evitando que se chocassem. No entanto, a garantia
material do bem comum não lhe diria mais respeito". Dos Direitos Fundamentais:
Contribuição para uma Teoria.São Paulo,LTR, 1997, p,70.
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comunidade, mas nesta mesma, na sua vontade geral. A idéia substancial
de Direito reside em assegurar Ia liberte du citoyen3. Por sua vez, é
incumbência do Poder Judiciário dirimir conflitos, tendo como norte os
ditames da igualdade formal, estando sempre vinculado ao sentido literal,
no máximo lógico da lei, através de processos lógico-dedutivos de
subsunção do caso concreto às hipóteses legais.

Destarte, sob esse paradigma constitucional, a questão da
atividade hermenêutica do juiz era puramente passiva, limitando-se a
aplicar a lei, expressão clara da vontade nacional. Atuava o magistrado
executando, de forma impessoal e uniforme, a vontade do legislador. O
papel do juiz era de "bouche de Ia loi", aplicando apenas literalmente a
legislação vigente ao caso concreto, sem qualquer questionamento.

2.2. O Estado Social de Direito

Em contraposição às enormes injustiças geradas pelo
abstencionismo do Estado Liberal de Direito, surge com base na ideologia
antiliberal, o Estado Social de Direito, tendente à afirmação dos
chamados direitos sociais e à realização de objetivos de justiça social.
Passou o Estado, então, a ser responsável pelo provimento de garantias
materiais mínimas como educação, saúde e proteção ao trabalhador4.

A sociedade caracteriza-se como uma sociedade conflituosa,
dividida em vários grupos, coletividades, classes, partidos e facções,
buscando, cada qual, seus interesses. Não se está mais diante de um
Estado Liberal "neutro", distante dos conflitos sociais. O Estado do Bem
Estar Social, ou Welfare State, intervém na economia através de ações
diretas, por meio de uma proposta assistencial, objetivando a
compensação das desigualdades sociais, por intermédio da prestação
estatal de serviços e da concessão de direitos sociais.

5ENTERRÍA, Eduardo Garcia de c FERKÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Direito
Administrativo São Paulo, RT, 1991, p.367.
4LEUZINGKR, Márcia. 0f>. dl. p 57.
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Direito

O Estado Social de Direito garante tanto os direitos
fundamentais de primeira geração (direitos civis e políticos, individuais,
referentes à vida, propriedade, segurança individual e liberdade), como
também os direitos de segunda geração (direitos de igualdade,
basicamente, direitos sociais, culturais e econômicos c direitos coletivos
ou das coletividades)3.

Ao Poder Judiciário cumpre a tarefa de aplicar o direito material
vigente aos casos concretos submetidos a julgamento, de maneira
construtiva, procurando o sentido teleológíco das normas, e não
simplesmente a vontade do legislador. Questões não apenas de controle
de constitucionalidade da atividade legislativa, mas também as omissões
legislativas inconstitucionais colocam-se ao controle judicial.

Diferentemente do primeiro paradigma, o julgador não se
prende à literalidade da lei c à dos vastos regulamentos administrativos,
ou a uma possível intenção do legislador, devendo enfrentar os desafios
de um direito lacunoso, cheio de antinomias, que requer esforço
hermenêutico integrativo.

2.3. O Estado Democrático de Direito

Com os movimentos sociais, a partir da década de 60, a exemplo
do estudantil, de 1968, do pacifista, do ecológico e das lutas pelos direitos
das minorias, além dos movimentos contra-culturais, que passam a surgir
na segunda metade da década de 60, a nova esquerda, não estalinista, a
partir de duras críticas, tanto ao Estado do Bem-Estar Social, quanto ao
Estado de Socialismo real, cunha a expressão Estado Democrático de
Direito, como uma organização política que possibilitará a transição

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 4a ed , São Paulo, Maíheiros,
1993, p. 476.

Impendc observar que a tendência das declarações de direitos fundamentais c justamente
o seu alargamento, aumentando o número de direitos enunciados nas Cartas Políticas,
que não se substituem aos anteriores, mas somem se àqueles anteriormente declarados.
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democrática ao socialismo, cm busca da Justiça Social, levando em
consideração a participação dos grupos e associações da sociedade civil
nesse processo.

A crise do Estado Social de Direito, argumenta Márcio Flávio
Leal:

"Pode ser entendida como relacionada à distância entre as

promessas constitucionais referentes à implementação de
normas-programa cm produzir uma sociedade materialmente
igualitária e as limitações impostas pela capacidade
orçamentária e o endividamento do Estado".

Desse modo, a partir da síntese dos conceitos de Estado de
Direito e de Estado Social de Direito, surge o chamado Estado
Democrático de Direito, como produto de uma transformação
qualitativa, em busca do ideal de fraternidade ou solidariedade, visando a
minimizar os efeitos das desigualdades entre os povos''.

E o Estado Democrático de Direito não se limitou a reconhecer

e proteger os direitos de Ia e 2' gerações, declarando e garantindo os
chamados direitos fundamentais de 33 geração, direitos difusos,
transmdividuais, desvinculados de critérios patrimoniais, como o direito
ao meio ambiente equilibrado à paz, e ao desenvolvimento, encontrando-
se hoje cm construção, os direitos fundamentais de 4* geração,
basicamente direitos relacionados à vida das gerações futuras, tendo cm
vista as recentes descobertas da engenharia genética, como a possibilidade
de clonagem.

O Direito, sob a ótica do Estado Democrático de Direito, no
tocante ás decisões judiciais, preocupa-se com seus fundamentos cobrando
a reflexão acerca dos paradigmas que informam a própria decisão.

'' LEUZINGER, Márcia Dieguez. Op. cit. p. 60.
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Direito

Sob este novo panorama jurídico, o exercício da jurisdição
significa fidelidade ao direito material e às garantias do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa. Aqui, o juiz não é mais um
mero "boca da lei". Sua atuação é delicada e reclama fino trato, senso
apurado, intuição, experiência e domínio, não só da legislação vigente,
como também dos princípios que a informam. A ordem jurídica exige,
sob pena de nulidade, que as decisões ou provimentos jurisdicionais
sejam fundamentados no quadro de um devido processo.

Nas palavras de Robert Alexy:

"Da exigência de fundamentação das decisões judiciais, que
deve dar-se através de uma argumentação jurídica racional,
depende não só o caráter científico da jurisprudência, mas
também a legitimidade das decisões judiciais".'

No mesmo sentida, argumenta Haberman: "a tarefa de julgar,
para que realize a função socialmente integradora da ordem jurídica e
a pretensão de legitimidade do Direito, deve simultaneamente
cumprir as condições de uma decisão consistente e da aceitabilidade
racional".8

III - PREQUESTIONAMENTO

3.1. Aspectos Históricos

A figura instinacionalmente conhecida por prequestionamento
surgiu sob o paradigma do Estado Liberal, com a Carta Política de 1891,
que, em seu art. 59, II, determinava o cabimento do recurso "quando se
questionar sobre a validade ou a aplicação de tratados e leis federais e
a decisão do Tribunal dos Estados for contra ela".

'ALEXI, Robert apud OLIVEIRA, Marcelo Cattoni, Tutela Jusnsdidonal c Estado
Democrático de Direilo: por uma Compreensão Constirucionalmentc Adequada do
Mandado de Injunção, Belo Horizonte, Del Rcy, 1997, p.130.
" HABERMAS, Jurgen apud Oliveira, Marcelo Cattoni, ibid, p.131.
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Sua fonte inspiradora foi a Lei Judiciária norte-americana
{Judiciary Act), de 24 de setembro tle 1789, que admitia recurso das
decisões da Justiça Estadual para a Suprema Corte —wrít of error- mas
condieionava-o a ter sido a questão federal suscitada e resolvida pelos
Tribunais dos Estados'J.

A Suprema Corte Brasileira, mesmo antes da Constituição de
1946, à luz da legislação norte-americana10, já apregoava a necessidade de
prévio questionamentoda lei federal nas instâncias locais.

As Constituições de 1934 e 1937 seguiram o mesmo norte,
fazendo igualmente exigências de prequestionamento. Entretanto, havia
na época, corrente doutrinária, como a abraçada por Odilon de Andrade,
defendendo os recursos, independentemente do questionamento da
matéria, quando a ofensa à lei federal ou constitucional se desse
inopinadamente nas últimas decisões da justiça local, das quais não
coubessem mais recursos ordinários.

A Constituição Federal de 1946, no entanto, em sentido
diametralmente oposto, expurgou do texto constitucional, no tocante aos
pressupostos recursais, a cláusula "sobre cuja aplicação se haja
questionado", existente nas Constituições de 1934 e 1937.

A Constituição Federal de 1967 também deixou de mencionar o
verbo "questionar". Inobstante a alteração do texto constitucional, a
partir de 1946, o entendimento jurisprudcncial não evolui, permanecendo
intransigente no sentido da necessidade do prequestionamento.

'' MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 3S ed.,
São Paulo, RT, 1393, p. 144.
111 Impende observar que os EUA filiam-se ao sistema da Commnn ímiv, cuja principal
fonte de Direito é a jurisprudência. O Brasil, ao contrário, adota o sistema Romano-
Germânico, que tem por fonte mais importante a lei. Desse modo, c muito difícil a
adaptação de institutos jurídicos de inspiração norte-americana, eis que os dois sistemas
de direito em referência têm pressupostos e características completamente diferentes,
frutos de uma evolução histórica distinta.
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Naquela época, o eminente Pontes de Miranda11, comentando a
Constituição Federal de 1967, afirmou: "o que se exige é apenas ter
havido, na decisão recorrida, enunciado de inconstitucionalidade de
tratado ou de Lei federal. Não se fala de se ter questionado, nem de se
questionar."

3.2. Conceito

Previsto pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento
condiciona a admissibilidade e o conhecimento dos recursos excepcionais
a que tenha a questão jurídica sido anteriormente discutida pelo tribunal
a quo.

Prequestionar, que significa simplesmente, a necessidade de que
se discuta anteriormente a matéria posta no apelo, traduz-se, hoje, em
pressuposto jurisprudência! específico12 dos recursos excepcionais,
dirigidos aos Tribunais Superiores.

Nas palavras de Giovanni Mansur S. Pantuzzo11:

"Consiste o prequestionamento na discussão, no debate, pela
Corte local, das questões constitucionais ou federais que se
pretende submeter aos Tribunais Superiores via recurso
excepcional. Em outras palavras, considerar-se-á
prequestionada determinada questão, quando esta tenha sido
ventilada na decisão, isto é, quando o tribunal local tenha
emitido juízo de valor explícito a seu respeito".

Entretanto, observa Maria José Vaz da Costa, H que não existe,
no dicionário brasileiro, semelhante expressão:

MIRANDA, Pontes de apud MEDINA, José Miguel Garcia, O Prequestionamento nos
Recursos Extraordinário e Especial inRPCn" 06,Sào Paulo, RT, 1999, p. 175.
I! SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 12a ed., 3D
vol., Sào Paulo, ed. Saraiva, 1992, p. 168.

PANTUZZO, Gionanni MansurSolha. Prática dos Recursos Especial e Extraordinário,
Belo Horizonte, Del Rey, 1998, p. 81.
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"Procurando na língua portuguesa não encontramos um
significado para a palavra prequestionamento. Com razão. É
ela um termo técnico, próprio da linguagem da Ciência do
Direito. Encontramos, porém, um indício do seu significado
jurídico ao fazermos o desdobramento entre o prefixo :PRE e
o verbo QUESTIONAR

Verbete: pre- [Do lat. prae.]

Pref.

1. ='anterioridade': preexistir, prescrito (< lat. praescriptu)

[Equiv., quando não aglutinado: pré-história.]

Verbete: questionar

1. Fazer ou levantar questão acerca de discutir, disputar,
controverter: Questionou a validade do argumento.

2. Retorquir, redargüir: Questionou com veemência o
interlocutor.

3. Discutir, disputar: Questionou filologia com antigos
mestres seus.

14 COSTA, Maria José Vaz da. Monografia apresentada ao Instituto Brasileiro de Direito
Processual Civil - IBDP e Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa - IBEP, p. 10.
Prequestionar quer dizer questionar antes, fazer levantar questão acerca de discutir,
controverter previamente.
Diz o Ministro Eduardo Ribeiro de Oliveira, do Superior Tribunal de Justiça:
"Dificuldade que se coloca, quando se trata do prequestionamento como condição para

viabilizar os recursos extraordinário e especial, além da própria grafia, está no sentido
em que empregada a expressão. É utilizada na doutrina e mesmo na jurisprudência
traduzindo a necessidade de que a matéria tenha sido suscitada antes do julgamento
ocorrido. Para outros, entretanto, considera-se presente quando a questão, não apenas c
objeto de arguiçào pela parte, mas decidida pelo acórdão a ser impugnado. Por fim, uma
terceira corrente estima que a exigência prende-se tâo-só a essa última hipótese, ou seja,
haver a decisão, ainda que não se lenha verificado anterior debate."
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4. Fazer ou levantar questão; discutir, disputar: Questionava
pelos seus direitos.

5. Fazer ou levantar questão: altercar, discutir.

Portanto pre questionar comumente significa levantar uma
questão com antecedência, discuti-la em um momento
anterior. De fato, 'prequestionar quer dizer questionar antes,
fazer levantar questão acerca de, discutir, controverter
previamente', é a ótima definição de Sônia Márcia Hasc de
Almeida Batista.13"

As razoes, elencadas pela doutrina, para a imposição deste
pressuposto recursal, para o qual não há previsão legal, são"':

a) evitar a supressão de instância, o que ocorreria se os Tribunais
Superiores acolhessem recursos excepcionais, e lhe dessem provimento,
sem que a matéria ou o tema decidido nos apelos tivesse sido previamente
submetida ao tribunal local, ou sem que esse tivesse emitido juízo
explícito a respeito do mesmo;

b) manter a ordem constitucional das instâncias ou do sistema
jurídico vigente;

c) evitarque a parte contrária seja surpreendida;

d) esgotar as instâncias locais.

3.3. Visão Crítica à Luz dos Paradigmas do Estado
Democrático de Direito

Historicamente, surgiu o prequestionamento sob o paradigma
do Estado liberal de Direito. Naquela época, era perfeitamente admissível
a exigência deste pressuposto recursal, tendo em vista a idéia de um

BATISTA, Sônia Márcia Ilase de Almeida. Dos embargos de Declaração. Revista dos
Tribunais.1993, p 135.
"-It>id.,p. 86.
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Estado mínimo, excepcional e restrito às tarefas de ordem interna e defesa
externa, fundado na interpretação literal do texto constitucional à época
vigente.

Todavia, os tempos mudaram, alterando-se também a concepção
de Estado, não mais se coadunando com as premissas do chamado Estado
Democrático de Direito o posicionamento jurisprudencial herdado de um
modelo de Estado há muito superado.

A tutela jurisdicional sofreu sensíveis transformações no
transcorrer da história, na medida que o Direito passou a ser visto, lido,
interpretado e compreendido pela sociedade, ciente de que mudanças
sociais produzem alterações no Direito e vice-versa.

Referida transformação está espelhada no próprio texto da Carta
Federai de 1988, que cobra reflexividade, exigindo dos operadores
jurídicos maior consciência hermenêutica e responsabilidade ética e
política para sua implementação. Exige, ainda, além de mera submissão ã
lei, a submissão à vontade popular c aos fins propostos pelos cidadãos. A
Carta Federal de 1988, em seu art. 5", inciso XXXV, assegura a
universalidade da jurisdição, impedindo que a lei exclua de apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito.

Infelizmente, a jurisprudência dos tribunais pátrios, assim como
boa parte da doutrina, mantêm-se envoltas no passado c divorciadas da
vida real, ao invés de orientarem-se para o presente e para o futuro.
Preocupam-se sobremaneira em explicar o direito constituído. Como esse
direito apareceu com base em circunstancias milenares, cópia de modelos
estrangeiros, reflexo de uma problemática diversa da realidade brasileira
atual, de um estilo de solução remoto, obviamente conduz a um sistema
anacrônico, ineficaz e que não atende às aspirações modernas de
distribuição de justiça, próprias do Estado Democrático de Direito.
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Importante ressaltar que uma das graves deficiências da cultura
jurídica Latino-americana, em especial a brasileira, é a falta de adequação
à realidade nacional.

Odilon Costa Manso1', dissertando acerca da formação nacional
c cultura jurídica, apontou essa forte tendência:

"Esse equívoco de acertarmos os ponteiros do nosso relógio
político aos mostradores de Londres ou Paris, sem atentar
para a grande diferença de horário dos respectivos meridianos
sociais, tem-nos conduzido a graves crises, abalos e
retrocesso".

Em estudos realizados sobre dezenas de institutos jurídicos
albergadtis em nossa legislação, vislumbra-se uma simples cópia de
modelos estrangeiros, como foi denunciado no Congresso
Interamcricano de Filosofia, realizado em Brasília, nos idos de 1972. E

inconteste que a marcha de nossa legislação, em suas linhas gerais,
acompanha a do Direito de outros países, o que gera leis c institutos que
não correspondem ã nossa realidade e aos nossos verdadeiros interesses.

Sobre esta questão, pronunciou-se Franco Montoro :

"O Direito é um fenômeno cultural e, como tal, constituído
de 'substrato' e 'sentido' (intencionalidade ou fim). Ora, o
sentido, intenção ou finalidade a que estão voltadas as
instituições ou doutrinas alienígenas podem não coincidir e,
na realidade, em regra não coincidem com os nossos
interesses, porque as situações são distintas: as grandes nações
procuram 'conservar', e as subdesenvolvidas, 'superar' ou
'transformar' sua condição. Por isso, com freqüência,
transplantar um instituto, uma doutrina, um método,

1' MONTORO, André Franco. Estudos de Filosofia do Direito. 2. ed., São Paulo,
Saraiva, 1995, p. 109.
m/tóí, p. 90

26



Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Acre

significa introduzir com ele, cm nosso meio, um elemento
cultural cujo 'sentido' ou 'finalidade' não corresponde à nossa
situação e aos nossos interesses."

Entretanto, como dito, boa parte de nossos magistrados ainda
está presa ao paradigma do Estado Liberal de Direito, que tinha como
preocupação suprema a norma, a juridicidade, a forma, a pureza do
mandamento legal, com indiferença aos valores e à legitimidade das
normas. Essa visão acanhada colabora para a inefetÍvidadel<J de inúmeros
direitos claramente delineados na Constituição, a exemplo do Mandado
de Injunção, que se tornou um instituto praticamente inútil, frente ao
entendimento jurisprudencial aplicável à espécie.

3.4 - A Inconstitucionalidade do Prequestionamento

Para o oferecimento dos recursos extraordinário e especial, que
exigem pressupostos específicos, vinculados, e que possuem rigorosa base
procedimental, os operadores do Direito enfrentam um desafio constante,
pois são muitos os óbices jurisprudenciais, regimentais e legais, que têm
por desiderato diminuir a quantidade de recursos nas Cortes Superiores.

De todos os percalços, o prequestionamento é o pior, eis que,
embora seja a causa mais freqüente de inadmissão dos recursos
excepcionais, não se encontra previsto nem na Constituição Federal,
nem nas disposições do Código de Processo Civil que tratam dos
pressupostos específicos desses apelos.

Logo, não havendo previsão legal ou constitucional, nem
tampouco tendo integrado as diversas reformas introduzidas ultimamente
no Código Processo Civil, a conclusão a que se pode chegar é que referido
pressuposto específico dos recursos excepcionais não corresponde à

Efetividade, na lição de José Afonso da Silva, significa efetiva conduta acorde com o
previsto pela norma, no sentido de ser a norma efetivamente obedecida e aplicada.
Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 3' ed., São Paulo, Malheiros, 1598, p. 65.
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vontade soberana do povo, expressa através do Poder Legislativo,
composto por seus representantes.

A inconstitucionalidade deste pressuposto recursal demonstra-se
pela mais simples análise dos princípios insertos na Carta Política de
1988, verificando-se a total dissonância ao que nela está prescrito, cm
especial:

a) art. 5", II, que determina não ser ninguém "obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa senão cm virtude de Lei".

b) art. 5", XXXV, que não exclui da apreciação do Poder
Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito.

c) art. 5o, LIV, que impõem a observância do devido processo
legal.

d) art. 5", LV, que assegura "aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo, c aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

Desse modo, indubitavelmente, as Súmulas do Supremo
Tribunal Federal c do Superior Tribunal de justiça que tratam de
prequestionamento afiguram-se inconstitucionais.

Seguindo esta linha de entendimento, Alcides Mendonça, que
diz:

"Em nenhum dispositivo de Código ou lei esparsa, aparece o
pressuposto do prequestionamento, para justificar a
admissibilidade ou o conhecimento do recurso especial ou do
recurso extraordinário, ainda que ambos sejam fundados. (...)
Tal orientação é tanto mais grave, porque afasta o julgamento
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final até de matéria constitucional, prevalecendo, assim, o
vício grave".31

No mesmo sentido, Guilherme Caldas da Cunha , outra fone a
defender explicitamente a inconstitucionalidade do prequestionamento,
por falta de previsão na Constituição Federalde 1988:

"A exigência do pré-questionamento da questão federai, para
ensejar o cabimento de recurso especial, imprimida pela
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e
recepcionada pelo Superior Tribunal de Justiça, é hoje,
inconstitucional".

Ademais, frente aos princípios da recursividade, do processo, da
instrumentalidade, da inafastabilidade do acesso à justiça, da ampla defesa
e do devido processo legal, é inaceitável a inadmissibilidade ou o não
conhecimento de recurso excepcional por falta de prequestionamento.

Cândido Dinamarco22, com a percuciência que lhe é peculiar,
argumenta que:

"Falar cm instrumentalidade do processo ou em sua
efetividade significa, no contexto, falar dele como algo posto
à disposição das pessoas com vistas a fazê-las mais felizes (ou
menos infelizes), mediante a eliminação dos conflitos que as
envolvem com decisões justas. Mais do que um princípio, o
acesso a justiça é a síntese de todos os princípios e garantias
do processo, seja constitucional ou infraconstitucional, seja
em sede legislativa ou doutrinária e jurisprudência!".

^'MENDONÇA, Alcides. Prequestionamento in Rtvis/a dos Tribunais, jun/1993, n. 692,
p.197.
21 CUNHA, Guilherme Caldas da. Controle Constitucional do Cabimenio do Recurso
Especial in Revista dos Tribunais, v,704, p.38
22 DINAMARCO, Cândido. A instrumentalidade do Processo in Ciclo de Conferênáas
paraJuizes Federais, Série Cadernosdo Conselhoda Justiça Federal - CEJ —n° 08, p. 303.
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O princípio da recursividade, por sua vez, tem uma abrangência
maior porque consagra toda sorte de inconformismo de decisões
contrárias. Por isso, não importa se a inconformidade materializa-se em
forma de recurso para o próprio juiz ou se será decidida por outro órgão
superior da organização judiciária23.

Com efeito, os processualistas modernos têm a visão voltada
para um novo paradigma processual24, porquanto se busca uma maior
efetividade do processo, relcgando-se para segundo plano os aspectos
meramente formais, pois o que se pretende é a sua utilidade c a
pacificação social, isto é, a obtenção de justos resultados, pois, como já
apregoava Chiovenda25: "O processo, na medida do que for praticamente
possível, deve oferecer a quem tem um direito tudo aquilo, c precisamente
aquilo, que ele tem o direito de receber".

Também no escólio de Justino Magno Araújo2*, citando Hcctor
Fix-Zamudio: "o processo civil moderno, além de procurar reduzir o
princípio dispositivo, deve ser impregnado de justiça social, noqual as
partes, situadas num plano de autêntica igualdade, possam expressar
pública e livremente suas pretensões".

Deve-se ressaltar, ainda, que existe, por parte da doutrina
processual moderna, uma grande preocupação não só em garantir o
acesso ao Poder Judiciário, mas, também, que se tenha acesso a uma
"ordem jurídica justa", consoante os ensinamentos de Kazuo Watanabe27.

n PORTANOVA, Rui. Princípios do Processo Civil. 3' ed.. Porto Alegre, Livraria do
Advogado, 1999, p. 103.
21 SILVEIRA, Patrícia Azevedo da. Processo Civil Contemporâneo: Elementos para um
Novo Paradigma Processual In Elementos para uma Nova Teoria Geral do Processo.
Organizador Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, Editora Livraria do Advogado, Porlo
Alegre, 1997.
33 CHIOVENDA, Giuscppe apud Cândido Rangel Dinamarco, op. cit., p. 126.
2(' ARAÚJO, Magno Justino, apudRxà Portanova, op.át., pág.55
21 WATANABE, Kazuo. Participação e Processo apud Ada Pellegnni Gnnover, O
Processo em Evolução, Rio deJaneiro, Forense, 1996, p. 9.
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Por outra margem, não se pode olvidar que o processo é um
instrumento destinado à realização das finalidades jurídicas, políticas e
sociais da jurisdição.

Logo, o princípio da instrumentalidade deve servir ao
magistrado para que ele veja o processo não como um fim cm si mesmo,
mas como um meio de obtenção do direito material requerido, segundo
um critério de justiça.

Nesse diapasão, a posição de MAURO CAPPELLETTI211, para
quem o juiz não deve se satisfazer com a direção formal (formelle
Prozessleitung), mas preocupar-se com uma direção material do processo
(materialle Prozessleitung).

Cândido Rangel Dinamarco9 diz, de forma magistral, que a
instrumentalidade do processo só foi possível em virtude da superação do
sincretísmo contra o direito material e o direito processual, e a maturação
deste como um ramo autônomo do direito, dotado de método e objetos
próprios.

Destaca, ainda, o consagrado autor, que "o homem da rua, de
que falava Calamandrei, é a pessoa que busca, espera justiça que tem
nela a última esperança de atendimento de suas pretensões", não se
satisfazendo com o mero cumprimento da lei, passando a exigir maiores
resultados do processo.

E continua:

"Que resultados são esses? A doutrina saiu daquele plano
puramente jurídico e passou a aperceber-se de que existem
objetos alem do direito, além das fronteiras da própria ordem
jurídica material, e que devem ser buscados através do

CAPELLETTI, Mauro apud Paula Wanzeller, Os Poderes do Juiz à Luz do
Aprimoramentoda TutelaJurisdicional, RiodeJaneiro, Ed. LúmenJúris, 1997.
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exercício do processo nos termos do direito material,
reunindo, portanto, os dois estamentos do ordenamento
jurídico, o material e o processual, em busca dos objetivos
que são de ambos. Passou-se a falar, não só em escopos
jurídicos, mas em escopos sociais e também políticos para o
processo. Nesse plano do Estado moderno, que é o Estado
social de direito, que é o Estado solidário, que é o Estado
responsável pelo bem-estar, pelo bem comum da população,
passou-se a afirmar que o mais importante, dentro as
justificativas de todo o sistema processual, é a finalidade de
pacificar. O Estado tem o dever de pacificar, não pacificar
para cumprir o Direito, pelo contrário, cumprir o Direito
para pacificar. O uso adequado do direito material e a prática
adequada do processo devem conduzir a esse objetivo de
pacificar".

Ora, não se pode criar obstáculos ao cidadão para buscar a
garantia de seu direito junto ao Poder Judiciário, tendo em vista que a
todos é garantido o pleno acesso à justiça.

Um exemplo que demonstra, de forma insofismável, a
insubsisténcia do prequestionamento c citado por Matos Peixoto:

"Suponha-se que, em causa sujeita a uma instância única ou
em decisão não mais passível de recurso ordinário, a justiça
local, sem que haja precedido controvérsia a respeito, julgue
contra literal disposição da lei federal aplicável, declare essa
lei não vigente ou inconstitucional, ou ainda declare válida
alguma lei ou ato do governo local ofensivo da Constituição
da República".

Inobstante a ausência de debate sobre a matéria, deve ser
possibilitado à parte o acesso às instâncias superiores, por meio dos
recursos extraordinários, uma vez que esta, colhida de surpresa, não pode
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ser penalizada por não haver debatido assunto anteriormente estranho à
lide.

De outra banda, impor esse requisito já nas instâncias inferiores
caracterizaria um ônus de difícil cumprimento, porque as partes não têm
sempre como antever em que dispositivo legal o juiz fundamentará sua
decisão que depois, poderá ser objeto dos recursos extraordinários,
mormente frente ao princípio da mihi factum, dabo tibi/us.

É tênue a assertiva de que, não se exigindo o prequestionamento,
congesõonar-se-ia de processos os já sobrecarregados Tribunais Superiores.
Há que se prestigiar, in casu, a presença da questão federal ou
constitucional na decisão recorrida e, não comportando os tribunais
pátrios a quantidade de apelos a eles dirigidos, o que deve ser feito é o seu
reaparelhamento, não a criação de obstáculos para o acesso das partes aos
órgãos do Poder Judiciário2''.

3.5. Prequestionamento e Interesse Público

O advogado público, como se sabe, não atua como um advogado
comum. Ele tem sobre os seus ombros a espinhosa missão de defender o
interesse público, que nem sempre é apenas o interesse do Estado (pessoa
jurídica), ou, mais restritamente, da Fazenda Pública.

Na maioria das causas defendidas pelo advogado público,
evidencia-se, indubitavelmente, o interesse público primário e não o
secundário.

T' Note-se que esse acúmulo de processo nas cortes superiores não ocorre apenas no
Brasil. Similarmente, outros países enfrentam o mesmo problema, como expõe Augusto
Mario Morello, estando a tendência em selecionar de algum modo os assuntos tidos
relevantes, ou de alto significado institucional, presente noutros ordenamentos jurídicos
apud MEDINA, José Miguel Garcia, O Prequestionamento nos Recursos Extraordinário
e Especial in RPC n° 6, São Paulo, RT, 1998, pág.92.
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O eminente autor italiano Renato Alessi3", apoiado nos
ensinamentos de Carnelutti e Piccordi, enfrenta o problema da distinção
entre os interesse primários e secundários, no seio da Administração
Pública:

"Estes interesses públicos coletivos, cuja satisfação deve ser
curada, não são, sublinhe-se, os interesses da Administração
entendida como aparelho organizativo, mas, aqueles que têm
sido chamados de interesses coletivos 'primários', formados
pelo complexo dos interesses individuais prevalentes em uma
determinada organização jurídica da coletividade; ao passo
que o interesse do aparelho organizativo, se possível conceber
um interesse do aparelho unítariamente considerado, seria
simplesmente um dos interesses 'secundários' que se fazem
sentir no seio da coletividade e que podem ser realizados
apenas no caso de coincidência e nos limites da mencionada
coincidência com o referido interesse coletivo primário. A
peculiaridade da posição jurídica da Administração Pública
está precisamente em que a sua função consiste na realização
do interesse coletivo, público, primário.

Mesmo podendo-se conceber um interesse, secundário, da
administração considerada como aparelho organizativo, este
não poderia ser realizado senão no caso de coincidência com
o interesse primário, público".

Na mesma esteira, manifesta-se Celso Antônio Bandeira de
Mello , quando diz que os interesses dos particulares são atinentes a cada
particular, individualmente considerado, e sua satisfação repercute
somente sobre sua esfera singular; por essa razão é que "tais interesses se

ALESSI, Renato, Sistema Instituzionale dei Diritto Admministrativo Italiano. Giuffré,
1960, 3aed., ps. 197e 198.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Regime Jurídico das Autarquias in KDP 75/55,
p. 236.
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qualificam como privados ao atribuir-se-lhes um regime jurídico
inspirado na igualdade ou equivalência". Os interesses coletivos, no
entanto, são os "que importam à coletividade, em si".

O autor enfrenta o problema distinguindo, primeiramente,
interesses dos particulares e interesses da coletividade. Os primeiros dizem
respeito a cada particular, individualmente considerado, c sua satisfação
repercute direta e imediatamente apenas no âmbito da sua esfera singular.
"Por isso mesmo, tais interesses se qualificam como privados ao
atribuir-se-lhes um regime jurídico inspirado na igualdade ou
equivalência dos interesses que assistem aos diversos membros da
coletividade", e a disponibilidade sobre os bens que constituem objeto de
tais interesses é a regra geral. Já os interesses coletivos são:

"que importam à coletividade, em si mesma considerada, c
cuja satisfação repercute direta e imediatamente sobre a
sociedade como um todo, transcendendo o âmbito dos
interesses particulares. Por isso mesmo, tais interesses se
qualificam usualmente como públicos, por lhes ser atribuído
um regime jurídico inspirado na desigualdade entre eles e os
privados, entendendo-sc que os primeiros prevalecem sobre os
segundos, isto é, que os interesses do todo preferem ao das
partes 'üti singuli'. E, já que se trata de satisfação pública,
'pertinente a coletividade em sua expressão jurídico-
institucional', responsável, a um tempo, pela guarda dos
interesses do todo e pela garantia dos interesses das partes, o
regime normativo que regula a matéria se informa no
princípio de supremacia e autoridade, de plano, conferida aos
atos dos órgãos que representam o interesse público. A
indisponibilidade dos bens objeto das relações desta ordem é
a regra geral, pois devem se circunscrever á realização de
finalidades legalmente previstas que delimitam
antecipadamente seus objetivos".

35



Prequestionamento e Interesse Público àLuzdoParadigma doEstadoDemocrático de
Direito

Interesse público é, portanto, segundo o consagrado
administrativista, aquele que o ordenamento positivo qualifica como tal,
por submetê-lo a um regime jurídico de direito público, dominado pelos
princípios da supremacia do interesse público sobre o privado c da
indisponibilidade do interesse público.Já nas lições de Diogo de
Figueiredo Moreira Neto32, todavia, a noção nuclear do direito público
em geral e, particularmente, do Direito Administrativo, é aquela que visa
o bem comum, que tanto o Direito como o Estado buscam alcançar:

"O Estado mantém a ordem jurídica, ou social, entendida
como situação de equilíbrio obtida pela submissão da
sociedade ao ordenamento positivo, para tornar possível a
prossecução daquele fim último; não constituindo o Estado
um fim em si mesmo, mas apenas meio para buscar o bem
comum".

E o Poder Judiciário, como Poder ou atividade estatal, é também
responsável pelo bem comum.

Desse modo, sendo o Estado parte em uma lide, na condição de
gestor da coisa pública, e, cabendo ao advogado público a defesa do
interesse público, obstaculizar o acesso às instâncias superiores significa,
em última análise, impedir a satisfação do interesse social, em prejuízo de
toda a sociedade.

Assim sendo, o requisito do prequestionamento torna-se ainda
mais odioso quando diante de lesão a interesse público primário, sendo
inadmissível que um mecanismo de proteção dos Tribunais Superiores
possa colocar em risco o atendimento às necessidades do corpo social.

3.6. Outros Mecanismos que Obstam a Admissão dos
Recursos Excepcionais

" CACCUR1, Antônio Edvíng. O Ministéno Público e as Causas de Interesse Público /*
RT 494/17.
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Criando os Tribunais Superiores mecanismos cada vez mais
sofisticados para evitar a admissão e o conhecimento dos apelos
excepcionais, além de construírem, jurisprudencialmente, o pressuposto
do prequestionamento, ainda incrementaram suas regras, impedindo por
exemplo, o pós-questionamento e o prequestionamento implícito.

Desse modo, não apenas obriga-se a parte a provocar a discussão
sobre a matéria posta no recurso constitucional pelo tribunal local, mas
também, impõe-se ao interessado fazê-lo no momento processual correto,
sob pena de, ao provocar tardiamente a Corte estadual, por meio de
embargos de declaração, ter seu recurso especial ou extraordinário
denegado,em virtude de ter ocorrido o chamado pós-questionamento.

Pós-questionar, assim, significa levar a questão federal ou
constitucional à discussão das Cortes locais apenas em sede de
declaratórios, quando deveria ter sido levantada já nas razões ou contra-
razões do recurso dirigido ao tribunal de 2° grau. A omissão, nesses casos,
do recorrente ou do recorrido, ao proporem, em embargos de declaração,
questão nova para discussão, acarreta a preclusão, tornando inútil suscitá-
las tardiamente".

Além disso, também o prequestionamento implícito vem sendo
vedado pelas Cortes Superiores, e, embora a questão não esteja pacificada,
a corrente majoritária, que inclui as turmas de direito público do
Superior Tribunal de justiça, firmou entendimento no sentido de ser
indispensável a expressa menção ao dispositivo de Lei Federal ou da
Constituição que se pretende violado pela decisão recorrida.

Ora, não fosse o bastante se exigir o debate, pela Corte local, das
questões constitucionais ou locais que se pretende que sejam submetidas
aos Tribunais Superiores, também deve ser o dispositivo legal ou

11 Vide ED n° 57.681, Rei. Min. Humberto Gomes de Barros, 1' Turma, S'1J; Resp n°
30.488, Rei. Min. Demõcnto Remaldo, V Turma, STJ; ED n° 31.257, Rei. Min.
Humberto Gomes de Barros, Ia Turma, DSTJ
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constitucional violado expressamente mencionado, sob o risco de não ser
admitido ou conhecido o apelo extremo.

Não é suficiente, assim, que seja debatida a matéria posta no
recurso, não se afigura suficiente que, sobre a violação, manifeste-se
expressamente o tribunal local, requerendo-se, sem qualquer fundamento
lógico ou jurídico, que o número do dispositivo violado conste da
decisão recorrida.

A discussão, no entanto, está longe se ser pacificada, sendo
possível observar-se opiniões absolutamente contrárias a tamanho
rigorosismo formal, que em nada contribui para o bom desempenho da
função judicial.

Admitindo o prequestionamento implícito, pode-se citar os
seguintes julgados:

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL.

PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PRESCRIÇÃO.
INCAPAZES. CÓDIGO CIVIL, ART. 169,1.

I- Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é
apenas que a questão haja sido posta, na instância ordinária.
Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento
implícito, que é quanto basta.

II - Não ocorre prescrição contra incapazes (Código Civil,
art.169,1, c/c art. 5).

III - Recurso especial conhecido (letra "A") e provido". (RESp
n° 2336 - MG, Rei. Min. Carlos Velloso, 2S Turma, DJ de
04/06/90, p.05054).

"EMENTA:"RECURSO ESPECIAL. NÃO

CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
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1- Em sede de recurso especial há necessidade do tema
apresentado para discussão no juízo qualificado ser
prequestionado, quer implícita, quer explicitamente.

2- Sem registro precedente nos autos da divergência
jurisprudcncial defendida como ocorrente, não há condições
da matéria ser examinada em grau de recurso extremo.

3- A atual Carta Magna, ao prestigiar o duplo grau de
jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento
jurídico a respeito, não abre lugar para que se adote qualquer
posição processual que conduza a aceitação de ser suprimida a
instância. Em assim sendo, o prequestionamento para o
recurso especial, de acordo com os padrões aplicados pela
jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal, deve
continuar a ser exigido como pressuposto de sua
admissibilidade, sob pena de se impor, também, surpresa a
parte contrária em um dos últimos momentos recursais da
ação.

4- Certo de que não se deve exigir o prequestionamento com
muito rigor, pois, em casos cxccpcionalíssimos, especialmente
no tocante as questões que possam ser conhecidas, por
expressa disposição legal, cm qualquer tempo ou grau de
jurisdição, c de atenuar-se o seu rigor (Ministro Antônio de
Pádua Ribeiro, in 'Do Recurso Especial para o Superior
Tribunal de Justiça', bem como, 'Parecem-me constituir
exageros do formalismo a indicação expressa do artigo de lei,
para aperfeiçoar-se o prequestionamento, e a necessidade de
oposição de Embargos Declaratórios, para tornar explicito o
que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido'.
Ministro Costa Leite in 'Recurso Especial: admissibilidade e
procedimento".

39



Prequestionamento eInteresse Público àLuzdoParadigma doEstadoDemocrático de
Direito

5 - Recurso Especial não conhecido". (REsp. n° 294 - SP, Rei.
Min. José Delgado, Ia Turma, DJ de 18/12/89, p. 18461).

Interessante ressaltar, ainda, a exigência de prequestionamento
para os casos em que a violação à lei federal ou à Constituição surge
apenas no acórdão do qual se recorrerá excepcionalmente. Em tais
situações, não tendo havido oportunidade de traçar-se referidas questões
nas razoes ou contra-razões do recurso, eis que a violação somente emerge
com o julgamento deste (julgamento ultra ou extra petita, por exemplo),
impõe a jurisprudência consolidada a oposição de embargos de declaração
a fim de se veicular a tese jurídica a ser enfrentada pelo órgão julgador,
atendendo-se assim, ao pressuposto recursal.

Foge à compreensão, entretanto, exigir-se que o tribunal local
volte a tecer considerações, a debater matéria constitucional ou federal
que ele já decidiu, embora contrariamente à lei ou a disposição inserta na
Carta Federal.

A experiência demonstra que embargos de declaração opostos
nesses casos são constantemente rejeitados, e, mesmo trazendo expressa a
intenção de prequestionar o tema14, tem sido freqüente a imposição de
multa processual, nos termos do art. 538, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, em flagrante prejuízo âs partes, mormente quando em um
dos p^los encontra-se ente de direito público, eis que a condenação, em
última análise, deverá ser suportada por toda a sociedade.

E o impasse ocorre porque, caso não sejam oferecidos os
declaratórios, o recurso extremo será inadmitido por falta de
prequestionamento, e caso sejam opostos os embargos, corre-se o risco de
condenação ao pagamento de multa processual; ambas as hipóteses

11 Nole-se que, nesses casos, nos termos da Súmula 98/STJ, nào se consideram
protelatórios os embargos de declaração opostos com finalidade expressa de
prequestionamento.
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prejudiciais ao interesse público primário, ou seja, ao interesse de toda a
sociedade.

Além do prequestionamento, outras formas de proteção dos
Tribunais Superiores encontram-se na jurisprudência dessas cortes, como
a obrigatoriedade de que todos os fundamentos suficientes para o
julgamento da lide encontrados no Acórdão recorrido sejam abrangidos
pelo apelo. Ou seja, se existe apenas um tema jurídico e dois ou mais
fundamentos, faz-se necessário que o recurso abarque a todos (Súmula
282/ STF]1'.

Outro requisito de admissibilidade aos apelos extremos diz
respeito à necessidade de interposição simultânea de recursos
extraordinário e especial quando o acórdão recorrido excepcionalmente
trouxer fundamento constitucional e legal, nos termos das Súmulas
126/STJe283/STF.

Os requisitos acima mencionados demonstram claramente a
tendência cada vez mais marcante de criação de empecilhos
jurisprudenciais para a admissão e conhecimento dos recursos
constitucionais, dificultando o acesso à justiça e interferindo em matéria
afeta a lei formal, por determinação constitucional, segundo o princípio
da reserva legal.

Entretanto, de todos os óbices criados para impedir o acesso de
recursos aos tribunais superiores, pode-se dizer que causa maior
perplexidade a exigência surgida, do dia para a noite, da comprovação de
tempestividade dos recursos extraordinário e especial, como peça
obrigatória a instruir o agravo de instrumento apresentado em virtude de
não ter sido o apelo admitido na origem.

Esse novo empecilho vedou o conhecimento de milhares de
agravos de instrumento, muito embora não se encontre entre as peças

" NEGRÃO, Pcrseu Gentil. Recurso Especial. Sào Paulo, Saraiva, 1997, p. 85.
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processuais que devem obrigatoriamente acompanhar o agravo de
instrumento, formalmente relacionadas no art. 544, § Io, do Código de
Processo Civil, sendo inadmissível que, por mais uma vez, crie-se regra
processual desfavorável a quem busca a prestação jurisdicional,
impedindo-se ou dificultando-se o acesso à justiça.

Por fim, vale observar que o rigorosismo formal envolvendo a
exigência de atendimento a pressupostos recursais criados
jurisprudencialmente é tão forte que, mesmo em relação às nulidades
processuais elencadas pelo § 3o do art. 267 da lei processual civil, que
deveriam ser conhecidas de ofício pelo juiz, em qualquer tempo e grau de
jurisdição, vêm os Tribunais Superiores exigindo prequestionamento, sob
pena de não conhecerem do apelo.

IV - CONCLUSÃO

O pressuposto recursal específico de prequestionamento,
construído pela jurisprudência, com origem no Writ of Erro norte-
americano, está preso ao paradigma do Estado Liberal de Direito, que
tinha como preocupação suprema a norma, a juridicidade, a forma, a
pureza do mandamento legal, com indiferença aos valores e à
legitimidade das normas que compõem o ordenamento jurídico.

Entretanto, essa visão voltada ao passado, divorciada das
finalidades impostas aos Recursos Extraordinário e Especial, que visam,
respectivamente, resguardar a integridade das normas constitucionais e
das normas federais infraconstitucionais, ainda hoje persiste, colaborando
para a inefetividade de inúmeros direitos claramente delineados na
Constituição e na legislação ordinária.

E, ao adotarem tal posicionamento, os Tribunais Superiores não
cumprem integralmente com as funções de órgãos jurisdicionais, típicas
de um Estado Democrático de Direito, ferindo frontalmente garantias
constitucionais fundamentais que asseguram, dentre outros, a
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inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça de
lesão a direitos.

Citando Oscar Vilhena Vieira3*, deveriam as Cortes em questão
desempenhar quatro funções básicas:

"Assegurar a continuidade do regime democrático (no sentido
procedimental), corrigindo-lhe eventuais distorções; garantir a
supremacia das decisões constitucionais frente às decisões
políticas ordinárias; resguardar direitos e valores
fundamentais, frente a qualquer tipo de decisão política".

Assim, à luz do paradigma do Estado Democrático de Direito,
não há lugar para o prequestionamento, cuja real razão de existir reside
no grande número de recursos submetidos às Cortes Superiores, como
forma de autoproteção dos tribunais. No entanto, não é obstando o
acesso aos recursos excepcionais que se resolverá o problema, mas, ao
contrário, implcmentando-se o aparelhamento do Poder Judiciário como
um todo, para que possa este satisfazer às crescentes necessidades sociais.

Devem os Tribunais pátrios, portanto, buscar outros caminhos
para atender à profusão das demandas, que não seja o de obstaculizar o
acesso à justiça, à "ordem jurídica justa", notadamentc quando envolvido
interesse público primário.

É, contudo, forçoso reconhecer a dificuldade de mudar-se a
prática judicial, de alterar-se a maneira de ler e entender o Direito, e já
significaria um grande avanço a simples adoção de postura mais
moderada, que, ao menos, admitisse, por exemplo, o chamado
prequestionamento implícito, nos casos em que a questão federal ou
constitucional tivesse sido ventilada na decisão recorrida, ainda que não
de forma expressa, ou o pós-questionamento, para as hipóteses em que a

Vl VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tribunal Federal - Jurisprudência Política. São
Paulo, RT, 1994.
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matéria, embora não abordada nas razões ou contra-razões do recurso, o
fosse por meio de embargos de declaração.

O entendimento atual das Cortes Superiores não se coaduna
com a ordem paradigmática do Estado Democrático de Direito, que tem
como norte a inafastabilidade do controle jurisdicional, o que não inclui
apenas a simples possibilidade de acesso ao Poder Judiciário, mas,
sobretudo, o direito a uma tutela célere e, principalmente, efetiva e útil.
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ADMISSIBILIDADE DE ADIN EM FACE DA RECLAMAÇÃO
JURISDICIONAL CRIADA EMCONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI
ESTADUAL OU EM REGIMENTOS INTERNOS DE TRIBUNAIS.

1. APRESENTAÇÃO DO TEMA

Em virtude da primazia constitucional, pedra de toque do
constitucionalismo, afigura-se a necessidade da ordem jurídica e o sistema
jurídico estarem em perfeita sintonia aos princípios consagrados na Lei
Mãe.

É inconteste que os atos normativos não se encontram no mesmo
plano hierárquico. A Constituição está no mais alto degrau hierárquico
das normas, em face de sua supremacia.

O princípio da supremacia constitucional constitui o alicerce em
que se assenta a arquitetura do moderno Direito Público. As normas
constitucionais têm preeminència sobre as demais normas jurídicas. As
relações de subalternidade surgem para que se tenha um sistema orgânico
e funcional de normas e atos normativos.

Assim, para que este poderoso instrumento normativo não se
torne ineficaz, deve haver um sistema para a garantia da superioridade de
seus vetores normativos.

Daí, exsurge o sistema de controle repressivo, por via de ação
direta de inconstitucionalidade, como forma de extirpar do mundo
jurídico ato normativo em desconformidade com a Lei Maior.

A proposta deste trabalho c justamente demonstrar a
admissibilidade dessa ação em face de atos normativos, posteriores à
promulgação da Constituição da República, que criaram a reclamação
jurisdicional, similar a que figura na competência originária do STF e STJ,
sem que tenham competência ou autorização na Carta Política Brasileira.

O tema apresentado, sem dúvida alguma, representa um grande
desafio, por ser este um assunto que, salvo raríssimas exceções, tem sido
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muito pouco explorado na doutrina, havendo, desse modo, um vasto
campo para estudo e investigação.

A temática, como se vislumbra, não trata de questões acadêmicas
ou vãs. Ela possui jurisdição constitucional, tem aspectos polêmicos, é
atual e de alto interesse prático para os operadores de Direito.

E, nesse estudo, nossa pretensão é abordar o assunto sem
qualquer intenção de esgotá-lo, bem como despertar reflexões e ousar a
emitir, ao final, algumas conclusões.

Para tanto, antes de discorrer sobre referida questão, analisaremos
perfuncroriamente o sistema de constitucionalidade no Direito Brasileiro,
o objeto da ADIN, e faremos uma abordagem sobre a conceituação do
instituto da reclamação jurisdicional.

Em seguida, uma breve reconstituição histórica da origem e
trajetória do referido instituto, as hipóteses de cabimento, distinções entre
a reclamação e a correição parcial, natureza jurídica, para posterior
abordagem da inconstitucionalidade na hipótese da inclusão desse
instituto, posterior ã atual Constituição da República Federativa do Brasil,
em Leis, Constituições e regimentos internos dos Tribunais das entidades
federadas, c conseqüente admissibilidade de ADIN.

2. SISTEMA DE CONSTITUCIONALIDADE NO DIREITO
BRASILEIRO

Para o funcionamento harmônico de instituições democráticas é
de fundamental relevância os controles dos órgãos estatais, conseqüência
lógica da separação entre os Poderes, eis que a ausência resulta em
processo de concentração de poder, com condição de formar uma tirania
oligárquica.1

"Finalmente, merece una breve mcnción Ia importância de los controles inrra-órgano en
Ia función judicial. Nada menos que Montesquieu habla dei poder judicial como "Ia
puissance de juger si teirible parmi les hommes". Justamente, Ia independência dei
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Nos dizeres do eminente professor José Alfredo de Oliveira
Baracho: "A finalidade da Constituição é limitar a concentração de
poder, nas mãos de um único detentor, distribuindo as diferentes
funções estatais entre aqueles que exercem autoridade."

O controle jurisdicional da constitucionalidade está ligado ao
sistema político, no tocante à imposição decorrente da nossa estrutura
federativa, que produz freqüentes desacertos, devido à inobservância dos
limites traçados pela Constituição entre os entes federativos.

Normalmente, as Constituições rígidas procuram assegurar a sua
supremacia por via de um sistema destinado a controlar a
constitucionalidade das leis e atos normativos, expelindo tudo aquilo que
lhe contradite.

cuerpo judicial, pilastra dei Estado constitucional, entraria en si misma ei peligro de su
abuso. Los jueces independientes y solo sometidos a Ia ley, están libres de todo control y
vigilância por parte de los otros detentores dei poder, tanto dei gobierno como dei
parlamento o dei electorado, y hasta se espera de ellos que estén por encima de cualquier
influencia de Ia opinión pública. Pero los juece también son hombres y, como todos los
mortales, están expuestos a Ias tetaciones dei poder ilimitado. Aqui surge Ia necesidad
imperativa de montar unos médios técnicos que autolimiten Ia función judicial
protegiendo así de Ia arbitrariedad de los jueces a los indivíduos que se sienten ante un
tribunal de justicia. Todas Ias eivilízaciones con una estruetura de Estado de derecho
poseen, por Io tanto, cicrtos controles intra-õrgano en Ia función judicial". In
BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo constitucional, p. 146.
2Idem. p.146.
1 A federação é a forma mais sofisticada de se organizar o poder dentro do Estado. Ela
implica uma repartição delicada de competências entre a entidade Central, União e
demais entidades; de sorte que a União tenha supremacia sobre os Estados-membros, e
estes sejam entidades dotadas de autonomia constitucional, com competência exclusiva de
se dotar a si mesmo de uma lei fundamental, nos limites dos princípios constitucionais
impostos pela União. {cf. artigo: Federalismo Brasileiro Centralizado - Herança
Histórica; apresentado na avaliação final da disciplina Teoria Geral do Estado II,
ministrada pelo Prof. José Luiz Quadros Magalhães, do Curso de Especialização em
Direito Constitucional, de autoria de Maria Cesarineide Souza Lima e Marize Anna
Monteiro Oliveira Singui, p. 5).
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Em regra, no Direito Constitucional pátrio, o Judiciário realiza o
controle repressivo de constitucionalidade, através de dois sistemas ou
métodos de controle: concentrado (via de ação) e difuso (via de exceção ou
defesa), caso típico de sistema misto.

O diferencial existente entre a via de ação e de exceção reside no
fato de que nesta, pretende o interessado ser subtraído da incidência da
norma viciada ou do ato inconstitucional, obtendo a declaração de
inconstitucionalidade somente para o fim de remi-lo de seu cumprimento,
o ato permanece válido no que se refere à sua força obrigatória com
relação a terceiros; aquela tem por condão expelir do sistema a lei ou o ato
inconstitucional.

Paulo Napoleão Nogueira da Silva4 prefere utilizar na
classificação do controle repressivo as seguintes denominações: controle
difuso-incidental e direto concentrado, justificando que no primeiro tipo a
argüição pode ser feita perante qualquer magistrado e por quem seja parte
em qualquer causa, razão pela qual é ele "difuso", difundindo-se na
competência de todos os magistrados e na prerrogativa de todos os
cidadãos, bem como pelo fato de que a argüição de inconstitucionalidade
não é o objeto principal do processo, mas somente incidente. No segundo
tipo, utiliza como respaldo a assertiva de que neste caso, a argüição de
inconstitucionalidade não é um incidente no processo, mas o seu próprio
objeto e que só pode ser promovida perante o STF, daí jurisdição
concentrada.

Em síntese, a via de defesa é instrumento da garantia dos direitos
subjetivos, que visa o restabelecimento da ordem jurídica ofendida,
liberando alguém da sua carga inconstitucional, feito perante qualquer
magistrado e por quem seja parte em qualquer causa. Já a via da ação está
direcionada para o bom funcionamento da mecânica constitucional,
expungindo de vez a lei ou ato viciado do sistema normativo, não é um

"• SILVA, Paulo Napoleão Nogueira da. Curso de Direito Constitucional, p,. 254-255.
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incidente no processo, mas o seu próprio objeto e só pode ser promovida
perante o STF, caso de jurisdição concentrada.

No Brasil, o controle concentrado ou abstrato de

constitucionalidade surgiu através da Emenda Constitucional n° 16/65,
que atribuiu ao STF competência para processar e julgar originariamente a
representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou
estadual, pelo Procurador-Geral da República, inobstante a existência da
representação interventiva desde a Constituição de 1934.

Referido controle foi inspirado no constitucionalismo
americano, que nasceu por ocasião do famoso julgamento do caso
Madison X Marbury. Neste caso, foi proferido pelo juiz Marshall, um
voto que trouxe para a esfera da atividade jurisdicional e da Suprema
Corte Americana, o apreciar de uma lei que ofende a Constituição.

No retromencionado julgamento, Marshall assevera que se a
Constituição é base de todos os direitos e imodificável pelas vias
ordinárias, então as demais leis devem estar em harmonia com os

princípios por ela insculpidos; se conflitarem com estes, não podem ser
concebidas como leis verdadeiras, expressão do direito. Devendo, por
conseqüência, serem nulas e inexigível o seu cumprimento.

5Juiz Marshall, Apud CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 705: "O juiz Marshall,
no caso Madison v. Marbury, explicou este pensamento da forma que se tornou clássica:
*É, semdúvida, da competência e dever do PoderJudiciário interpretar a lei.
Aqueles que a aplicam aos casos particulares devem, necessariamente, explana-la,
interpreta-la. Se duas leis de contrariam, os tribunais devem decidir sobre o seu âmbito de
aplicação. Assim, se uma lei estiver em contradição com a constituição, e se tanto uma
como a outra forem aplicáveis ao caso, de modo a que o tribunal tenha de decidir de
acordo com a lei, desatendendo a Constituição, ou de acordo com a constituição,
rejeitando a lei, ele terá, inevitavelmente, de escolher entre os dois preceitos opostos
àqueles que regula a matéria. Isto é da essência do dever judicial. Sc, portanto, os
tribunais devem observar a constituição, e se esta é superior a qualquer lei ordinária do
Poder legislativo, é a Constituição e não a lei ordinária que há de regular o caso a que
ambos dizem respeito' "".
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Procura-se, por meio desse controle concentrado, obter a
declaração de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em tese,
independentemente da existência de um caso concreto, visando-se à
obtenção da invalidação da lei, a fim de garantir a segurança das relações
jurídicas, que não podem ser baseadas em normas inconstitucionais.

2.1 OBJETO DA ADIN

A declaração da inconstitucionalidade, portanto, é o objeto
principal da ação, da mesma forma que ocorre nas Cortes Constitucionais
européias, diferentemente do ocorrido no controle difuso, característica
básica do judicial review do sistema norte-americano.

Assim, parafraseando Alexandre de Moraes/1 haverá cabimento da
ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade
de Lei ou ato normativo federal, estadual ou distrital, no exercício de
competência equivalente à dos Estados-membros, editados posteriormente
à promulgação da Constituição da República e, que ainda estejam em
vigor.

Oportuno registrar o entendimento do renomado mestre,
Alexandre de Moraes, ao dissertar sobre o objeto da ADIN, abaixo
transcrito:

"O objeto das ações diretas de inconstitucionalidade genérica,
além das espécies normativas previstas no art. 59 da
Constituição Federal, engloba a possibilidade de controle de
todos os atos revestidos de indiscutível conteúdo normativo.
Assim, quando a circunstância evidenciar que o ato encerra
um dever-ser c veicula, em seu conteúdo, enquanto
manifestação subordinanre de vontade, uma 'prescrição
destinada a ser cumprida pelos órgãos destinatários, deverá ser

' In Direito Constitucional, p. 582.
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considerado, para efeito de controle de constitucionalidade,
como ato normativo"'.7

Prosseguindo cm suas lições, assevera o referidomestre que:

"atos de caráter normativo, revelam-se, pois, objeto idôneo
para a instauração do controle concentrado de
constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. O
Supremo Tribunal Federal reconheceu o caráter normativo em
solução do Conselho Internacional de Preços".8

A luz do citado ensinamento, consideram-se atos normativos,
por exemplo, a resolução, a deliberação administrativa, bem como o
Regimento Interno do Tribunal, que são objetos idôneos para a
instauração do controle concentrado.

Em reforço a nossa tese são os dizeres do brilhante colega
Clèmerson Marlin Clève:10 "No Brasil, porém - assim vem se
manifestando a Colenda Corte - a fiscalização abstrata incide sobre
normas, pouco importando se veiculadas pela lei ou por outro

ento".

3. RECLAMAÇÃO

3.1 CONCEITO

1In Direito constitucional, p.583
8Ibid. p. 584.
9 "É necessário lembrar, entretanto, que somente os atos normativos do Poder Público
desafiam a propositura de ação direta de inconstitucionaüdade. Daí 'excluem-se do
controle (sic) da constirucionalidadc as normas de natureza privada (regulamentos de
associações, regulamentos de empresas). Se infringirem a Constituição são actos ilícitos,
susceptíveis, como tais, de impugnação judicial, mas não de controle (sic) da
constitucionalidade"', cf. Clèrmerson Mcrlin Clève, in A fiscalização abstrata da
constitucionalidade no Direito Brasileiro, p. 183.
10Ibid.p.l91
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Terreno árido é a conceituação do instituto, em virtude do
vocábulo reclamação ser por demais "vago e plurívoco", bem como pela
existência da vasta quantidade de medidas com nomes semelhantes, que
possuem as mais diversas naturezas, nas precisas palavras de Marcelo
Navarro Ribeiro Dantas, autor da única monografia existente sobre o
tema na literatura jurídica brasileira, abordando-o com profundidade,
extensão e firmeza."

Maria Helena Diniz, em Dicionário jurídico rccém-lançado, ao
definir o termo reclamação, dentre outras, faz a seguinte asserção:

"1. Na linguagem jurídica, cm geral, designa: (...) 2. Direito
processual e direito constitucional. Recurso interposto pelo
interessado ou pelo Ministério Público, de conhecimento do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
para garantir a competência c a autoridade das decisões do
tribunal. Com isso cessam os efeitos da decisão exorbitante ou
determinam-se medidas apropriadas para preservação daquela
competência (Othon Sidou). 3. (..-)."12

Oportuno ressaltar que na definição retro a autora trata o
instituto como sendo de natureza jurídica recursal, tema esse,
extremamente controvertido, como se verá adiante.

Ressaltamos, ainda, que outro entendimento foi dado pelo
Supremo Tribunal Federal, antes do Texto Constitucional vigente, quando
conceituou a reclamação "como medida excepcional para impor aos
demais juizes e tribunais o respeito e acatamento devido às suas

DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Reclamação Constitucional no Direito
Brasileiro. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2000, p.. 17/33. Com este trabalho o
autorobteveo graude Doutor na PUC/SP,com média 10(dez).
11 Diniz, Maria Helena, Dicionário jurídico, vol. 4, São Paulo, Saraiva, 1998, p.57/58.
Apud Dantas, Marcelo Navarro Ribeiro. In "Reclamação Constitucional no Direito
Brasileiro, p. 24/25.

56



Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Acre

decisões, desde que não exista qualquer outra via recursal contra a
decisão inferior, desprestigiosa da superior".13

Com a evolução do instituto, porém, se perceberá no decorrer
deste trabalho, que a tendência atual manifesta-se noutro sentido, quanto à
natureza jurídica.

Pelos estudos processados, constatamos que não há uma
conceituação precisa sobre o termo reclamação, eis que o dicionário geral,
Aurélio, limitou-se a tratá-lo sob o aspecto de reclamação trabalhista; nos
dicionários jurídicos e especializados, conforme constatou Marcelo
Navarro,14 também não existe clara conceituação.

3.2 ASPECTOS HISTÓRICOS

3.2.1 ORIGEM DO INSTITUTO

O instituto da reclamação originou-se de uma construção
pretoriana do Supremo Tribunal Federal para que ele desempenhasse o seu
mister "integralmente, preservando sua competência e garantindo a
autoridade de seus julgados, como órgão "de superposição a todos os
juizes e tribunais do país".

3.2.2 FASES DA EVOLUÇÃO DA RECLAMAÇÃO

A reclamação constitucional tem sua evolução traçada, com
muita percuciência, por José Pacheco da Silva, em matéria intitulada "A
Reclamação no STF e no STJ de acordo com a Nova Constituição"15
sendo dividida em quatro fases distintas.

" Recl. n" 137, julgada em 20.10.52. In Arq. Jud., vols. 108/387. Apud Representação n"
1092 - DF, Tribunal Pleno.
11 "A persistência nessa pesquisa não leva a maiores progressos, mesmo quando se buscam
dicionários específicos nas áreas de Direito Processual ou Constitucional", cf. in
Reclamação Constitucional no Direito Brasileiro, p. 23:
IS Revista dos Tribunais 646/19. Posteriormente publicada, com algumas alterações, em
seu livro: "O Mandado de Segurança e Outras Ações Constitucionais Típicas, 3' ed., Sào
Paulo, 1998, p. 565.
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A primeira fase começa com a criação jurisprudencial da
reclamação no Supremo Tribunal Federal e finaliza no ano de 1957.A
segunda tem início em 1957, com a inclusão da reclamação no Regimento
Interno do STF, e encerra no ano de 1967. A terceira, subdivide-se em
duas; uma inicia a partir da Carta de 1967, art. 115, parágrafo único, "c",
reproduzido pela Emenda Constitucional de 1969, alterando apenas o
número do artigo para 120, parágrafo único, "c" indo até a Emenda
Constitucional 7/1977; a outra vai da Emenda Constitucional 7/1977, que
introduziu a avocatória "(Constituição da República Federativa do Brasil,
art. 119, I,"o") e delegou poder, excepcionalmente, ao STF para disciplinar
sobre "o processo e julgamento dos feitos de sua competência
originária ourecursal e da argüição derelevância da questão federal",16
(art. 119, § 3") até o término desse regime constitucional. A quarta fase
começa com a entrada em vigor da atual Carta Política que elevou a
reclamação a nível constitucional (Constituição da República Federativa
do Brasil, art. 102,1, "1" e art. 105,1, "f').

Para melhor compreensão do instituto, é importante abordamos,
ainda que de forma breve, sobre essas fases, adotando-se aqui as cinco fases
sugeridas por Marcelo Navarro Ribeiro Dantas.17

Constata-se, na primeira fase, que a teoria dos poderes
implícitos, proclamada e reconhecida pela Corte norte-americana foi a

16 Representação 1092-DF, Pleno, Real. Min. Djaci Falcão, in RTJ 112/519
Reclamação Constitucional no Direito Brasileiro, p. 45

18 . Essa teoria surgiu após ocaso McCulloch vc. Maryland, segundo ela "existem poderes,
de caráter constitucional, mesmo que não revelados pela letra da Carta Política, ou seja, a
regra da interpretação liberal dos poderes conferidos pela Constituição,..." (DANTAS,
Marcelo Navarro Ribeiro, Reclamação Constitucional no Direito Brasileiro, p. 159)",
Nesse julgamento, Marshall, então Presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos,
ressaltou: "não há frase na Constituição que, como nos artigos da Confederação, exclua
poderes incidentais e implícitos, o que requereria que cada competência fosse
minuciosamente descrita". (PACHECO, José da Silva. O mandado de segurança e
outras ações constitucionais típicas, p. 567).
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influência principal para a criação da reclamação, através de construção
jurisprudencial do STF. Além dessa, também contribuíram: o direito
romano; o agravo de ordenação não guardada (Ordenações Filipinas, livro
III, título XX, § 46, e livro I, titulo V, § 4o); o agravo por dano irreparável
(Regulamento 737, de 25.11.1850); o mandado de segurança contra ato
judicial (1934) e o atentado contra ato judiciário.

De início, a admissibilidade da reclamação foi combatida pela
doutrina c jurisprudência, inclusive por ministrosdo próprio STF.

Entrementes, esses obstáculos foram paulatinamente sendo
superados, viabilizando, nessa fase, o julgamento da Recl. 141 de 1952,
onde o Min. Orozimbo Nonato, além de manifestar-se favorável a sua
admissão, em situação excepcional, sustentou que o instituto da
reclamação era necessário para se exigir que decisões do STF fossem
cumpridas.

A segunda fase começa com a inclusão da reclamação no RISTF,
com a emenda proposta pelo Min. Ribeiro da Costa, aprovada em
outubro de 1957, sendo mantida pelos regimentos posteriores.

Essa inclusão trouxe grandes polêmicas acerca de sua
constitucionalidade. José Frederico Marques defendeu o preceptivo
regimental hostilizado, afirmando não pairar sobre ele qualquer eiva de
inconstitucionalidade, em face da posição do STF, como guardião maior e
derradeiro, da própria Constituição.21 Segundo ele, "violadora da
Constituição seria, isto sim, a infrigência, por meios diretos ou
indiretos, do aresto emanado do mais alto pretório do país".22

" , Mins. José Linhares, Hahnemann Guimarães, Mário Guimarães. Cf. PACHECO, José
da Silva. O Mandado de Segurança e outras ações Constitucionais Típicas, p. 569.
Zü. Recl. N° 136, RF 135/94 a 96.
21 . Instituições deDireito Processual Civil, u,p. 392. apud. RTJ 112/519.
12 Representação 1.092-DF, Pelo, Rei. Mi. Djaci Falcão. In RTJ 112/527.
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Na terceira fase, a Constituição da República de 1967 autoriza
(art. 115, parágrafo único, "c") o STF a legislar, através de Regimento
Interno, sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua competência
originária ou recursal e da .argüição de relevância da questão Federal.
Referido poder concedido ao STF foi mantido pela Emenda
Constitucional n° 1, de 1969, em seu art. 120, parágrafo, "c".

Essa delegação de poder foi iniludivelmentc decisiva para
encerrar as discussões em torno da inconstitucionalidade que alguns
atribuíam à reclamação inserta no Regimento Interno do STF, o qual
passou a ter status equivalente a lei.23

A questão que passou a ser discutida nessa fase foi com relação à
natureza jurídica da reclamação. Isto porque havia divergência entre os
membros da Corte. Alguns ministros, influenciados, ainda pela correição
ou reclamação parcial, consideravam a reclamação inserta no R1STF como
uma simples medida administrativa, correcional. Outros,24 porém,
negavam-lhe essas afeições. E, havia ainda, os que se mantinham neutros.

Com o desiderato de definir a real natureza da reclamação
regimental no STF, surgiram na doutrina25 estudos procedendo à distinção
entre ela e a correição parcial.

Por seu turno, o STF passou a distinguir em seus julgamentos, de
forma mais completa, os dois institutos, definindo, inclusive, as hipóteses

. Nesse diapasão manifestam-se: Alfredo Buzaidao tecer considerações sobre a temática:
"... o regimento interno, que o Supremo Tribunal foi autorizado abaixar, reúne regras de
caráter eminetemente legislativa. Em uma palavra, o regimento tem o valor de lei" In
Estudos de Direito Público, I, págs. 200 a 201. apud RTJ 112/520. Pontes de Miranda. In
Comentários ao Código de Processo Civil, tomoXVIII,p. 65. apudRTJ 312/521.

. O Min. do STF Pedro Chaves entendia ser a reclamação recurso ou ação. (Dantas,
Marcelo Navarro Ribeiro, ob. Cit. p.. 200 e 211).
2S . Moniz de Aragão, A correição Parcial, apud DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro, Ob.
cit. p. 50 c seguintes.
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de cabimento, os requisitos e objetivos da reclamação,26 que no decorrer
dessa fase obteve mais uma vitória: deixou de ser vista como uma medida

meramente administrativa, correicional.

Na quarta fase o STF teve sua competência ampliadíssima com a
figura da avocatória, combatida e hostilizada por muitos, criada pela
Emenda Constitucional n° 7, de 1977, cm seu art. 119,1.

Nesse entrecho é importante ressaltar a observação feita, com
muita pertinência, por Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, quando ele diz
que se a avocatória fosse criada com a finalidade de preservar a
competência do STF, ela poderia ter esvaziado parcialmente a reclamação.
No entanto, as características da avocatória da época eram genéricas, tanto
é, que a reclamação regimental não restou enfraquecida. Muito pelo
contrário, nesse período ela foi bastante utilizada, ficando sedimentada
sua distinção com a correição ou reclamação parcial; descartada como
medida administrativa; passível de ação rescisória, visto que o STF
entendeu que as decisões em matéria de reclamação eram de mérito.28

Saliente-se, por outro lado, que nesse período o STF julgou o
processo mais importante e famoso sobre a matéria.2';

Na quinta fase a reclamação é alçada, pela primeira vez, em nível
constitucional. Ela se encontra prevista expressamente na competência
originária do STF (Constituição da República Federativa do Brasil, art.
102, I, L) e STJ (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 105,1,

0-

26 . Recl. 831, pleno, Rei. Min. Amaral Santos.
21 . "O referido instituto, porém, foi utilizado com muita prudência pelo STF", conforme
DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Ob. cit. p. 222, apoiado no artigo de Ives Gandra
de Souza Martins. Avocatória cm Regime Democrático, in Revista Consulex n" 7.
MEnfim, utilizando as palavras de Marcelo Navarro Dantas: "a reclamação, portanto,
alcançara a maturidade", Ob. cit, p. 264
23 Representação 1092-DF, Pleno, Rei. Min. D|aci Falcão. In RTJ 112 504-567.
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3.3 HIPÓTESES DECABIMENTO DARECLAMAÇÃO
Io) Preservar a competência do STF e do STJ.

A guisa de ilustração, cita-se o caso do tribunal inferior negar
seguimento a agravo de instrumento interposto para destrancar recurso
extraordinário e/ou recurso especial que tiveram do STJ, respectivamente,
seguimentos negados, porquanto a competência para julgar este agravo é
do STF e não do tribunal a quo.30

Como se verifica, havendo um ato judicial que usurpe a
competência do STF ou STJ, cabível é a reclamação. É possível, outrossim,
nas hipóteses de omissão ou retardamento.31

2") Garantir autoridade das decisões do STF e STJ.

Necessário se faz a existência de um processo prévio para que se
possa pleitear o cumprimento da decisão nele proferida. De acordo com a
jurisprudência dominante, a parte adversa pode ser autoridade de qualquer
poder.'2

Marcelo Navarro Ribeiro Dantas imprime maior elasticidade às
hipóteses de cabimento da reclamação, desde que a finalidade da
preservação e da garantia estejam presentes, cm decorrência das inúmeras
possibilidades que elavem incorporando.31

3.4 AS PRINCIPAIS DISTINÇÕES ENTRE A
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL E CORREIÇÃO OU
RECLAMAÇÃO PARCIAL

30 . Ementário do STF, v. 545. 01, p. 24. ver também: MORATO, Leonardo Lins. A
Reclamação Prevista na Constituição Federal, In Aspectos Polemicas c Atuais dos
Recursos. ALVIM. Eduardo Pellegrini deArruda; NERYJR, Nelson, e WAMBIER, Teresa
Arruda Alvim (coords.), p. 443.
" Dantas, Marcelo Navarro Ribeiro ,Ob. Cit., p. 482.
53 Ibid. p. 483.
" Ibid. p. 482.
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A reclamação ou correição parcial é medida de caráter
administrativo-disciplinar, que se restringe à órbita do tribunal, dirigida ao
Conselho da Magistratura, com destino a corrigir atos irregulares ou
abusivos ou que perturbem a ordem legal do processo, cometidos por
magistrado de primeiro grau, na direção do processo, quando não haja
recursos previstos nas leis processuais. Ela tem previsão cm regimento
interno de tribunais. Vale registrar, e nesse sentido nos posicionamos, que
a sua utilização como sucedâneo recursal é considerada inconstitucional,
tanto em sede doutrinária/4 como jurisprudencial. Ela é um mero
procedimento.

A reclamação constitucional, por sua vez, é medida jurisdicional,
expressamente prevista na Lei Maior, que visa preservar a competência do
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça e garantir a
autoridade de suas decisões. Suas funções são reforçar as decisões dos
tribunais aos quais é acometida, preservar os princípios do juiz e do
promotor natural, dar eficácia à tutela jurisdicional e oferecer maior
segurança ao sistema jurídico. A reclamação é matéria processual. Assim
como o mandado de segurança, a reclamação requer prova documental
pré-constituída; há previsão de liminar; informações da parte reclamada;
pode ser impugnada por assistente litisconsorcial; parecer do Ministério
Público; e a sua execução, caso seja julgadaprocedente, é mandamental.

Como se vislumbra, a reclamação constitucional distingue-se
essencialmente da correição ou reclamação parcial, por ter outra natureza
c sua finalidade ser mais profunda e extensa.

3.5NATUREZA JURÍDICA

w DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro, Ob. cit. p. 59. José Frederico Marques In A
correição parcial, Revista Jurídica, vol, XIX, p. 35
" Nesse sentido: TJSP no MS n° 46.540, RT vol. 201, p. 357. STFAI n" 16.277 - SP, Arq.
Judiciário, vol. III, p. 36. Reclamação n° 191, Arq. Judiciário, vol. 113, p. 126. Apud
Dantas, Marcelo Navarro Ribeiro, Ob. cit. p. 84
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Questão tormentosa, altamente polêmica, tanto em sede
doutrinária como jurisprudencial, é a que envolve a natureza jurídica da
reclamação. É mister, destacar, no entanto, que o tema mereceu profunda
análise na preciosa obra escrita por Marcelo Navarro Ribeiro Dantas.

Como é do conhecimento de todos, a natureza jurídica de um
instituto processual é de grande relevância tanto para sua compreensão,
determinando o seu lugar no sistema de direito em que se encontra
inserido, y' bem como pelas implicações daí decorrentes.

São diversas as correntes a respeito da natureza jurídica da
reclamação. Neste trabalho, não temos a pretensão de fazer afirmações
definitivas, nem esgotar o assunto. Muito pelo contrário, iremos abordar
os aspectos necessários para o desenvolvimento e compreensão da tese ora
esposada.

3.5.1 NATUREZA ADMINISTRATIVA

No decorrer deste trabalho, verificou-se que inicialmente a
reclamação constitucional foi por demais confundida com a reclamação
ou correição parcial. Todavia, à medida que foram sendo delineadas as
características daquela, estabeleceu-se, pouco a pouco, a distinção entre os
dois institutos.

Hodiemamente, exsurge, de forma cristalina, que a reclamação
constitucional, prevista expressamente na Carta Magna, não é medida
administrativa e, muito menos, o seu controle é administrativo.

De fato, pois a administração e a jurisdição, em que pese ambas
aplicarem a lei, não se confundem.

A atividade jurisdicional depende de "iniciativa da parte
interessada", pressupondo como causa um litígio, onde se requer a

56 Du Pasquier apud CRETELLA JÚNIOR, José. Os "writs"na Constituição de 1988.
p.14.
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aplicação da lei a uma pretensão, cujo conflito "alheio" será apreciado
mediante os princípios da dualidade, do contraditório e da ampla defesa.
A atividade administrativa, por sua vez, independe de requerimento,
podendo ser, portanto, ex oííicio, primária ou originária. Deve agir de
acordo com a lei visando satisfazer necessidades individuais e coletivas,

sobretudo promovendo o bem comum, de forma informal ou mediante
procedimentos. Assim como ocorre na jurisdição, a atividade
administrativa deve observar, também, os princípios do contraditório e da
ampla defesa.

Essa questão foi muito bem enfrentada por Giuseppe Chiovenda,
quando ele trata "a jurisdição e as outras funções da soberania". Diz o
autor que simples é a distinção entre a função legislativa e judicial.
Entrementes, difícil é a diferença entre administração e jurisdição, que
deve ser feita por critério diverso do orgânico. Após proceder a análise de
alguns modos de contraposição, afirma o consagrado processualista que "a
principal diferença consiste em ser a atividade jurisdicional uma
atividade de substituição", ou seja, "a substituição de uma atividade
pública aumaatividade alheia."57

Destaca ele, ainda, que: "o juiz age atuando a lei; enquanto que
a administração age em conformidade com a lei; o juiz considera a lei
em si mesma; o administrado constdera-a como norma de sua própria
conduta".38

Ou seja, há imparcialidade na jurisdição, o que não ocorre na
administração.

37 Chiovenda, Giusep.e. In "Instituições de Direito Processual Civil", Tradução de
original italiano, p..11/17.
wIdem,p..l8.
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Inferc-se, desse modo, que a reclamação constitucional não é
medida administrativa c sim judicial.1'' Com efeito, pois ela tem sede na
Constituição da República, não pode ser deferida de ofício; a sentença que
a julga é de mérito, faz coisa julgada,4" sendo passível, inclusive de ação
rescisória.

3.5.2 NATUREZA PROCEDIMENTAL

Na vigência da Carta Básica anterior, Romildo Bueno de Souza,
Ministro aposentado do STJ, quando juiz integrante do antigo Tribunal
Federal de Recursos, ao proferir voto em sede de mandado de segurança,4'
posicionou-se no sentido da reclamação não ser um processo, mais mero
procedimento, pois, segundo ele, nela não há partes e nem pedido*
inexistindo, por conseguinte, litígio.

Recentemente, o Ministro Marco Aurélio, manifestando-se sobre
liminar requerida na Ação Direta de Inconstitucionalidade,42 promovida
pelo Governador do Estado do Ceará, em face dos artigos constantes na
Constituição Estadual e Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
mesmo Estado, que dispõe sobre reclamação semelhante a prevista na Lei
Maior, para o STF e STJ, repele a natureza da reclamação como recurso e
afasta o enquadramento do tema como processual, entendendo ser
aplicável à espécie os art. 25 c 125, da Constituição da República.-

Deprcende-se desses posicionamentos que, implicitamente, não é
atribuído a reclamação caráter contencioso.

Nesse sentido: Recl. 345-DF, Pleno, Min. Marco Aurélio; ReclCr (Reclamação
Criminal) 412-SP, Pleno, Min. Octívio Gallotti.
4" RE 110561-SC, 2'T, Rei. Min. Djaci Falcão. J. 29.9.87, DJ 16.10.87, P. 22418.
41 Ms n" 89.995-DF, citado na Representação 109/92 do STF, quando do julgamento da
inconstitucionalidade de artigos do RITFR relativos a reclamação semelhante a do RISTF
-RTJ 112/516.
11 ADI n° 2.212-1 Ceará.
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Não perfilhamos, máxima venia, com tais linhas de pensar,
todavia, antes de enfrentarmos o cerne da questão, necessário se faz
discorrer, ainda que de forma breve, sobre a jurisdição voluntária.

Segundo os ensinamentos do processualista e Ministro
aposentado do STJ, Athos Gusmão Carneiro, a jurisdição contenciosa:

"Visa à aplicação da lei com o objetivo de eliminar um litígio,
um conflito de interesses; cm face do litígio, o juiz outorga a
um ou outro dos litigantes o bem da vida disputado, e os
efeitos da sentença adquirem definitividade, imutabilidade em
frente às partes e seus sucessores (autoridade de coisa julgada
material). A coisa julgada material, já foi dito, é o 'atributo
específico da jurisdição"'.43

Quanto à natureza da jurisdição voluntária, esta é por demais
polêmica, existindo três correntes.

A primeira entende que se trata de atividade tipicamente
jurisdicional, pois o juiz, portador do interesse público, ao agir de forma
imparcial, na tutela de interesses privados não satisfeitos, está aplicando o
direito ao caso concreto, estando, assim, presentes todos os elementos da
jurisdição contenciosa.44

Nessa linha de entendimento manifesta-se Thereza Celina Diniz

de Arruda Alvim, quando afirma que "esse entendimento não resulta da
própria natureza da jurisdição voluntária, mas do direito positivo,
estabelecendo essencial intervenção do Estado-Juiz a praticar atos
próprios de sua atividade processual."45

41 CARNEIRO, Athos Gusmão. Jurisdição e competência, cap. VII. p.32.
44 Ibanéz Froncham, Manuel, La junsdicción, Astre, Buenos Aires, 1972, p.. 101/104.
Apud BEDAQUE, José Roberto dos. Ministério Público e Jurisdição Voluntária.
p.49/59.
*' O Direito Processual de estar em juízo, Revista dos Tribunais, apud. Dantas, Marcelo
Navarro Ribeiro, Ob. cit. p. 442
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Propõe, por sua vez, Antônio Cláudio Costa Machado que ela
seja "tratada como verdadeira46 jurisdição, pois a existência ou não de
lide é insuficiente para caracterizar determinada atividade estatal
como jurisdicional ou administrativa".

A segunda, por sua vez, sustenta que a jurisdição voluntária
enquadra-se numa categoria distinta, englobando certas características que
são comuns aos atos estatais em geral, diferenciando-se, desse modo, da
jurisdição e da administração.

Ela difere da atividade administrativa por não tutelar direitos do
Estado, mas dos cidadãos.

De outra banda, ela se assemelha à atividade jurisdicional
constitutiva, porque assim como esta, também promove modificações
jurídicas. Difere-se desta, todavia, em decorrência de tais modificações
serem realizadas sem que haja declaração da existência de direito, bem
como por inexistir coisa julgada, o que não ocorre na jurisdição
contenciosa.47

A terceira corrente, que é a dominante, argumenta que a atividade
exercida pelo juiz na jurisdição voluntária não é suficiente para torná-la
jurisdicional, motivo pelo qual sua atividade é essencialmente
administrativa.

Reportando-se sobre o tema, o eminente processualista José
Roberto Bedaque dos Santos, diz que a diferença entre essas duas
jurisdições consiste na natureza da função exercida pelo magistrado. Isto
porque, na jurisdição voluntária o juiz pode conhecer ou não de um
acordo de vontades apto a produzir seus efeitos legais. Já na jurisdição
contenciosa se reconhece à aplicação de certo dispositivo legal,

"" Jurisdição voluntária, jurisdição e lide, in REPRO 37/68, Apud. BEDAQUE, José
Roberto dos Santos, Ob. cit. p.. 49-59
*' Elio Fazzalan, La giurisdizione volontaria, Padova, Cedam 1953, p..237/240. Apud
BEDAQUE,José Roberto dos Santos. Ob. cit. p.. 49/59
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independentemente de eventual acordo entre as partes, dada a verdadeira
finalidade da jurisdição, qual seja, garantir a observância do ordenamento
jurídico.

O magistrado, na jurisdição voluntária, não visa a garantia do
direito objetivo, mas sim, a satisfação dos interesses privados, nos limites
do direito. Ela pertence à atividade social do Estado c não a jurídica.

Esclareça-se, todavia, que independentemente da posição que se
tenha a respeito da natureza jurídica da jurisdição voluntária, a reclamação
não se enquadra nessa categoria.4"

Reforçando o entendimento expendido, oportuno se faz a
seguinte indagação: se a reclamação fosse uma medida administrativa, teria
como modificar uma decisão judicial? A resposta nos parece negativa,
pois, como é sabido, "as medidas administrativas não tem efeitos sobre
as decisões proferidas no processo".49

Nessa esteira de raciocínio, pensamos, com a devida máxima
vênia, que o entendimento externado pelo eminente Ministro Marco
Aurélio," discrepa da jurisprudência do STF, já consolidada, no sentido da
reclamação ser medida judicial e não administrativa.51

De outra parte, não se pode olvidar, que a decisão proferida na
reclamação faz coisa julgada e só pode ser desconstítuída mediante ação
rescisória.

Além disso, ela requer para sua postulação, capacidade
postulatória; há previsão de contraditório, vez que o pedido do reclamante

48 DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. In Reclamação Constitucional no Direito
Brasileiro, p. 444.

MORATO, Leonardo Lins. A reclamação prevista na Constituição Federal in aspectos
polêmicos e atuais dos recursos. Alvim, Eduardo P. A., NERY JR. Nelson e WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim (coord). p.. 441-452.
wEntendimento minoritário, querestouvencido naADIN2212-2 CE.
51 Recl. 345-DF, rei. Min. Marco Aurélio, J. 27.11.91, DJ 30.9.94, p.26164. Recl. 356, STF.
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pode ser impugnado, e as decisões que nela são proferidas, são passíveis de
recursos, consoante dispõe a lei n" 8.038/90, que "institui as normas
procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior
Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal".

Dessa forma, é extreme de dúvida que a reclamação é uma
medida de jurisdição contenciosa.

Nesse sentido são os ensinamentos de Marcelo Navarro Ribeiro
Dantas:

"Então, esclarecido que o processo da reclamação não é, de
modo algum, processo de jurisdição voluntária, nem mero
procedimento - ainda que, em certos casos, possa ter alguma
coloração objetiva -, a conclusão é que ele integra a jurisdição
contenciosa.

Assim, sendo providência, ou, como querem alguns, remédio
processual jurisdicional contencioso, só pode ser recurso,
incidenteprocessual ou ação."52

3.5.3 NATUREZA RECURSAL

Existem ainda aqueles ' que defendem que a reclamação seria um
recurso ou sucedâneo de recurso. Entretanto, não nos parece, com a
devida máxima vênia, sepossa reconhecer a reclamação tal natureza.

Dantas, Marcelo Navarro Ribeiro in Reclamação constitucional no Direito Brasileiro
p. 452.

3Posicionam-se nesse sentido: Moacyr Amaral Santos, Recl. n° 831-DF, in RTJ 50, p..
539/550. Lima, Alcides Mendonça. In, "O Poder Judiciário e a Nova Constituição", Aide,
1989, p. 80. Contrários a esse entendimento: Dantas, Marcelo Navarro Ribeiro. In
"Reclamação Constitucional no Direito Brasileiro, Sérgio Antônio Fabris Editor, Porto
Alegre, 2000, p.. 452/456; Pacheco, José da Silva.In "A Reclamação no STF e no STJ de
acordo com a Nova Constituição", Nery Júnior, Nelson. In "Princípios Fundamentais -
Teoria Geral dos Recursos, 5" ed., RT, São Paulo, 2000, p. 91; Aragão, E. D. Moniz. "A
Correição Parcial. Apud RTJ 112515.
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De fato, pois para se interpor recurso mister se faz à existência de
alguns requisitos indispensáveis. Primeiro há necessidade da parte ter sido
vencida, parcial ou totalmente, em virtude de prévia decisão desfavorável.
No caso da reclamação para garantir a autoridade das decisões do STF ou
STJ, o reclamante não é o vencido, mas, sim, o vencedor. Ora, inexistindo
sucumbência, não há interesse, via de regra, para a parte recorrer.

Por outra margem, tratando-se de reclamação para preservação de
competência, usurpada por outro tribunal ou juízo, não existe e nem se
faz imprescindível à existência de sentença que seja desfavorável ao
reclamante.

Segundo, a reclamação não tem por fim a revisão da decisão. O
que ela visa é a garantia, o reforço de uma decisão que lhe foi favorável. E,
no caso de reclamação para preservar a competência, dispensável se torna
qualquer sentença, pois o objetivo é a aplicação do princípio do juiz e do
promotor natural, insculpido no art. 5", inciso XXXVIII, da Constituição
da República.

Terceiro, o recurso deve ser interposto dentro do prazo legal, que
é peremptório. Caso contrário, dá-se à preclusão do direito de exercer a
pretensão recursal. A reclamação, entretanto, não está sujeita a prazo
processual.54

Quarto, o recurso é interposto contra uma decisão judicial. Já a
reclamação tanto pode ser proposta contra ato judicial como contra ato
administrativo, " pois se encontrando no seio da Constituição Federal,
"deve ser interpretada no sentido de sua máxima eficácia, em

54 Nesse senado: Moniz de Aragão, Egas D., A Correição Parcial. Apud Dantas, Marcelo
Navarro Ribeiro. "Reclamação Constitucional no Direito Brasileiro", Sérgio Antônio
Fabris Editor, Porto Alegre, 2000, p. 454; Recl. n° 273-SP, Pleno, Min. Marco Aurélio.
" DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Reclamação Constitucional no Direito
Brasileiro, p. 333, manifesta-se nessa trilha, embasado na jurisprudência do STF:ReclQO
380-DF, Pleno, Rei. Min. Néri da Silveira; Recl. n° 501-DF, Pleno, Min. limar Galvão, DJ
20.10.95, p. 35254.
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dispositivo que igualmente não distingue quem quer que afronte a
competência ou desobedeça à decisão da Corte".515

Quinta, a reclamação encontra-se prevista na competência
originária do STF e STJ e não em sua competência recursal.57

A luz dessas ponderações, lastreadas no entendimento
doutrinário dominante, forçoso é se reconhecer que a reclamação não tem
natureza recursal.

3.5.4 NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL

Há quem entenda que a natureza da reclamação seria de
incidente processual.58

Dissentimos, com a devida vênia, dessa assertiva. Isto porque, ela
aborda apenas um aspecto da reclamação, qual seja, a questão da
preservação da competência, esquecendo-se, no entanto, de abordar o
problema da desobediência da decisão.

Adicione-se que o fato da reclamação referir-se a um processo em
que haja usurpação ou descumprimento de decisão, não faz dela um
incidente processual.5''

Ora, a reclamação é sempre incidente a um processo, mas isso
não que dizer que ela seja um incidente desse processo, pois "o conceito
de ação ou processo incidente não se confunde como o de incidente
processual."'^

wIbid. p. 346.
57 Ibid. p..: 452/453.
MAragão Moniz. In "A Correição Parcial". Apud, DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro.
Ob. cit. p. 456.
•"DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Ob. cit., p.457

Morato, Leonardo Lins: ' incidente de processo é parte de uma ação de maneira que a
decisão nele proferida influencia frontalmente a açào principal. Por outro lado, a
reclamação é evidentemente autônoma em relação ao feito em que foi proferida a
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E, para melhor compreensão desse raciocínio, invocamos aqui o
exemplo fornecido por Marcelo Navarro Ribeiro Dantas no atinente a
ação cautelar, que é sempre acessória, preparatória e incidente a uma ação
principal, que se trate de processo de conhecimento ou de execução, e não
se constituiem simples incidenteprocessual.
Citamos, por outro lado, com supedâneo no magistério do aludido autor,
que os embargos à execução, a ação declaratória incidenta! e a ação
rescisória, além de acessórios, são sempre incidentes, e ainda assim, são
ações e não incidentes processuais.
É importante registrar a similitude existente entre o instituto da
reclamação com as ações cautelares, que podem ser preparatórias ou
incidentais. Isto porque cia tanto pode ser preparatória, quando objetiva,
preservar a competência do STF ou STJ,*1 como incidente, quando busca a
garantia de uma decisão que foi descumprida por tribunais, juizes ou
pessoas de qualquerpoder.

Obtempere-se, por outro lado, não ser possível o incidente
processual quando se tratar de processo já encerrado. E, a reclamação,
como se sabe, também é ajuizada para se garantir o cumprimento de
decisões do STF ou STJ, já transitadas em julgado.

3.5.5 NATUREZA DA AÇÃO

Conquanto existam ainda algumas oscilações, a jurisprudência do
STF e, notadamente, a do STJ, tem demonstrado uma forte tendência no
sentido de considerar a natureza jurídica do instituto em estudo, como
ação.

Essa tendência encontra ressonância no Direito Positivo, ainda
que de forma implícita. Com efeito, haja vista que a reclamação encontra-

decisào reclamada, por mais que se refira a este." A Reclamação Prevista na Constituição
Federal, In Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos.
61 DANTAS,Marcelo Navarro Ribeiro, Ob. cit. p. 457
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se inserida "na competência originária das Cortes às quais a Constituição
ou a lei a atribuem".62

Nessa trilha, há muito se manifesta a doutrina/'11 E, estudo
recente,64 vem fortalecer, ainda mais, esse entendimento.

De fato, pois através da reclamação a jurisdição é provocada
quando se formula pedido de preservação de competência ou garantia de
decisão concedida pelas Cortes autorizadas a conhecer do instituto, o que
configura, indubitavelmente, pedido de tutela jurisdicional. Alem disso,
litígio se faz presente. Versando a reclamação sobre preservação de
competência, por exemplo, tem-se, de um lado, o reclamante, pleiteando o
princípio do juiz c promotor natural e, de outro, o Tribunal ou juiz
invasor que persiste em manter uma competência que não é sua. Ou
tratando-se da outra hipótese de cabimento da reclamação, o reclamante
que requer o cumprimento da decisão e o órgão inferior que resiste em
desobedecê-la.

Vislumbra-sc, daí, os elementos da ação, quais sejam: partes, causa
de pedir e pedido. De bom alvitre ressaltarmos, outrossim, que o
reclamante se sujeita a juízo de admissibilidade isto é aos pressupostos
processuais e as condições da ação, conforme pronunciamentos do STF;
como também ao juízo de mérito/5

1,2 DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Ob. Cit., p. 459, referindo-se, no caso, ao STF,
STJ, TSE e STM.

José da Silva Pacheco, ob. Cit., p. 587e Pontes de Miranda, comentários ao Código de
Processo Civil, tomoV. Forense, p. 384
64 Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Ob. Cit., p. 459.

Recl. 345-DF, Pleno, Rei. Min. Marco Aurélio, em se examinar o interesse de agir; Recl.
356-SP, Pleno, Rei. Min. Carlos Celloso, aonde se exige a possibilidade jurídica do
pedido; Recl, QMC 397-RJ, Pleno, Rei. Min. Celso de Mello, em que se verifica a falta de
legitimidade.
Agrrcl 532-1 RJ, Pleno, Rei. Min. Sydney Sanches
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Além disso, como dito linhas atrás, requer para sua postulação
capacidade postulatória; há previsão de contraditório/''' vez que o pedido
do reclamante pode ser impugnado, e as decisões que nela são proferidas,
são passíveis de recursos, consoante dispõe a lei n° 8.038/90, que "institui
as normas procedimentais para os processos que especifica, perante o
Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal".67

Impõe-se consignar, também, que há acórdão em que o STF vê
nela similitude com os writs. Cremos nós que essa comparação é
perfeitamente escorreita, pois assim como no mandado de segurança, a
reclamação requer prova documental pré-constituída; é possível a
concessão de liminar; há informações da parte reclamada; pode ser
impugnada por assistente litisconsorcial; há parecer do Ministério Público
e a suaexecução, caso seja julgada procedente, é mandamental.

Convém assinalarmos, ainda, por mais de uma vez o STF
converteu a reclamação em Ação Direta de Inconstitucionaüdade/8
Importante adicionar, também, que a decisão proferida em sede de
reclamação faz coisa julgada material69 e só pode ser desconstituída
mediante ação rescisória.

Diante de tantos requisitos que são inerentes às ações,
entendemos, com o devido respeito àqueles que pensam em contrário, ser
esta a corrente que mais se adequa como a natureza jurídica da
reclamação. Uma ação com sede constitucional, cuja decisão nela

66 AgrRcl 208-SP, Pleno, Rei. Min. OscarCorrêa, J. 13.08.86, DJ 29.08.86, p. 15184.
61 MORATO, Leonardo Lins. A Reclamação prevista na Constituição da República.
Aspectos e Atuaisdos Recursos, p.. 441/452,
^ ADIMC 90-R, Pleno, Rei. Min. limar Galvão, j.8.10.93, Dj 3.12.93, p.2635ó; ADIMC
8Ó4-RS, Pleno, Rei. Min. limar Galvão, Recl. 456-60, Pleno, Rei. Min. Néri da Silveira,
j.29.6.94,DJ, 28.4.95, p.11132.
" RE 110561-SC, 2*T, Rei. M. Dejaci Falcão, j.29.09.87, DJ 16.10.87, p.22418, apud
Dantas, Marcelo Navarro, ob,cit.,p;2ól.
'" Agr.Rc.532-l,RJ,Pleno, Rei. Min.Sydney Sanches, DJ, 20.09.96, cf. Lex-JSTF, v.217,
p..H4 e ss, apud, Dantas, Marcelo Navarro Ribeiro, ob, cit.,p.350.
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proferida é de carga precipuamente mandamental, por almejar proteção in
natura.

4. ADMISSIBILIDADE DE ADIN EM FACE DE
RECLAMAÇÃO

Como dito, visa a ação direta de inconstitucionalidade à retirada
do ordenamento jurídico de lei de ato normativo incompatível com a
ordem constitucional.

In casu, defendemos a tese de que a Reclamação Jurisdicional
criada, posterior a Constituição da República Federativa do Brasil, em leis,
Constituições de unidades federadas, ou regimentos internos de Tribunais,
é totalmente incompatível com a atua! Ordem Constitucional.

Consoante já abordado inicialmente, o instituto da reclamação
originou-se de construção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal,
sob a influência da teoria dos poderes implícitos, na metade deste século e,
pela primeira vez, foi alçado em nível constitucional, na Carta Magna de
1988 . Encontra-se previsto expressamente na competência originária do
STF e do STJ, nos art. 102, 1, 1, e art. 105, I, f da Constituição da
República Federativa do Brasil.

A Constituição previu, em seu próprio texto, a criação da
reclamação somente para a Suprema Corte e para o Superior Tribunal de
Justiça. Logo, deve ser vista com muita restrição, essa competência para os
demais tribunais.

A reclamação, diante do direito positivo brasileiro, só pode ser admitida perante o STF
e o STJ, por determinação direta da Constituição; perante o TSE, em virtude de
construção baseada no poder normativo daquela corte, previsto em lei complementar
autorizada pela Carta Magna; e perante o STM, porque prevista em lei reguladora da
competência desse tribunal, igualmente prevista no Texto Maior., Conforme Dantas
Marcelo Novarro Ribeiro. Reclamação Constitucional, Sérgio Antônio Fabns Editor,
Porto Alegre, 200, p.p. 282/300.
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Com efeito, pois o art. 96 da Carta Básica, que concede
competência privativa para os tribunais se auto-organizarem-se,
elaborando, inclusive, seus regimentos internos respectivos, não concede
autorização para que essas Cortes Judiciárias venham estabelecer, por essa
via, competência que não esteja prevista ou autorizada pelaLei Maior.

A regra contida no referido artigo, como fonte do poder
normativo conferido aos demais tribunais para a elaboração de seus
regimentos, restringe-se ao âmbito interno e restrito de cada Corte
Judiciária.

Quando a Constituição da República prescreve em seu artigo 93,
que lei complementar, de iniciativa do STF, disporá sobre o estatuto da
magistratura não faz qualquer referência à reclamação. Ademais, passado-
se mais de doze anos, referida lei não foi ainda editada, prevalecendo os
dispositivos da Loman - Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que da
mesma forma não faz qualquer menção ao citado instituto.

Demonstra-se claro que não houve lacuna inconsciente, pois se a
Constituição da República Federativa do Brasil quisesse estender a mesma
atribuição conferida ao STF e ao STJ para os demais Tribunais,
logicamente a teria incluído nos artigos a eles referidos.

No caso do STF, a excepcionalidade é plenamente justificável,
tanto pela sua singular relevância como pela missão predominante que
desempenha na estrutura e no relacionamento dos Poderes. Ademais, suas
decisões são finais e definitivas, não mais se facultando à parte o uso dos
recursos processualmente definidos, o que não ocorre com os Tribunais
inferiores, pois, enquanto as decisões não chegam ao STF, vários remédios
processuais podem ser interpostos.

É importante lembramos ainda que a competência é prevista na
Constituição da República ou por ela autorizada, por ser princípio
indisponível.
Nesse compasso é a lição deJ. J. Gomes Canotilho:
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"As normas de criação de órgãos são também (ou são
acompanhas de) normas de competência. Logicamente, a
Constituição cria, de forma directa, certos órgãos com certas
competências. O exercício das competências
constitucionalmente normadas deriva directamente da
constituição, afirmando-se contra quaisquer leis
concretizadoras essas competências de forma incompatível
com o disposto nas normas organizatórias da lei
constitucional".'2

Destaca, ainda, o citado autor que "um dos mais importantes
princípios constitucionais a assinalar nesta matéria é o princípio da
indisponibüidade de competência ao qual está associado o princípio
da típicidade de competências".73

Vislumbra-sc, pelos ensinamentos do notável constitucionalisla
que a competência - é importante reprisar, mais uma vez, dá-se por
norma constitucional ou por autorização.

Logo, deve-se registrar que o art. 125, destinado aos tribunais e
juizes estaduais, concedendo poderes às unidades federadas para
organizarem suas justiças, com observância dos princípios constitucionais
da Magna Carta, não permite que essas Cortes legislem acerca do instituto
da reclamação propriamente dita, ou seja, a jurisdicional.

De igual forma, as previsões constantes nos artigos 108 e 109 -
Tribunais Regionais e Juizes Federais; artigo 108 a 113 - Justiça do
Trabalho; artigo 92 -Justiça do DF, todos da Constituição da República; e
nem a Lei 8.038/90 autorizam a criação da reclamação jurisdicional. Por
outro lado, os tribunais podem dispor sobre a reclamação ou correição-
parcial, que se distingue da reclamação abordada neste trabalho, visto que
aquela possui "caráter administrativo-disciplinar, pertinente ao governo

Direito Constitucional eTeoria da Constituição, Coimbra, Almedina, 1998, p. 1053.
'* Direito Constitucional, 6', Coimbra, Almedina, 1993, 679.
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interno da magistratura, direcionada a coibir erros e abusos de juizes
de primeiro grau, cujo uso recursal - que só se pode ter por
inconstitucionalidade - é mera deturpação".74

De fato, conforme explicitado anteriormente, não se trata de
simples procedimento, mas de matéria processual, vez que a natureza
jurídica do instituto sub examine é de ação, estando, destarte, fora da
competência legislativa das unidades federadas.

É totalmente inconstitucional a previsão do instituto da
reclamação nos regimentos internos, leis e constituições estaduais,
posteriores a Constituição da República, visto configurar matéria de
direito processual, sobre qual cabe a União privativamente dispor, por
força do artigo 22,1 da Constituição da Republica.

Ademais, só o Congresso Nacional, com sanção do Presidente da
República, cabe legislar sobre direito processual (Constituição da
República, art. 48).

Configura-se uma verdadeira invasão da esfera de atribuição
federal, com burla a discriminação de competência prevista na Lei
Fundamental, a previsão da reclamação para os tribunais, aos quais ela
não é admitida pela Carta Básica.

Dessa forma, forçoso é concluir que a criação da reclamação,
posterior a promulgação da Constituição da República, por leis ordinárias
(cujo assento não esteja resguardado pela Lei Fundamental), ou por
disposição regimental, desrespeita os cânones constitucionalmente
insculpidos.

Nesse diapasão, posiciona-se, com muita percuciência, Marcelo
Navarro Ribeiro Dantas:

74 Nesse sentido, manifesta-se, com muita propriedade, Dantas, Marcelo Navarro Ribeiro,
in Reclamação Constitucional no Direito Brasileiro, Sérgio Antônio Fabris Editor, Porto
Alegre, 2000 p.519.
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"Se há constituições ou leis estaduais de organização
judiciária, ou - pior ainda - normas regimentais de Tribunais
dos Estados, que prevejam, para tais órgãos, competência para
julgamento da espécie de reclamação de que aqui se cuida, tais
disposições, ao que parece, incorrem em inconstitucionalidade
perante a Constituição da República".75

E importante salientar, por outro lado, que a matéria ora
discutida já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, antes e após a
atual Constituição.

Em outubro de 1984, antes da atual Carta, portanto, deu-se no
Supremo Tribunal Federal julgamento histórico em que se declarara a
inconstitucionalidade da reclamação prevista no Regimento Interno do
antigo Tribunal Federal de Recursos, similar a do Excelso Pretório, para
preservar a sua competência e a autoridade de suas decisões, na
Representação 1092 - DF, relator Min. Djaci Falcão, cuja ementa encontra-
se vazada nos seguintes termos:

"Reclamação: Instituto que nasceu de uma construção
pretoriana, visando à preservação, de modo eficaz, da
competência e da autoridade dos julgados do Supremo
Tribunal Federal. Sua inclusão a 2-10-57, no Regimento
Interno do órgão maior na hierarquia judicial e que desfruta
de singular posição.

Poder reservado exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal
para legislar sobre processo e o julgamento dos feitos de sua
competência originária ou recursal, instituído pela
Constituição Federal de 1967 (artigo 115, parágrafo único,
letra c, hoje artigo 119, § 3", letra c).Como quer que se
qualifique - recurso, ação ou medida processual de caráter

Reclamação Constitucional no Direito Brasileiro, Sérgio Antônio Fabris Editor, Porto
Alegre, 2000.
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excepcional, é incontestável a afirmação de que somente ao
Supremo Tribunal Federal em face, primacialmente, da
previsão inserida no artigo 119, § 3°, letra c, da
Constituição da República, é dado, no seu Regimento
interno, criar tal instituto, não previsto nas leis processuais.

O Regimento Interno do Tribunal Federal de Recursos, ao
criar a reclamação, nos seus artigos 194 a 201, para
preservar a competência do Tribunal ou garantir
autoridade de suas decisões, vulnerou os preceitos
constantes do artigo 43 c/c o art. S", inciso XVII, letra b, artigo
6" e seu parágrafo único, e do art. 119, § 3", letra c, da Lei
Magna. Representação julgada procedente, por maioria de
votos." (grifou-se)

Vê-se, pela ementa transcrita, que a mais alta Corte do País, já
naquela época, não admitia que, além dela, outro Tribunal inserir-se em
seu Regimento Interno, a figura da reclamação propriamente dita. O
Ministro Relator, Djaci Falcão foi incisivo no seu relatório, cabendo aqui
se destacar o seguinte trecho:

"Cabe tão só ao Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, dispor sobre a matéria de direito
processual (conforme artigo 43) sem qualquer intromissão do
Poder judiciário, ao qual se reservou outra área de atribuição.
...6. Permite, todavia, a Carta Magna, como exceção, ao
Colendo Supremo Tribunal Federal estabelecer no Regimento
Interno, "o processo e julgamento de sua competência
originária ou recursal c da argüição de relevância da questão
federal" (arugo 119, §3°,c).
Essa exceção contempla, e é restrita, ao Supremo Tribunal
Federal. Não pode ser hoje ampliada para o efeito de se
atribuir aos tribunais inferiores a mesma faculdade, e ao
talante destes.
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Assim, o Egrégio Tribunal Federal de Recursos, não pode,
como também não pode qualquer outro tribunal inferior,
estabelecer, no seu regimento interno, o processo e o
julgamento dos feitos de sua competência ou recursal.

Somente a lei lhes atribui "elaborar seus regimentos internos e
neles estabelecer, respeitado o que preceituar a Lei Orgânica da
Magistratura Nacional, a competência de suas câmaras ou
turmas isoladas, grupos, secções ou outros órgãos, com função
jurisdicionais, ou administrativas", porque a tanto se acham
autorizados (Constituição Federal, artigo 115, II, I,ei Orgânica
da Magistratura Nacional, artigo 21, III).

Quanto ao processo e julgamento dos feitos de sua
competência originária ou recursal, subordinam-se,
incondicionalmente, às leis processuais ditadas pelo Congresso
Nacional e sancionadas pelo Presidente da República. Nesse
terreno, não há substabeiecimento de competência.

Vê-se, portanto, que, na sistemática atual, o Colendo Supremo
Tribunal Federal, por força de delegação do poder, legisla
sobre o "processo e o julgamento dos feitos da sua
competência originária ou recursal e da argüição de relevância
da questão federal" (Constituição federal, artigo 119, §3", c).

Cuida-se de delegação do poder e não de simples autorização
para elaboração das leis delegadas.

Essa delegação de poder é de caráter restrito, fonte, tão só, de
leis de processo atinentes aos feitos de competência originária
ou recursal do Colendo Supremo Tribunal Federal e da
argüição de relevância da questão federal.
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A mais Alta Corte de Justiça do País legisla nesse setor,
competentemente, obedecidas, porém, as linhas
discriminatórias constitucionais.

Essas normas regimentais, com força de lei, a exemplo da
Constituição Federal c do Código de Processo Civil, são fontes
formais do Direito Processual, em contraposição às leis de
organização judiciária erigidas pelos Estados e às disposições
outras dos regimentos internos dos tribunas, que, embora
relevantes para estudo do Direito Judiciário, são fontes
abstratas.

8. A União, e somente a União, tem competência para
legislar sobre o processo, de sorte que a lei do processo civil
ou penal é só aquela que promana do legislador federal ou
do Colendo Supremo tribunal Federal, subordinado este
aos estreitos limites do poder que lhe foi delegado".7f'
(grifou-se)

Assim, por haver entendido que o TRF exacerbara de suas
atribuições, invadindo a competência da União, o STF, por maioria,
julgou procedente a Representação, declarando a inconstitucionalidade
dos dispositivos daquele Egrégio Tribunal relativos a reclamação. E,
inobstante o Procurador-Geral da República haja interposto Embargos
lnfringentes77 na aludida Representação, eles foram rejeitados.7"

Na vigência da atual Constituição, o Governador do Estado do
Ceará, em razão da impossibilidade do Estado exercer o seu direito de
defesa, de forma ampla, o que resultava em prejuízos, ingressou com Ação

7Í'R'1J 112/504-567,
11 Depois dessa decisão o STF passa não admitir embargos de Infrigentes em sede de
Reclamação. Esse entendimento continua mantido na atual Carta vigente: ErcLA 377-PR,
Rei. Min. Moreira Alves, j.
27.10.94, p. 29164.
7KRTJ 117/921-961.
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Direta de Inconstitucionalidade n" 2.212-1, Ceará, com pedido de liminar,
em face da Constituição Estadual e Regimento Interno do Tribunal de
Justiça daquele Estado, terem criado o instituto da reclamação.

Em maio de 2000, a Suprema Corte ao analisar o pedido de
liminar, por maioria, manteve o entendimento firmado, quando do
julgamento da Representação 1092, ao conceder a liminar pleiteada,
consoante se depreende da ementa daquela decisão, cujo relator foi Min.
Octávio Gallotti:

"Criação, por norma de Constituição Estadual ou do
Regimento do Tribunal de Justiça, de reclamação destinada à
preservação da competência deste, ou à garantia de suas
decisões.

Relevância jurídica da argüição, que se lhe opõe, de invasão de
competência privativa da União para legislar sobre direito
processual (Constituição, art. 22,1)".

E extreme de dúvida, portanto, que a reclamação somente é
admitida pelo STF, STJ com autorização da Carta da República.

Nessa linha de raciocínio, constata-se, iniludivelmcnte, que a
reclamação jurisdicional criada após a Carta Maior, e em atos normativos
sem assento ou autorização na citada Carta são concessa venia,
inconstitucionais, o que enseja o ajuizamento da competente AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

5. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, razoável é chegarmos às seguintes conclusões:
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A Consrituição''; como Lei Fundamental implica não apenas o
reconhecimento de sua supremacia na ordem jurídica, mas também, a
existência de mecanismos suficientes para garantir essa qualidade. Referida
supremacia, não exige apenas a compatibilidade formal ao direito
infraconstitucional, mas também, a consonância com sua dimensão
material.

O que caracteriza o Estado Democrático de Direito é a submissão
de todos à ordem jurídica, em cujo topo está a Lei Maior.

Revela-se imprescindível o controle de constitucionalidade,
mormente frente à realidade brasileira, país continental, cuja moldura de
contradição espelha desigualdades regionais e socioeconõmicas.
Simetricamente encontra-se o Poder Judiciário com multiplicidade de
juizes e tribunais, de contextura e cultura díspares, sobrelevando-se, assim,
a necessidade deste controle pelo STF.

O Poder Judiciário, como os demais Poderes de Estado, está
compelido a trilhar a sua conduta pelos caminhos da estrita legalidade e
em conformidade com as normas constitucionais, primados do Estado de
Direito Democrático.

Neste cenário, apresenta-se a Ação Direta de
Inconstitucionalidade instrumento hábil para retirar do ordenamento
jurídico o antagonismo e a contrariedade do ato normativo com os
vetores estabelecidos na Lei Fundamental.

Referida ação, conseqüência lógica da separação entre Poderes,
possui tamanha relevância, que a Constituição vigente ampliou a
capacidade de sua propositura, como se verifica de seu art. 103.

79 "Ela é expressão de Direito triunfante, amálgama dos valores jurídicos fundamentais da
comindade destinatária, com quem deve compor autêntica simbiose", cf Oswaldo Luiz
Palu, in Controle de Constitucionalidade, p. 17
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A reclamação constitucional, caso esteja prevista em leis,
constituições estaduais ou em normas de regimentos internos de tribunais,
após a Constituição da República Federativa do Brasil, é totalmente
incompatível com a atual ordem Constitucional, representando uma grave
deformação no sistema jurídico.

Primeiro, porque não se trata de simples procedimento, mas de
matéria eminentemente processual, pelo que não se enquadra no âmbito
dos preceitos regimentais, que apenas regulam a vida interna das Cortes
Judiciárias, não tendo, por conseguinte, quaisquer eficácias externas.

Segundo, porque se um tribunal, que não tem competência
prevista e nem autorização na Lei Básica, cria para si a reclamação, estará
violando seus ditames.

Terceiro, porque em se tratando de matéria processual, a
competência privativa é da União, ex vi art. 22, I, da Constituição da
República Federativa do Brasil, o que configura invasão da esfera de
atribuição, com burla a discriminação de competência.""

Quarto, porque só ao Congresso Nacional, com sanção do
Presidente da República cabe legislar sobre direito processual art. 48, da
Carta Magna.

Portanto, verifica-se a Admissibilidade de Ação Direta de
Inconstitucionalidade, para declarar inconstitucional ato normativo,
editado posteriormente à promulgação da Lei Mãe, que inclui o instituto
da reclamação jurisdicional, em total descompasso com o Mandamento
Maior. O que viola "a força normativa da Constituição que a todos
vincula e a todos submete".

É sabido que a competência é questão de direito estrito, conforme Ministro Oscar
Corrêa na Representação n° 1.092-DF
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"...Ponha-se ardentemente ao trabalho, com a certeza
de que quem tem fé na justiça sempre consegue, a
despeito mesmo dos astrólogos, mudar o curso das
estrelas".

CALAMANDREI

AMEDIDAjLTJIOALCABÍVELPARADAREríTrOSUSPENSIVO
AO RECURSO ESPECIALE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1. INTRODUÇÃO
1.1.Justificativa e Relevância do Tema
Tema que desperta permanente fascínio são os recursos.

Notadamente o recurso especial e o recurso extraordinário, que
constituem uma das mais relevantes questões do direito constitucional e
processual, por seu aspecto teórico e pelas conseqüências de ordem prática
a que conduzem o seu julgamento.

Os pressupostos específicos destes recursos constitucionais, sua
rigorosa base procedimental, os óbices jurisprudenciais que surgem
freqüentemente, dificultando ainda mais sua admissibilidade perante os
tribunais superiores, dentre outros motivos, torna-os um desafio
constante, exigindo amplos conhecimentos acerca dos mesmos, e
habilidade técnica para que, na prática, se possa obter êxito na
propositura de tais recursos.

Neste trabalho, o que se objetiva é dar ênfase especial aos
problemas processuais pertinentes a estes recursos, notadamente no que
concerne ao efeito cm que são recebidos, haja vista que, por expressa
determinação legal, eles não têm suspensividade. Por conseguinte, pode-se
executar a decisão, ainda que provisoriamente. Não obstante, a execução
provisória não abranger atos que importem em alienação, em certos casos,
é possível ocasionar lesão grave ou de difícil reparação a parte.

Nesses casos, mantém-se a rigidez da regra geral ou essa
comporta temperamentos? Havendo temperamento, qual medida judicial
cabível? E esse tema palpitante, polêmico e atual que, mesmo sob um
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número restrito de laudas imposto pela Banca, pretende-se desenvolver, o
qual é de grande importância para o estudioso e o operador do direito.

Para melhor compreensão da temática, o trabalho foi dividido
em 06 itens. Item 1: trata das considerações gerais do recurso, em que, de
modo breve, se abordarão alguns aspectos que lhes são atinentes; item 2
refere-se ao cabimento do recurso especial c do recurso extraordinário
item 3: o efeito em que os recursos excepcionais são recebidos; item 4
veículo processual cabível; item 5: posicionamento do STF e STJ, de
acordo com a jurisprudência pesquisada no âmbito desses tribunais e o
item 6: conclusões.

Esta matéria específica e nova, em que pese ser adotada pela
jurisprudência, não tem sido objeto de atenção por parte da doutrina,
salvo raríssimas exceções. Mas com a presente iniciativa, espera-se que a
efervescência da matéria desperte maiores reflexões.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS RECURSOS
2.1. Fundamentos

O interesse que impulsiona a parte vencida a recorrer, de modo
geral, pode se dar pela falibilidade humana - já que o magistrado não é
uma máquina infalível de produzir decisões perfeitas e corretas, mas um
ser humano, passível de falhas e erros; pela irresignação natural do
homem de insurgir-se contra uma decisão que lhe seja desfavorável ou,
ainda, pela busca incansável de justiça, pois acredita-se que quanto mais
for analisada uma decisão, maior c a probabilidade de uma justiça
perfeita como diz Ada Pellegrini GRINOVHR1.

Entremcntes, na doutrina, no decorrer do tempo os recursos
sempre foram alvos de calorosas discussões no tocante a sua adoção ou
não pelas legislações, dada a dificuldade de estabelecer-se um ponto de
equilíbrio entre a rápida solução dos conflitos e a segurança na entrega da

Cf. OProcesso em evolução, p. 64.
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prestação jurisdicional. A alternativa adotada pelos ordenamentos
jurídicos foi propiciar remédios, restringindo, no entanto, "os casos e as
oportunidades"', já que não é possível afastar-se a possibilidade de erro.

2.2. Meios de impugnação
A parte interessada pode impugnar as decisões judiciais por

intermédio dos recursos e das decisões autônomas de impugnação. Estas,
em regra, dirigem-se contra decisões transitadas em julgado, como por
exemplo, a ação rescisória. Os recursos, ao contrário, voltam-se contra
decisões que ainda não transitaram em julgado. A principal diferença
entre eles, todavia, reside no fato de que as ações impugnativas originam
uma nova relação jurídica processual, instaurando, portanto, processo
diverso daquele em que a decisão hostilizada foi proferida. Ao passo que
os recursos são propostos endoprocessualmente, ou seja, dentro da mesma
relação jurídica processual. Assim, não é necessária a instauração de novo
processo3.

2.3. Conceito

O Código de Processo Civil, malgrado estabeleça conceitos de
alguns institutos jurídicos, o que é impróprio4, não fornece a definição de
recursos .

Entretanto, na doutrina, em que o tema fica melhor situado, há
diversos conceitos fornecidos pelos autores, sendo oportuno, aqui,
transcrever aquele que é fornecido pelo Prof. Nelson Luiz PINTO:

"o recurso é o meio processual através do qual pode a parte
impugnar, dentro do processo, portanto endoprocessualmente,

2Cf. BARBOSA MORF.TRA, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, p. 97 e 227.
5Cf. BARBOSA MORRIRA, op. ei!., p. 230. Nelson Nl'.RY JÚNIOR, Princípios fundamentais -

Teoria geral dos recursos, p. 175, 189 e 190.
J Diz Nelson NilRY JÚNIOR, op. cit., p. 168, que Savigny já alertava "do perigo

representado pela codificação completa do direito com as respectivas definições, no
sentido de que isto representaria o pensamento atual da ciência jurídica, impedindo,
por assim dizer, a evolução matéria! e progressiva dessa mesma ciência".

; Cf. Nelson NF.RY JÚNIOR, op. cit. p.168-169.
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um pronunciamento judicial que lhe tenha causado prejuízo
ou gravame, material ou processual, objetivando a modificação
(reforma), anulação (invalidação), esclarecimento ou integração
desse pronunciamento, que, para ser recorrível há de ter, em
princípio, conteúdo decisório, sem o que não poderia gerar
prejuízopara qualquerdas partes"6.

2.4. Classificação
Os recursos são classificados de diferentes modos e critérios

pelos doutrinadores. Para fins deste trabalho, abordar-se-á apenas a
classificação dos recursos de fundamentação livre, fundamentação
vinculada, ordinários, extraordinários7.

Como se sabe, é imprescindível que os recursos sejam
fundamentados. Fundamentar a decisão é tecer criticas à mesma". Em
certas situações, a lei limita as críticas feitas à decisão recorrida, em outros
casos, não.

Assim, no recurso de fundamentação livre, a lei não restringe a
liberdade da parte de dirigir quaisquer críticas à decisão hostilizada, por
não terem elas nenhuma influência para a admissão do recurso. Cita-se,
como exemplo, a apelação.

No tocante ao recurso de fundamentação vinculada, as críticas
contra a decisão combatida são aquelas elencadas taxativamente pela lei,
pois o cabimento do recurso bem como a sua admissibilidade dependem
de erro típico . A lei também exige outros pressupostos, como se verifica
do recurso extraordinário.

6Cf. Recurso especialpara oSTJ, p. 17.
Favorável a essa classificação: Nelson Luiz PiNTO, op.cit., p.34, Ver em contrário:
Barbosa Morkira, op.ãt, p. 252.

8Barbosa Moreira, op. ât., p. 250.
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No que tange aos recursos "ordinários, comuns ou normais"',
são uma garantia do duplo grau de jurisdição. Para serem admitidos basta
que haja sucumbência, pois não requerem pressupostos específicos, nem
possuem forma procedimental muito rígida. Permitem eles discussão de
matéria fática e de direito. O objeto imediato desses recursos é proteger o
direito subjetivo das partes contra decisão judicial, injustiça ou que
contenha algum vício. Estão elencados no art. 496, inciso I a V, do CPC,
quais sejam; apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de
declaração e recurso ordinário"

Já os recursos extraordinários, denominados também de recursos
de direito estrito, "especiais" ou "excepcionais", não se constituem em
terceiro ou quarto grau de jurisdição, visto que além da sucumbência,
apresentam exigências especiais todas previstas na Lei Maior, para serem
admitidos. Eles não são, portanto, considerados como uma garantia do
duplo grau de jurisdição, nem adequados para se discutir matéria de
fato'2, ou corrigir possíveis injustiças. A forma desses recursos é bastante
rígida. Dirigem-se aos órgãos de cúpula do poder judiciário e têm por
objeto imediato resguardar o direito objetivo, especificamente a
Constituição, tratados e leis infraconstitucionais. Somente de forma
indireta é que protegem o direito subjetivo da parte. Incluem-se nessa
classe, o recurso extraordinário, o especial e os embargos de divergência
por serem considerados uma extensão dos dois primeiros recursos citados,
ou seja, extraordinário e especial.

2.5. Dos efeitos

A doutrina costuma classificar os efeitos dos recursos em três:

obstar ao trânsito em julgado, efeito devolutivo e efeito suspensivo. Além
destes, existem ainda o efeito translativo, o efeito substitutivo c o efeito

Rodolfo Camargo MANCUSO, Recurso extraordinário e recurso especial, p. 76.
" Nelson Luiz PINTO, op. cit, p. 3(í.

Oreste Nestor de Souza LASPRO, Duplo grau de jurisdição no direito processual civil, p.
158.
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expansivo.13 Todavia, abordar-se-á somente os três primeiros efeitos
mencionados, os quais são necessários para o desenvolvimento da
monografia ora esposada:

Io) Obstar ao trânsito em julgado ou à preclusão da decisão
guerreada14. Nelson NERY JÚNIOR, todavia, entende que a interposição do
recurso, em verdade, retarda e adia a coisa julgada, "pois esta
circunstância é conseqüência do princípio da inevitabilidade"15. Este
efeito decorre do próprio efeito devolutivo, estando, portanto, presente
em todos os recursos"1.

2") Efeito suspensivo - antes mesmo do recurso ser proposto, dá-
se a manifestação deste efeito, pela simples expectativa de propositura,
que por si só já inibe a produção de efeitos da decisão. A interposição do
recurso torna duradouro esse efeito, que terminaria se acaso o recurso não
fosse proposto no prazo legal17. No sistema do Código de Processo Civil,
a regra geral é os recursos terem efeitos suspensivos. A não-suspensividade
é expressa pela lei. Não só a execução provisória é impedida pelo efeito
suspensivo, como ainda toda eficácia da decisão, ressalvadas, no entanto,
as situações especiais, previstas em lei.

3o) Efeito devolutivo • por meio deste efeito, a matéria
impugnada no recurso é devolvida ao conhecimento do órgão judiciário
superior àquele que a proferiu. Segundo Tereza Arruda Alvim Wambier1*,

13 Nelson NliRY JÚNIOR, Princípios Fundamentais - Teoria Gera! dos Recursos, p. 361 e
seguintes.
IJ BarbosaMoreira, op. át., p. 254.
^op. cit.,p. 176.

BARBOSA MOREIRA, Recursos (direito processual civil), verbete no Repertório Enciclopédico do
Direito Brasileiro, de Carvalho SANTOS, V. 45/100.

17 BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, p.255. No mesmo sentido
Arruda Al.ViM - Repro 48/22.

18 O novo regime do agravo, 2' ed., p. 191-192. Teoria geral dos recursos, Repro 58, p. 150-
156.
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dá-se a devolutividade ainda que a matéria seja devolvida ao mesmo juízo
que prolatou a decisão, como ocorre, por exemplo, nos embargos de
declaração1''. Este efeito é inerente a qualquerrecurso.

3. CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL E DO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
3.1. Recurso Especial
Os pressupostos gerais do recurso especial são os mesmos

atinentes aos demais recursos, quais sejam: legitimação, competência,
tempestividade, sucumbência, regularidade formal, inexistência de fato
extintivo ou impeditivo do poder de recorrer e preparo. A estes,
entretanto, acrescentam-se os pressupostos específicos, de natureza
constitucional, previstos no art. 105 da Carta Política Brasileira: a) causa
decidida em única ou última instância por Tribunais Regionais Federais,
de Justiça ou de Alçada; b) existência de questão federal, que há de ser
prequestionada c cnquadrável nas alíneas do inciso III, do artigo
anteriormente citado

3.2. Recurso Extraordinário

Por sua vez, o art. 102, inciso III, da Lei Maior, estabelece que
compete ao Supremo Tribunal Federal:

"julgar, mediante recurso extraordinário as causas decididas
em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a)
contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar
inconstitucionalidade de Tratado ou Lei Federal; c) julgar
válida lei ou ato de governo local contestado em face desta
Constituição".

Como se observa, a admissibilidade destes recursos excepcionais
está bem definida na Constituição da República. Ao recurso
extraordinário cabe o reexame da matéria constitucional, enquanto que ao
recurso especial compete revisão da matéria infraconstitucional,

" No mesmo sentido Nelson NKRV JÚNIOR, Princípios fundamentais ..., p. 177. Contrário:
José Carlos BARBOSA MOREIRA, em seus Comentários ao CPC, p. 257.
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notadamente a legislação ordinária federal. Exclui-sc, portanto, o reexame
de leis estaduais ou municipais. Nesse sentido, dispõe a Súmula 280 do
STF, aplicável também, aorecurso especial20.

Através do recurso especial, impugna-se decisões proferidas por
tribunais, ao passo que, no recurso extraordinário, pode-se atacar decisões
proferidas por juiz de primeiro grau, quando não for o caso de recurso
ordinário e haja ofensa à Constituição, consoante se infere à luz do art.
102, inciso III, da Lei Maior.

A expressão "causas decididas", constante tanto do art. 102,
inciso III, como do art. 105, inciso III, da Carta Magna, enseja exigência do
prequestionamento da questão constitucional ou federal, previsto nas
Súmulas 282 e 356 do Excelso Pretório, aplicáveis ao RE e, também, ao
RESP21. Eduardo Arruda ALVIM e Angélica Arruda ALVIM22 entendem,
também, que a exigência do prequestionamento, em análise derradeira,
encontra sua razão de ser na própria Constituição da República. É de bom
alvitre ressaltar que, mesmo tratando-se de matérias de ordem pública, é
imprescindível o prequestionamento, por não serem aplicáveis ao
procedimento destes recursos excepcionais21 os arts. 267, § 3° e 301, § 4o,
do CPC . Deve-se observar que o prequestionamento exigido pelas
súmulas 282 e 356 do STF não pode ser feito após -o julgamento do
recurso, pelo tribunal de origem, pois como acertadamente adverte

Apud Eduardo Arruda Al.VIM e Angélica Arruda ALVIM. Recurso especial e
preaueslionamento. In: Aspectos polêmicos e atuais do recurso extraordinário. Teresa Arruda
Alvim WAMBIER, (coord.) São Paulo: RT, 1997.

21 Cf. Nelson NHRY JÚNIOR, Princípiosfundamentais - Teoria Geral dos Recursos, p. 248.
22op.cít.,p. 176.

O processuaÜsta e Ministro aposentado do STJ, Athos GUSMÃO, tanto em sede
doutrinária como nos votos que proferia é incisivo em dizer que o recurso especial é
um recurso extraordinário. RT - 654/7 - 15.

Cf. NKRYJÚNIOR, op. cit, p. 250. A jurisprudência seinclina no mesmo sentido.
3Nelson Luiz PINTO entende que essas questões devam ser apreciadas de oficio. Recurso
Especialpara oSTJ, p.139.
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Theotonio NkgrãO, "se assim fosse, não mais seria prequestionamento,
mas pós-questionamento"2''. "Prcqucstionar quer dizer questionar antes,
fazer, levantar questão acerca de, discutir, controverter previamente"" . Ou
como afirma o Min. Marco Aurélio do STF: "Diz-se prequestionada
determinada matéria, quando o órgão julgador haja adotado
entendimento explícito a respeito, incumbindo à parte sequiosa de ver a
controvérsia guindada à sede extraordinária instá-lo a fazê-lo"2ít. No tocante
ao prequestionamento implícito, há divergência entre os ministros tanto
do S'l] como do STF.

4. EFEITO EM QUE O RECURSO ESPECIAL E O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO SÃO RECEBIDOS

O art. 542 do CPC revigorado com a nova redação dada pela Lei
n" 8.950/94, em seu § 2", disciplina que os recursos extraordinário e
especial "serão recebidos apenas no efeito devolutivo".

Barbosa Moreira211 tece criticas a esse dispositivo por entender
que ele dá a falsa impressão de conceder uma devolução ampla da matéria
que foi decidida pelo órgão judiciário inferior, quando talvez a pretensão do
legislador tenha sido a de reafirmar a exclusão do efeito suspensivo a estes
recursos excepcionais, já expresso no art.. 497, Ia parte, do estatuto
processual civil, no que se refere ao processo executivo. Afirma, ainda, o
autor: "mas c bem de ver que afirmar o efeito devolutivo não implica, por
si só, negar o suspensivo: um não é contrário do outro, nem aquele
incompatível com este" (..)

Assim, não tendo estes recursos efeito suspensivo, pergunta-se: há
alguma medida judicial que se possa manejar para que, em casos

'"• RT 602/09.
21 Sônia Márcia H. de Almeida BATISTA, Dos Embargos de Declaração, São Paulo; RT,

1991,p. 134. Apud Eduardo ArrudaAl.VIM e Angélica Arruda ALVIM, op. cit. p. 161.
20 STí-, Ag. 141.485-5 SP, DJLI de 22.04.92, apud Jurandir Fernades de SOUZA, Aspectos

práticos da interposição dos recursos extraordinário e especial. RT 693/99. Ag. 12342-0-SP,
DJU 03.08.93, p. 14.445.

~' Cf. seus Comentários ao Código de Processo Civil, p. 580.
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excepcionalíssimos, se evite lesão grave ou de difícil reparação, em virtude
da execução provisória da decisão guerreada? Antes, porém, de responder-
se a indagação formulada, é necessário uma pequena digressão acerca do
direito, paramelhor compreensão da matéria.

Como se sabe, superada a fase conceituai do direito e a
desvinculação de seu aspecto liberal - individualista, o direito processual
passou a ser inserido "no contexto das instituições sociais e políticas da
nação"3", já que é"um instrumento aserviço da paz social"31.

4.1. Efetividade do processo
O processualista moderno preocupa-se muito com a efetividade

da tutela jurisdicional. No Brasil um dos primeiros autores a abordar a
matéria foi BARBOSA MOREIRA, que discorreu sobre os pontos relevantes
de seu conceito, cabendo destacar, dentre outros, os seguintes: "oprocesso
deve dispor de instrumentos adequados a todos os direitos"; "o resultado
do processo há de ser de tal modo que assegure à parte vitoriosa, o pleno
gozo da utilidade especifica a que faz jus, segundo o ordenamento"12

4.2 A instrumentalidade do processo
Ligada à questão da efetividade, está a da instrumentalidade do

processo. Esta constitui tema da tese de cátedra de Cândido
DiNAMARCo" em que ele destaca o ideal de efetividade do processo e de
sua instrumentalidade, esclarecendo os fins a serem alcançados pelo
instrumento: escopos sociais, pacificação social, escopos políticos -
participação e escopos jurídicos - a atuação do direito material.

Assim sendo, a efetividade e a instrumentalidade do processo são
elementos essenciais na busca de soluções dos conflitos juntamente com
os princípios que regem o direito processual civil: o devido processo legal

Cândido DINAMARCO, Nasce um Novo Processo Civil. In: Reforma do Código de Processo
Gvii, Sálvio de FIGUEIREDO (coord.). p. 1.

" GRINOVF.R eDINAMARCO, Teoria Geral do Processo, p. 41.
Notas sobre oproblema da "efetividade" doprocesso. In: Temas de Direito Processual, p. 27-42.
A instrumentalidade do processo, p. 159-259.
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e o acesso a ]ustiça.

4.3. O acesso à justiça, segundo Mauro CAPPELLETTIe Bryant
GARTH

Mauro CAPPELLETTI, Doutor em Direito pela Universidade de
Florença - Itália e Bryant GAFLHiJ, Doutor em Direito pela Universidade
de Stanford - Estados Unidos, ao discorrerem, sobre a evolução do
conceito teórico de acesso à justiça, asseveram que nos estados liberais
"burgueses" a mesma era apenas formal e não efetiva. Entretanto, a
medida em que as ações e relacionamento adquiriram caráter mais
coletivo que individual, surgiu um movimento para que os direitos e
deveres sociais passassem a ser reconhecidos. O acesso passou a ser visto
não só como um direito fundamental, mas também como "ponto central
da moderna processualística".

Os autores, após exporem os obstáculos que impedem o acesso
efetivo à justiça, tais como: custas judiciais, possibilidades das partes e
problemas especiais dos interesses difusos. F, apresentam soluções
denominadas de "ondas", as quais se dividem em três: primeira onda -
assistência judiciária para os pobres; segunda onda - representação dos
interesses difusos; terceira onda —"do acesso a representação judicial a
uma concepção mais ampla de acesso à justiça". Além disso, sustentam
que deva se dar "um novo enfoque de acesso à justiça", que incentive
várias e amplas reformas, tais como: alterações nas formas de
procedimento; modificação na estrutura dos tribunais ou criação de
novos tribunais; etc1'. Por outra margem, entendem ser preciso, ainda, que
o direito seja analisado não só sob a ótica dos produtores do direito, mas,
também, de acordo coma perspectiva dos usuários ''.

4.4. Tendência Brasileira

A tendência anteriormente mencionada surtiu efeito na doutrina

uAcesso àjustiça, tradução de Ellen Gracie NORTI IFI.EF.T.
* op. cit p. 71.
"' Mauro CAPPEIXETTI, o Processo Civil Contemporâneo. In: Revista Gênesis, p. 9.
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brasileira que estava consciente da necessidade de mudanças e de
reformas; merecendo aqui realçar o trabalho produzido por Kazuo
WATANABE sobre o acesso à justiça, na sociedade moderna, enfatizando
que o referido acesso, nos dias atuais, não se restringe apenas em acesso
aos tribunais, mas à viabilidade de acesso à ordem jurídica justa.

4.5. Obtenção de efeito suspensivo em casos excepcionais
Assim, retornando-se a pergunta formulada (item 4), pode-se

responder que cm casos excepcionais é possível, sim, obter-se a suspensão
da decisão impugnada, ainda que o recurso interposto, por disposição
legal, não tenha efeito suspensivo, com supedànco nos princípios
processuais abordados anteriormente.

5. VEÍCULO PROCESSUAL CABÍVEL
Nessecaso, qual é, então, o veículo processual adequado?
5.1. Mandado de Segurança
Ao primeiro exame se poderia pensar no mandado de segurança.

Com efeito, pois como se sabe, deu-se nova interpretação ao art.
5°, inciso II, da Lei 1.533/51, elaborada na época do CPC de 1939, com a
entrada em vigor do Código de Processo Civil de 1973 que, quase ou
nada, trata de ato judicial irrccorrível, bem como por decisão proferida,
por maioria, pelo STF,K, admitindo o cabimento de mandado de
segurança contra ato judicial passível de recurso, quando tal ato, além de
ser desprovido de efeito suspensivo, puder ocasionar lesões graves ou de
difícil reparação, abrandando o enunciado de sua Súmula 267, cujo teor é
igual às disposições do inciso II, art. 5" da Lei do mandado de segurança.

A partir dessa decisão, passou-se com muita freqüência a fazer-se
uso do mandado de segurança para obtenção de efeito suspensivo a
recurso que, por previsão legal, não o tem, principalmente no caso do
agravo de instrumento anterior à Lei nü 9.139/95, sob a alegação da

37 Participação eprocesso, Sào Paulo, RT, 1988, p. 128-135. Apud Oprocesso em evolução, Ada
Pellegrini GkiNOVER, p. 9.

18 RE n° 76.909-RS, rei Min. Xavier de Albuquerque, em 05.01.73.
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decisão hostilizada ser teratológica ou por estar configurados o periculum
in mora e o fumus boni iuris. Os tribunais estaduais, em certos casos, foram
compelidos a conceder segurança mesmo não estando presente a
ilegalidade, o direito líquido e certo, com base apenas nofumus boni iuris.
Ou então, com fundamento no fumus boni iuris e periculum in mora ,
requisitos de feições acautelatórias, para evitar que a decisão judicial
ocasionasse lesão de difícil reparação à parte. Arruda ALVIM e Tereza
Arruda Alvim com inteira razão eram contrários a esse desvirtuamento

do mandado de segurança:

"A nosso ver, adotar essa posição eqüivaleria a equiparar o
mandado de segurança a uma medida cautelar. O que ambos
têm em comum é a celeridade do rito c a possibilidade de que
haja concessão da medida liminar. Entretanto, nas cautelares
contenta-se o Magistrado com fumus boni iuris enquanto que,
no mandado de segurança, o direito de ser líquido e certo -
provável, cabal e documentalmente, de plano. A cognição,
pois, neste remédio, não é superficial, mas adstrita à prova
documental, e este supõe sempre a legalidade do ato atacado,
ferindo direito subjetivo, líquido e certo da parte, o que não
ocorre com as medidas liminares".

Mais adiante, os autores são categóricos ao concluir:
"Efetivamente, sob o ponto de vista ortodoxo, não há como se falar em
direito líquido e certo que a parte recorrente tenha em obter efeito
suspensivo a ser dado a seu recurso, quando este, por lei, não o tem".

No mesmo compasso se manifesta Nelson NeryJÚNIOR:

"Diz o texto constitucional ser cabível o mandado de

segurança contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, que

w 2o TACSP - MS 247.467-5, 8a C. - rei. Juiz Martins Costa - j. 25.10.88 - v.u.,
jurisprudência colhida por Arruda ALVIM e Teresa Arruda ALVIM In: Repertório de

jurisprudência e doutrina ... p, 101.
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ameace ou fira direito líquido e certo do Impetrante (art. 5",
n. LXIX, CF). Quando o juiz recebe o recurso, v.g., de agravo
apenas no efeito devolutivo, está agindo secundum legem (art.
497, CPQ, não sendo este ato ilegal ou abusivo. Qual o
direito do impetrante que teria sido violado? Caso consiga o
deferimento da ordem, não estaria o ntandamus violando
direito líquido e certo da contraparte, de ver o agravo
recebido apenas no efeito devolutivo, como determina a lei?
Positivamente o mandado de segurança não pode ser
utilizado para obter efeito suspensivo a recurso que, ex kge,
não o tem" .

Nelson Luiz PlNTO ", apoiado nos ensinamentos de Tereza C. de
Arruda ALVIM, afirma ser inconstitucional a admissão do mandado de
segurança para dar efeito suspensivo a recurso, com esteio somente no

fumus boni iuris da decisão guerreada.

Pelos expressivos ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais,
verifica-se não ser o mandado de segurança, instrumento processual
tecnicamente adequado para obter efeito suspensivoa recurso.

É possível, no entanto, impetrar-se mandado de segurança se
presentes estiverem os seus requisitos, podendo o impetrante obter êxito
com a ação, não para obter efeito suspensivo a recurso, mas para
suspender os efeitos do ato ilegal41.

Com o advento da Lei n" 9.139, de 30.11.95, que deu nova
redação ao art. 558, do CPC, o mandado de segurança contra ato judicial,
perdeu muito de sua utilidade, o que era um dos objetivos da reforma, já
que o manejo dessa ação "como sucedâneo recursal" contrariava a Súmula

'" Recurso parao STJ, p. 61,
" Nesse sentido: Arruda Al.VIM, Teresa Arruda Alvim PlNTO - In: Repertório de

jurisprudência..., p. 19e Nelson NERY JÚNIOR, Princípios Fundamentais..., p. 397.
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267 do STF e o próprio ordenamento jurídico42. O Egrégio 2° Tribunal de
Alçada Civil do Estado de São Paulo, por sua 6a Turma, no Mandado de
Segurança n° 441.919-00/5, cujo relator foi Juiz Carlos Shoppa, já decidiu
nesse sentido .

A questão já foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de
Justiça que decidiu não ser o mandado de segurança o meio processual
adequado para se obter efeito suspensivo em recurso especial . Acredita-
se, assim, que o mandado de segurança, sem dúvida, não é o meio idôneo
para atribuir-se efeito suspensivo aos recursos excepcionais. Ele merece ser
vislumbrado como uma garantia constitucional destinada à proteção de
direitos lesionados, ou ameaçadas por ato ilegal ou abusivo de autoridade.

De outra parte, para a concessão de efeito suspensivo, os
tribunais superiores exigem a configuração do fumus boni iuris e do
periculum in mora, que são pressupostos das medidas cautelares.

E nem se alegue, como sustentam alguns, que o mandado de
segurança se inclui na categoria de ação cautelar, em decorrência de ser
possível a concessão liminar da providência requerida.

Ora, a liminar em ação cautelar distingue-se da liminar em
mandado de segurança.

Com efeito, pois, malgrado ambas serem medidas provisórias,
elas não se confundem em sua natureza e regime jurídico. Até porque
toda medida cautelar é provisória, no entanto, nem toda medida
provisória tem natureza cautelar.

Nesse sentido, manifesta-se, com muita propriedade, Humberto

42 Cf, Sálvio de FiGEHIRLDO, Agravo de instrumento: um novo modelo, "RT 593/289. Apud
Berenice S. N. MAGRI c Cássio Scarpinella BüENO", Tutela Cautelar no Sistema Recursal
do Código de Processo Civil Modificado - Repro 83/27-43.

4M/j»^BereniceS.N.MAc;iiIcCassioScarpinellaBL!ENO, Repro 83/41-42.
•" MS 2.221-8-PR, 3' Seção, STJ, rei. Min. Assis Toledo, DJU de 30.8.93
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THF.ODOROJÚNIOR, apoiado em Hamilton de Moraes e BARROS:

"Caso típico de medida provisória não cautelar são as
liminares que se admitem em certos procedimentos especiais
de mérito, como os interditos possessórios e os mandados de
segurança. Essas liminares, ao contrário da providência
propriamente cautelar, já se apresentam como a entrega
provisória e antecipada do pedido: já são decisão satisfativa
do direito, embora precárias. Destinam-se a transformar em
definitiva com a sentença final".

E importante adicionar, por outra margem, que a liminar em
mandado de segurança c uma antecipação da decisão a ser proferida ao
final da ação. Enquanto que a liminar em sede de ação cautelar visa
assegurar a utilidade da decisão a ser profligada no processo principal.

Também Luiz Orione NETO45 posiciona-se nesse sentido, quando
diz ser a medida cautelar inominada com pedido liminar, o instrumento
processual adequado para conferir efeito suspensivo a recurso que não o
possui, notadamentc ao RE e ao RESP.

O ilustre autor justifica o seu entendimento com base nas
decisões dos tribunais superiores, bem como pela previsão existente nos
regimentos internos das aludidas Cortes, especificamente nos art. 21,
inciso IV, do RISTF e art. 288, do STJ, respectivamente, que "fazem
inequívoca opção pela utilização das medidas cautelares" .

5.2. Medida Cautelar

Luiz Rodrigues WAMBIER46 é incisivo ao afirmar que foi adotado
pelo sistema o manejo da tutela cautelar para obstar a eficácia das
decisões impugnadas no RE e no RESP que não têm, por lei, efeito

Cf. Liminares no Processo Civilelegislação processual extravagante, p. 540.
"Do manejo da tutela cautelar para obtenção de efeito suspensivo no recurso especial e
no recurso extraordinário". In: Aspectos polêmicos e atuais do recurso especial e do recurso
extraordinário. Teresa Arruda Alvim WAMBIER, (coord.), p. 358-386.
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suspensivo.

5.2.1. Tutela cautelar

Entende-se adequado o instrumento processual adotado pelo
sistema, pois, como é sabido, "a função cautelar aparece como verdadeiro
reflexo da garantiaconstitucional do amplo acesso à justiça".

De fato, pois a tutela jurídica, além de reparar as lesões
individuais, impede também o perigo de lesão47, consoante se depreende
do art. 5o, inciso XXXV da Lei Fundamental.

Como se vê, as medidas cautelares também têm por função
prevenir e impedir que o processo principal tenha "a sua eficácia
perenemente ameaçada pelo passar do tempo, que realmente é inimigo
declarado e incansável do processo"41*. Isto ocorre não só no direito
brasileiro, mas também no direito comparado.

5.2.2. Direito Alemão

Na Alemanha, por exemplo, Fritz BAUR4'; assinala que nos
últimos tempos as medidas e determinações judiciais temporárias
aumentaram consideravelmente. Dentre as razões para essa expansão,
destacam-se as "deficiências do processo ordinário". Diz o autor alemão
que

"as partes não podem ou não querem aguardar até que o
tribunal, no processo ordinário, profira julgamento de seu
litígio após anos de espera. Então, procuram no
procedimento da medida cautelar uma decisão rápida, já que
com razão, lhes cabe argüir que um processo ordinário
demasiadamente moroso pode levar a periclitação e, até
mesmo, ao aniquilamento de sua posição jurídica."5"

J Humberto TiIEODORO JÚNIOR, "Tutela cautelar durante tramitação de recurso", In:
Recurso no Superior Tribunal'de Justiça. Sálvio de Figueiredo TniXEIRA, (coord.) p. 231.

•"* Cf. Cândido DINAMARCO, A instrumentalidade do processo, p.301-302.
4,1 Tutelajurídica mediante Medidas Cautelares.
VI op.cit.,p. 17-18.
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Dentre as espécies de medidas cautelares, utiliza-se muito a de
caráter assecurativo, prevista no parágrafo 935 da ZPO51, que tem por
escopo servir à realização da pretensão material no futuro. Ela não serve
para a prestação de soma em dinheiro, mas para a entrega de coisas,
obtenção, efetivação de uma ação, etc. Para sua concessão, o juiz verifica
se a pretensão, de acordo com as determinações do direito material está
exposta de forma concludente c plausivelmente provada".

5.2.3. Direito Italiano

No direito italiano, Giuseppe CHIOVENDA reportando-se a

cerca da matéria, assinala:

"medidas especiais, determinadas pelo perigo ou urgência,
dizem-se provisórias acautelatórias ou conservadoras, porque
expedidas antes de se declarar à vontade concreta da lei que
nos garante um bem, ou antes de se realizar a sua atuação,
para garantia de sua futura atuação prática; e são várias,
conforme a varia natureza do bem a que se aspira."

Mais adiante o notável prosssualista assevera que

"a medida provisória corresponde a necessidade efetiva e atual
de afastar o temor de um dano jurídico; se, pois, na realidade
esse dano é ou não iminente, apurar-se-á na verificação
definitiva. Fundado nela, poderá revogar-se, modificar-se ou
confirmar-se o despacho"54.

5.2.4. Direito Brasileiro

Já no direito brasileiro, a finalidade da tutela cautelar, conforme
magistério de Humberto TEODORO JÚNIOR "é assegurar a eficácia e
utilidade a outro processo e não solucionar a pretensão material" , isto é,

' ZPO (Zivilpro^essordnung) —Código de Processo Civil.
'^ op. cit.,p. 41.
'' Instituições de Direito Processual Civil, p. 331.
'^ op. cit. p. 333.
1Processo cautelar, n° 66, p. 93.
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"as ações cautelares não tèm em si a função de proteger o direito da parte,
mas sim de garantir a eficácia e utilidade do processo principal, caso a
parte, em situação de perigo ou risco, venha a sair vitoriosa no
julgamento definitivo"5"7.

No presente caso, a medida cautelar proposta para obstar a
eficácia da decisão recorrida, criando condições para que a decisão a ser
proferida no recurso especial ou extraordinário possa ter eficácia no
plano concreto.

5.2.5. Pressupostos de Concessão da Tutela Cautelar
Para que a tutela cautelar seja deferida, necessário se faz à

presença dos seus pressupostos, que são dois: Jumus boni iuris e o periculum
in mora.

a) Fumus boni iuris - significa "fumaça do bom direito", a
existência de um direito aparente. "Se à primeira vista, conta a parte com
a possibilidade de exercer o direito de ação, e se o fato narrado, em tese,
lhe assegura provimento de mérito favorável, presente se acha o fumus
boni iuris, em grau suficiente para autorizar a proteção das medidas
preventivas"58.

b) Periculum in mora - configura-se quando houver risco de que a
demora da tutela definitiva possa comprometer o resultado útil do
processo, causando lesão grave ou de difícil reparação ao direito da parte
que, para obter a medida liminar, deverá demonstrar um grau acentuado
de urgência5''.

A garantia fundamental do devido processo legal e o exercício do poder geral de
cautelar no Direito Processual'GW,RT 665/li.
Luiz Guilherme MARINON1, invertendo esse situação, diz que é possível o processo de
conhecimento servir ao processo cautelar, quando a prestação jurisdicional, tendo sido
adiantada, nada mais resta para ser assegurado no campo dos fatos, já que a pretensão
foi satisfeita. Ia: Tutela cautelar etutela anteàpatória, p, 48.

ss Cf. Humberto TlIKODORO JÚNIOR, Processo cautelar, p.75-76.
Arruda Al.VIM e Teresa Arruda Al.VlM, Repertório de jurisprudência e doutrina sobre

mandado de segurança..., p. 44.
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Configurados tais pressupostos, imperioso se faz que o
magistrado conceda a medida liminar, pois não há nesse ato
discricionariedade como sustentam alguns autores'1", mas obrigatório,
conforme preledona Betina Rizzato LARA: "se o juiz chegar a conclusão,
após realizar a mencionada Interpretação de que existe no caso concreto,
periculum in mora e o jumus boni iuris, não poderá escolher entre conceder
ou não, a medida liminar. Está obrigado a concedê-la."fil

Assiste razão à Autora, pois, caso contrário, a parte ficaria ao
"desamparo da tutela cautelar"62 e o processo principal nada mais seria do
que "uma atividade ilusória e despida de maior utilidade"1"'3. Além do que
estaria se sonegando a "própria tutela jurisdidonal, que, no moderno
Estado de Direito, inclui-se entre as garantias fundamentais (CF, art. 5",
XXXV)".

5.2.6. Poder Geral de Cautela

No processo cautelar, ao magistrado é concedido o poder geral
de cautela — art. 798, do CPC — que lhe permite determinar medidas
cabíveis para proteger o direito da parte, ainda que as mesmas não
constem no bojo do Estatuto Processual Civil64. Saliente-se, contudo, que
é imprescindível que a parte formule o seu pedido, visto que c vedado ao
juiz agir de ofício, exceto no caso do art. 797, do citado diploma legal.

Observa Luiz Rodrigues WAMBIER65 que esse poder cinge-se ao

"Galeno LACHRDA, em seus Comentários ao CPC, p. 186.
Cf. ÍJminares no Processo Civil, p. 106. No mesmo sentido: Arruda ALVIM e Teresa

Arruda ALVIM, op. ei/., p. 43; BARBOSA MOREIRA, Temas de Direito Processual Civil, p. 61,
Nelson NERY JÚNIOR e Rosa NliRY, Código de Processo Civil Comentado, p. 1150.

2Cf. Humberto TnlíODORO JÚNIOR, Tutela cautelar durante tramitação de recurso. In:
Recurso no Superior Tribuna! de justiça. Min. Sálvio de Figueiredo TlilXRIRA, (coord.) p.
237.

' Cf. Humberto TiIliODORO JÚNIOR, op. cit., p. 237.
' Cf. Nelson Luiz PINTO, Recurso especialpara oST], 78.
' Do manejo da tutela cautelar para obtenção de efeito suspensivo no recurso especial e
no recurso extraordinário. Irr. Aspectospolêmicos eatuais..., p. 365-366.
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processo cautelar, pois inexiste previsão legal permitindo que ele seja
admitido no processo de conhecimento e execução, independentemente
de haver pedido cautelar.

No poder geral de cautela há discricionariedade por parte do juiz
no que concerne à possibilidade de determinar as medidas que entender
adequadas66. No caso de dúvidas, no entanto, "o caminho a seguir é o da
concessão e não o da denegação da medida preventiva, sempre que haja
algum risco de dano sério."67

Evidentemente que não se pretende, como adverte Humberto
Theodoro Júnior6":

"Atribuir ao relator, nem mesmo à turma julgadora, a tarefa
de, a seu bel prazer, prodigalizar efeito suspensivo a recursos
que o legislador não contemplou com esse predicado. A lei,
porém, não pode prever evidentemente todas as
peculiaridades que a vida, oferece aos Tribunais. O poder
geral de cautela, i» casu, socorre o juiz justamente naquelas
conjunturas excepcionais onde a parte não pode ser
abandonada, sob pena de inutilizar o próprio processo
principal como instrumento da justa composição dos
litígios".

Esse poder, não obstante seja amplo e irrestrito, encontra seus
limites no próprio direito, como por exemplo, a impossibilidade de não
poder substituir ou conceder mais que o pedido, a pretensão formulada
no processo principal.

Donaldo ARMELIN , no entanto, assevera que o juiz não fica
restrito ao pedido formulado pela parte na ação cautelar, pois o que visa é

"• Cf. Betina R. LARA, op. àt, p. 107.
67 Humberto TiUiODORO JÚNIOR, op. cit. p. 237.
wop. àt., p. 245.
ft9 Cf. A tutelajurisdicional cautelar, p. 124.
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a garantia da eficácia da prestação jurisdicional e não tutelar o bem da
vida.

Assim, se a medida pleiteada não for adequada no entender do
magistrado para garantir o resultado útil do processo, ele poderá dar
outra medida que melhor se harmonize ao caso concreto™, sem que
incida cm decisão extra-petita, "pois a finalidade da tutela jurisdicional
cautelar é suficiente para absorver esse aparente desvio".

Diz ainda, o citado Autor, que o art. 805 do CPC - contrário ao
entendimento ora exposto - deve sofrer temperamentos na sua rigidez.

E com base nesse poder que o STJ, vem admitindo o uso da
tutela cautelar de forma incidental, para conceder efeito suspensivo ao
RESP , como se verá a seguir.

O STF, no entanto, tem entendido nesses casos que, em seu
âmbito, não é aplicável o procedimento cautelar previsto no Código de
Processo Civil, art. 736 e seguintes, "mas, sim, a norma especial de
natureza processual constante do inciso IV do artigo 2t de seu Regimento
Interno"73.

5.2.7. Posicionamento Adotado pelo STF e STJ
Como já assinalado, o recurso extraordinário e o recurso especial

são desprovidos de eficácia suspensiva. Logo, são passíveis de execução
provisória . Esta poderá ocasionar danos graves e até irreversíveis à parte,
cm certos casos, enquanto ela aguarda a proteção jurisdicional definitiva,
cuja reforma do recurso poderá ser nenhuma ou de pouquíssima
utilidade, o que vai de encontro ao princípio da efetividade processual.

7" No mesmo sentido: Luiz Rodrigues WAMBIFR, op. cit., p. 366.
71 Luiz Rodrigues WAMBIíiR, op. cit, p.366.
"" Cf. Petição n° 1.881-8/RS (Questão de Ordem) Ia T., Rei. Min. Moreira Alves, DJU

11.02.2000.
73 Luiz Rodrigues WAMBIÍIR entende ser inadequada essa expressão por se estar "diante

de um fenômeno que sepoderia chamar de execução incompleta", op. cit. p.367.
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Em face da gravidade dessa situação, o Supremo Tribunal
Federal inovou profundamente o sistema, antes mesmo da Constituição
de 1988, ao admitir o uso de medida cautelar74 tecnicamente mais correta
que o mandado de segurança, para conferir efeito suspensivo ao recurso
extraordinário, em situações limitadas e excepcionalíssimas, gizado nos
arts. 21, incisos IV, V e 304, do seu Regimento Interno. Estes artigos
correspondem ao poder geral de cautela do magistrado, já que repetem a
redação dos arts. 797, 798, 799 e, notadamente, o art. 800, todos do
CPC75.

Esse procedimento, também, passou a ser adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, a partir da decisão unânime, proferida por sua 41
Turma, cujo relator foi o eminente Ministro Sálvio de Figueiredo
TEIXEIRA76, com esteio no art. 34, incisos V e VI, e art. 288, do seu
Regimento Interno.

Nesses Tribunais, compete ao relator submeter as medidas
cautelarcs ao Plenário, Turma, Corte Especial ou à Seção, conforme seja o
caso, podendo em caso de urgência, conceder liminar que deverá,
posteriormente, ser referendada pelo Colegiado, consoante disciplinam
seus Regimentos Internos, os quais "desempenharam e ainda exercem
papel importantíssimo e decisivo na interposição dos recursos
extraordinário e especial"7'.

Desse modo, se o recorrente se encontra diante de situação
susceptível de risco, pode manejar medida cautelar incidental para

* STF-Per. 118-PR, ac. De 11.05.84, rei. Min. Soares Munoz, RTJ, 110:458; Pet. 150-
SP, ac. De 18.09.85, rei. Min. Francisco Resek, RTJ, 116:48.

75 Cf. Nelson NF.RY JÚNIOR., Princípiosfundamentais - Teoria ..., p. 60.
76 STJ, Pet. 35,de 19.12.89.
77 Cf, Berenice Soubhie Nogueira MAORI, O papel decisivo dos Regimentos Internos do

Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça na admissibilidade dos
recursos extraordinário e especial. In Aspectos polêmicos e atuais... Teresa Arruda Alvim
WAMBIKK, (coord.) p. 66.
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requerer atribuição de efeito suspensivo a recurso especial e recurso
extraordinário78.

Deve o recorrente ainda demonstrar, desde logo, os pressupostos
da medida cautelar e comprovar a interposição do recurso perante o
Tribunal a quo.

Aqui, surge um grave obstáculo ao pedido formulado pelo
recorrente, deixando-o muitas vezes desamparado, numa fase processual
difícil e extremamente angustiante, pois o Excelso Pretório só admite o
uso de medida cautelar quando, além de estarem configurados os seus
pressupostos, o recurso extraordinário já tenha passado pelo crivo de
admissibilidade do Presidente (ou Vice-presidente) do Tribunal a quo79,
aduzindo a Corte Maior que, não estando o recurso ainda sob sua
jurisdição, carece de competência, por esse motivo, para deferi-la8".

A rigidez dessa jurisprudência do STF tem gerado divergência na
doutrina.

De um lado, Humberto Theodoro JÚNIOR81 manifesta-se
favorável a esse entendimento por acreditar que em se tratando de
recursos extraordinários é preciso que haja, no mínimo, a admissão do

Essa é a tendência manifestada pela jurisprudência e a doutrina. Nelson NERYJÚNIOR,
porém, preleciona que essa forma é a técnica. O correto, segundo ele, é se requerer
liminar para obstar a eficácia imediata da decisão hostilizada. In: Princípios
Fundamentais— Teoria Geral dos Recursos, p. 401.

re Nesse sentido: Pet. N° 150-SP, rei. Min. Francisco Resek, RTJ, 116:428; Pet. n° 381-SP,
rei. Min. Carlos Madeira, RTJ, 130:545; Pet. n° 510-MG, rei. Min. Octávio Gallotti,
RI], 138:42; Pet. N° 514-RJ, rei. Min. Moreira Alves, RTJ, 138:44; Pet. n° 535-RJ, rei.
Min. Moreira Alves, RTJ, 140:756; Pet. n" 748-RJ, rei. Min. Celso de Mello; Pet. N°
914-PR, rei. Min Néry da Silveira, DJU de 27.06.94 e Pet. n° 1189-MG, rei. Min.
Moreira Alves, DJ de 06.12.96.
Reclamação n" 243 (Questão de ordem) com pedido de liminar, considerada como

Medida Cautelar de efeito suspensivo parao RE, rei. Min. Sydney Sanches.
"' op. rit., p. 246.
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recurso no tribunal a quo para o pedido da medida liminarser deferido.

Luiz Rodrigues WAMBIER, por outro lado, argumenta que essa
exigência concebida pelo Excelso Pretório, inutiliza a finalidade cautelar,
que é a de "garantir julgamento útil do recurso".

Deve-se salientar que essa questão, no seio do próprio STF, causa
certa perplexidade, como se vê do posicionamento do Ministro Sepúlveda
Pertence:

"O congestionamento crônico do judiciário brasileiro mostra
que esse período, em que a causa aguarda admissão ou
indeferimento do recurso extraordinário no tribunal

recorrido, que deveria ser curto, pode estender-se por tempo
considerável, de modo a, eventualmente, prejudicar a eficácia
da decisão a ser proferida no recurso extraordinário"82.

De igual forma, manifesta-se o Ministro limar Nascimento
Galvão:

"Senhor Presidente, acompanho o eminente Relator, não sem
ressalvar o meu entendimento de ser cabível a medida em tela

sempre que se verificar a presença dos pressupostos do jumus
boni iuris e do periculum in mora. Do contrário, poderia dar-se
a completa frustração do recurso extraordinário, pela perda
de seu objeto. Assim, em certas circunstâncias, antes mesmo
do juízo de admissibilidade do recurso derradeiro, no meu
entender, pode dar-se o cabimento de medida cautelar
tendente a prevenir dano irreparável, ou de difícil reparação,
se constatada a plausibilidade da tese jurídica sustentada pelo
recorrente"83.

Os mencionados Ministros, apesar de terem votado pelo
indeferimento de medida cautelar cujo recurso extraordinário não

82 VerPet. n° 535 (AgRg)-RJ, 1' T, rei. Min. Moreira Alves, RTJ, 140:758.
83 VerPer. n" 535 (AgRg)-RJ, 1" T, rei. Min. Moreira Alves, RTJ, 140:757-758.
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passara, ainda sob o crivo do Presidente do tribunal a quo, deixaram
consignada a intenção de reexaminar o mérito da jurisprudência, no
futuro84.

Por outra margem, numa situação que, não obstante, mesmo não
se tratando de medida cautelar para obstar a eficácia da decisão guerreada,
mas da possibilidade de o Presidente do Tribunal a quo conceder efeito
suspensivo ao recurso extraordinário, a Suprema Corte julgou procedente
a reclamação que lhe fora submetida, por haver entendido que o
Presidente do tribunal a quo usurpara a sua competência, em que pese os
votos vencidos, mas brilhantes, dos eminentes Ministros limar
Nascimento Galvão e Marco Aurélio.

Diante desse grave impasse em que o STF se julga incompetente
e o Tribunal a quo já encerrou sua prestação jurisdicional, indaga-se: qual
o Tribunal competente para conhecer da medida cautelar? A resposta se
encontra no art. 800, parágrafo único, do CPC, reformado pela Lei n°
8.952/94 que dispõe, in verbis: "Interposto o recurso, a medida cautelar
será requerida diretamente ao tribunal". In casu, o Supremo Tribunal
Federal. Este, entretanto, tem assim se manifestado:

"O disposto no parágrafo único do artigo 800 do CPC, na
redação que lhe deu a Lei n° 8.592/94, não se aplica a recurso
extraordinário ainda não admitido, pela singela razão de que
sua aplicação implicaria pré-ju!gamento da admissão do
recurso extraordinário pelo relator da petição de medida
cautelar que se torna prevento para julgar o agravo contra o
despacho da não-admissão desse recurso em detrimento da
livre apreciação do Presidente do Tribunal a quo no âmbito da
competência originária que a legislação lhe outorga para esse
juízo de admissibilidade, porquanto, se se considera relevante
o fundamento jurídico do recurso extraordinário para o

1Ver Pet. n° 535 (AgRg)-RJ, 1' T., rei. Min. Moreira Alves, RTJ, 140:756-758.
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efeito de conceder-lhe o efeito suspensivo que a legislação não
lhe outorga, é evidente que ele deverá ser admitido ainda que
para melhor exame. Ademais, se não obstante isso, o
Presidente do Tribunal a quo não admitir o recurso
extraordinário a que foi dado efeito suspensivo cm medida
cautelar requerida perante esta Corte, ter-se-á a esdrúxula
situação de um recurso extraordinário não-admitido por
quem é competente para tanto continuar a ter efeito
suspensivo antes de reformada a decisão de não-admissibilidade
uma vez que o despacho de não-admissão na Corte de origem
não tem força para reformar a concessão de cautela dada pelo
Tribunal ad quem que lhe ê hierarquicamente superior"85.

Como se verifica dessa decisão, a jurisprudência do STF
continua firme no sentido de só admitir medida cautelar para obstar a
eficácia da decisão impugnada, após o recurso extraordinário haver sido
admitido no juízo a quo.

Posteriormente, porém, o Ministro Sepúlveda Pertence, na
qualidade de relator do Agravo Regimental em Petição n° 1.333-6-PE,
externou cm seu voto o entendimento in verbis:

"Estou em que a nova redação do parágrafo do art 800, C. Pr.
Civ. - Interposto o recurso, a medida cautelar será requerida
diretamente ao tribunal'- parece efetivamente ter superado a
jurisprudência do STF, recordada na decisão agravada,
segundo a qual só após a admissão do RE cabena à Corte
decidir da postulação cautelar relativa"86.

Conrudo, foi negado provimento ao agravo, em face da ausência
do periculum in mora, motivo pelo qual os demais Ministros que integram

BS STF', AgRg. Pet. N° 1189-MG, rei. Min. Moreira Alves, data de julgamento em
29.10.96.

86 STF, Agravo Regimental cm Pet. n° 1.333-6.PE, rei. Min. Sepúlveda Pertence, D.], de
31.10.97.
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a Ia Turma do STF não se manifestaram sobre a relevante matéria.

Mais recentemente, entretanto, STF vem admitindo que entre a
interposição do recurso extraordinário e a prolação do juízo de
admissibilidade haveria uma lacuna para o exame de liminar dessa
natureza, e, para supri-la, a solução seria a de se atribuir ao Presidente do
Tribunal a quo a competência para conceder, ou não, tal cautelar e, em
caso positivo, a concessão vigoraria, se o recurso extraordinário viesse a
ser admitido, até que o Supremo Tribunal Federal a ratificasse, ou não (v.
Informativo STFn° 175)87.

Obtempere-se, todavia, que na hipótese de pedido de
reconsideração da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal
recorrido, deferindo efeito suspensivo, à apreciação não será feita por ele,
mas simpelo STF88.

Há que se ressaltar, outrossim, que o STF não conhece -da
medida cautelar se o processo não estiver ainda "subido" à Corte
Suprema, como se vê da decisão monocrática proferida pelo eminente
Ministro Néry da Silveira:

"Em hipótese como a descrita, o Supremo Tribunal Federal
somente pode dar curso à medida cautelar de caráter
incidcntal, para conferir efeito suspensivo a recurso
extraordinário, se e quando o apelo estiver submetido a seu

julgamento, quer porque tramita na Corte, quer porque a
esta já foi remetido, após regular admissão pelo Presidente do
Tribunal a quo, quer inclusive porque se determinou o

97 PETMC - 1909 - SP, rei. Min. Néri da Silveira, j. 15.03.2000, DJU 27/03/00.
Precedentes: Peüção (QO) n° 1.881/RS, rei. Min. Moreira Alves. Pet. (AgRg). 1.903-RS,
rei. Min. Néri da Silveira, la.3.2000.

8M Cf. decidido na RCL 1.509-PB, rei. Orig. Min. Octávio Gallotti, redator para acórdão
Min. Sepúlveda Pertence, 20.06.2000, Informativo 194.

mSTF, Pet. n" 914-PR, DJU de27.06.94.
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processamento do recurso, ao prover o agravo de instrumento
contra despacho presidencial que não o admitira.

Não ocorrendo quaisquer dessas situações, o recurso
extraordinário ainda não está no âmbito de decisão do STF,
não sendo juridicamente possível conferir-lhe efeitosuspensivo,
por via de medida cautelar, que, desse modo, se reveste de índole
incidental".

Há exceção , no entanto, a essa regra.

Ressalte-se, finalmente, que não é possível a outorga de efeito
suspensivo, se o RE, no Tribunal a quo, não foi admitido, conforme se
constata de um dos itens da seguinte ementa:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA
ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE DE OUTORGA DE

EFEITO SUSPENSIVO.

Não cabe outorgar efeito suspensivo a recurso extraordinário
que sofreu, na origem, juízo negativo de admissibilidade. A
instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal
pressupõe, necessariamente - e no que se refere à concessão
excepcional de feito suspensivo ao recurso extraordinário - a
existência de juízo positivo de admissibilidade do apelo
extremo, proferido pela Presidência do Tribunal a quo ou
resultante do provimento, por decisão do próprio STF, do
recurso de agravo. Precedentes."31.

Rntrementes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
encontra-se mais avançada que a do Supremo Tribunal Federal, visto que
tem excepcionalmente concedido cautelar sem que o recurso especial
tenha passado pelo crivo do Presidente do Tribunal a quo, conforme se

%STF, Pet. n° 337 (MC)-GO, 2a T., rei. Min. Carlos Madeira, RTJ, 130:542-544. PETMC-
1909-SP, rei. Min. Nérida Silveira, J. 02.02.2000. DJU 10.02.2000.

'" STF, Agravo Reg. Em Ms n° 22.Ó26-9-SP, rei. Min. Celso de Mello, D.J. de 22.11.96.
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verifica da decisãoda 3a T., cujo relator foi o Ministro Cláudio Santos:

"Comprovada a interposição de recurso para Tribunal
Superior, embora ainda não se ache sob a jurisdição da
instância extraordinária, em princípio, não se pode afastar a
possibilidade de conhecimento de medida cautelar para
suspender a execução do ato recorrido, só e só porque os
autos não ingressaram no protocolo do tribunal".

E, no mesmo passo, é a decisão prolatada por maioria, pela Ia
Turma do STJ, relator Min César Asfor Rocha, cujo acórdão ficou
ementado nos seguintes termos:

"EMENTA: Processual Civil Medida cautelar. An. 790 do

CPC. Conhecimento. Conferimento de efeito suspensivo a
recurso especial interposto, mas ainda em processamento no
Tribunal de origem. Comunicação de feito suspensivo.

A só e só circunstância de aindanão ter sido lançado juízosobre
a admissibilidade ou não do recurso especial no Tribunal a quo,
não é óbice para o conhecimento de medida cautelar
promovida com a finalidade de comunicar efeito suspensivo
ao apelo nobre.

Pode-se conferir, em caráter absolutamente excepcional, efeito
suspensivo a recurso especial para garantir a utilidade e a
eficácia de uma decisão que nele possa ser favorável ao
recorrente, desde que presentes os indispensáveis pressupostos
do fumus boni iuris e do periculum in mora".

Eduardo Arruda ALVIM92, comentando o acórdão dessa decisão,
assevera que ela, alem de inédita e corretíssima, ressalva, ainda, que se o
recurso especial não fosse admitido no tribunal a quo, de igual forma, o
efeito suspensivo, obtido através da medida cautelar, surtiria sobre o

,J Repro 78/264-270.
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agravo que por ventura fosse proposto contra tal decisão.

No V. acórdão ficou consignado que o fato de o recurso especial
não ter sido admitido ainda no tribunal de origem, não pode ser
empecilho para que a parte não possa fazer uso da medida cautelar,
principalmente no momento cm que se encontra mais vulnerável.

Por outra banda, salienta Eduardo Alvim ARRUDA que se
estiverem configurados os pressupostos do art. 798, do CPC, não é possível
se criar outros obstáculos "à sua admissibilidade nem mesmo a

necessidade de prévia admissão do recurso interposto no Tribunal de
origem", até porque, como assinala o autor, o processamento do recurso no
Tribunal a quo, de modo geral, demora mais de um mès. Enfatiza ele,
ainda, a colocação feita no acórdão:

"Se o jurisdicionado tem o direito à tutela cautelar, mesmo
antes de ingressar em juízo com a principal (no caso das
cautelares antecedentes, efi art. 800, caput do CPC), com
muito mais razão o tem na vertente hipótese, já tendo sido
interposto o recurso especial a que se objetiva atribuir efeito
suspensivo, mormente se, como na hipótese retratada no
Julgado, o perigo na demora era verdadeiramente absoluto".

Há que se ressaltar, no entanto, que o posicionamento externado
nesse acórdão não c ainda pacífico no âmbito do STJ, porquanto há
ministros entendendo que "a instauração da jurisdição cautelar no STJ
pressupõe, necessariamente c no que se refere ao confenmento de efeito
suspensivo a recurso especial, que haja sido interposto e admitido, na
instância de origem".

Entrementes, após a decisão, aqui destacada, outras se seguiram,
demonstrando que a corrente liberal tende a expandir-se naquela Corte.
Registre-se que esse progresso na jurisprudência, como diz WAMBIER (op.
cit., p. 385) é benéfico não só para as partes que tenham eventual direito,
evitando-lhes danos irreparáveis bem como ao interesse público, já que a
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entrega definitiva da prestação jurisdicional terá eficácia no plano
concreto.

6. CONCLUSÕES

Como exposto, as decisões judiciais podem ser hostilizadas,
excepcionalmente pelas ações autônomas de impugnação e, via de regra,
pelos recursos. Estes, dentre os diversos e variados critérios citados pela
doutrina, classificam-se cm recursos ordinários e excepcionais, nos quais
se incluem os recursos extraordinário e especial, que têm fundamentação
vinculada.

Os recursos ordinários, em regra, possuem efeitos devolutivo e
suspensivo. Ao contrário destes recursos, os excepcionais, por
determinação legal (art. 542, §2°, do CPC) só possuem efeito doutrinário.
Esta regra, noentanto, comporta temperamentos, em casos excepcionais.

De fato, pois objetivando evitar lesão grave e de difícil reparação,
os operadores do direito, após o abrandamento da Súmula do STF,
passaram a utilizar o mandado de segurança para obter efeito suspensivo
a recurso. Todavia, como restou demonstrado, estava ocorrendo um
desvirtuamento desta ação, porquanto a segurança era concedida pelos
tribunais estaduais, com base no periculum in mora e fumus boni iuris,
pressupostos da medida cautelar, vez que inexistia direito líquido e certo
da parte, já que a não-suspensividade era disciplinada em lei. A ausência
deste pressuposto específico torna inviável o uso do mandado de
segurança.

Por isso, entende-se que a medida cautelar é o instrumento
processual tecnicamente mais adequado para se obstar a eficácia da
decisão hostilizada, tendo em vista que lhe basta a plausibüidade do direito,
enquanto o mandado de segurança exige, de plano, comprovação do
direito líquido e certo.

O Supremo Tribunal Federal, inovando profundamente o
sistema, passou a admitir medida cautelar em casos excepcionalíssimos,
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para dar efeito suspensivo ao recurso extraordinário, observando assim os
princípios da efetividade e instrumentalidade processual, além de garantir
o acesso à ordem jurídica justa, que é defendida na Itália por Mauro
CAPPELLETTI e Bryant GARTH, c propalada no Brasil, inicialmente por
Kazuo WATANABK.

A concessão de tal medida pelo Supremo Tribunal Federal,
adotada depois pelo STJ, está fundamentada no seu Regimento Interno,
que corresponde ao poder geral de cautela do magistrado, previsto no art.
798, do CPC. A finalidade do processo cautelar, como é sabido, é
"assegurar a eficácia e utilidade a outro processo c não solucionar a
questão material" conforme magistério do Prof. Humberto THEODORO
JÚNIOR.

A finalidade da medida cautelar, nesse caso, é para garantir o
resultado útil do recurso. Entrementes, para que os tribunais superiores
concedam essa medida, é imperioso que estejam configurados os seus
pressupostos — periculum in mora e ofumus boni iuris •—• provados estes, que
se constituem ônus da parte, o magistrado é obrigado a conceder o
pedido de liminar, porquanto o direito não pode ser sacrificado, como
diz o Ministro José Delgado do STJ.

Entrementes, como se verifica da análise da jurisprudência
citada, a tendência majoritária do STF é exigir, para admitir a medida
cautelar, além dos pressupostos previstos em lei, que o recurso tenha
passado pelo crivo de admissibilidade no tribunal de origem. Ressalte-se,
porém, que há ministros naquele tribunal que já manifestaram a
pretensão de rever esse entendimento, a fim de que a medida cautelar seja
deferida sempre que se verificar a presença de seus pressupostos.

Por sua vez, a jurisprudência do STJ encontra-se numa esteira
mais avançada que a do STF, visto que existem decisões, em casos
excepcionalíssimos, concedendo a medida cautelar, sem que o recurso
tenha sido admitido no tribunal a quo. No entanto, ainda há, naquela
Corte, divergência acerca da matéria. Na doutrina, também, há conflito
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acerca da temática.

Acredita-se, no entanto, que, ocorrendo decisões teratológicas, e
somente nessas situações, impõe-se a concessão de medida cautelar para
evitar-se o esvasiamento da prestação jurisdicional.

Deve-s lembrar que na militância forense há sempre um lapso de
tempo entre o momento em que se interpõe um recurso e o exercício do
juízo_ de admissibilidade pelo Presidente ou Vice-presidente do tribunal de
origem, dado o grande movimento forense, a demora burocrática do
andamento do recurso que depende de autuação, publicação no Diário
Oficial para a parte contrária oferecer contra-razòes, decurso de prazo,
acúmulo de processos, etc, o que fazer o jurisdicionado nesse espaço de
tempo, estando na iminência de sofrer dano irreparável ou de difícil
reparação? Ele não pode propor medida cautelar pata o tribunal de
origem, em lace da vedação do art.463, do CPC, pois com a publicação
do acórdão o tribunal entregou sua prestação jurisdicional.

Por outra margem, se propuser medida cautelar para o STF, este
dela não conhecerá sob o argumento de que, como o recurso
extraordinário não foi ainda admitido no tribunal a quo, não tem
competência para conhece-la, inobstante o art. 800, parágrafo único, do
CPC, com a nova redação dada pela lei n°. 8.952/94 dispor, in verbis:
"Interposto o recurso, a medida cautelar será requerida diretamente ao
tribunal".

Com a devida venia, esse entendimento do STF fere o art. 5"
inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, pois
como diz o Ministro Humberto Gomes de Barros: "se proibir medida
cautelar, enquanto não prospera o recurso, instaura-se o limbo em que, a
míngua de juiz competente, o direito perece e a tutela jurisdicional
esvazia-se de qualquer qualidade" (cf. MC 53-7-RN-l* T.-J. 21.06.95, DJU
25.09.95).

Afinal, que culpa pode ter o recorrente, se ele propôs o seu
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recurso no prazo legal, requereu seu regular processamento, e o tribunal
de origem, em razão do grande movimento forense, leva meses para
apreciar o recurso? E justo exigir do recorrente a prática de um ato
processual que dele não depende? É justo, pergunta-se ainda, o recorrente
ficar impossibilitado de fazer uso da medida cautelar, só porque o
judiciário retardou a entrega da prestação jurisdicional?

Recentemente, porém, decisão proferida pelo decano da Corte,
Min. Moreira Alves, "veio lançar poderoso fecho de luz sobre este
intricado tema" ao atribuir competência ao Presidente do Tribunal
recorrido para deferir, ou não, medida cautelar. Na hipótese da liminar
ser deferida, esta terá vigor até ser ratificada ou não, pelo STF, caso o
recurso extraordinário seja admitido.

Como se percebe, o desdobramento do tema é polêmico,
complexo, havendo inquictantes opiniões a seu respeito.

Contudo, é importante destacar que o manejo da medida
processual em estudo, originada da criação pretoriana do STF, seguido
pelo STJ, demonstra, sem dúvida alguma, a sensibilidade do magistrado
para com os consumidores dos serviços jurisdícíonais que por vezes ficam
a mercê de decisões teratológicas, embora estas não sejam freqüentes.

Adicione-se ainda a preocupação desses operadores com a
efetividade do processo, pois há muito já recomendava Giuseppe
CHIOVENDA: "II processo deve dare per quanto epossibik praticamente a chi
ha um diritto tutto quello e próprio que/Io cb'egli ha dintto di conseguire". Ou
seja: "O processo, na medida do que for possível, deve oferecer a quem
tem um direito tudo aquilo, e precisamente aquilo, que ele tem o direito
de receber".

Afinal, Cândido Dinamarco, como muita percuciência diz:
"falar cm instrumentalidade do processo ou em sua efetividade significa,
no contexto, falar dele como algo posto à disposição das pessoas com
vistas a fazê-las mais felizes ( ou menos infelizes), mediante a eliminação

125



A Medida Judicial Cabívelpara darefeito suspensivoao recurso especial e ao
recurso extraordinário.

dos conflitos que as envolvemcom decisões justas."
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A SEPARAÇÃO DOSPODERES POLÍTICOS NO BRASIL
"Tudo o que se pensa, tudo o que se faz é sempre em nome
do povo e pelo povo. Mas, pelo que se vê e sabe, este povo, a
cada dia, fica sendo cada vez menos povo". (Mauro Modesto)

RESUMO

O presente trabalho tem como propósito habilitar-se à
consecução do CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO
ADMINISTRATIVO E GESTÃO PÚBLICA, sob o tema que escolhi
"SEPARAÇÃO DOS PODERES POLÍTICOS NOBRASIL". PropÕe-se, de
forma introdutória, a analisar o poder como fenômeno sócio-cultural e a
evolução de seu conceito a poder político ou estatal, representado pelos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário - distinguidas três funções do
Estado. Estudando as Constituições brasileiras, verificou-se, mesmo
naquelas em que era garantida a separação dos poderes, a fragilidade do
preceito constitucional da independência e harmonia dos poderes,
porquanto, na prática, ganha o mesmo contorno mais ameno, quando se
verifica os constantes lanços de interferência na condução das atribuições
específicas de cada um deles, propiciando instabilidade no processo
democrático. Defendeu-se, a priori, a reorganização e reformulação dos
poderes, alcançando a separação das funções políticas, com participação
da sociedade - elemento fundamental de coalizão das forças políticas -,
como solução para a harmonia das instituições e para a garantia e o
aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito. Aqui, trouxe o autor
sua experiência de servidor público, voltado para a área jurídica
(Procurador do Estado do Acre), onde vivência de perto a formação das
leis (Poder Legislativo), a Administração Pública (Poder Executivo), e a
defesa do Estado do Acre, através de sua Procuradoria junto aos órgãos
judiciários (Poder Judiciário). Eis aqui, pois, sujeito à devida apreciação
pelo Colegiado deste Douto Curso, a presente monografia final, sub
censura et cautela.
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Palavras-chaves: Separação, Poderes Políticos, Harmonia, Estado
Democrático de Direito.

ABSTRACT

The presents work aims to enable the author in the
SPECIALIZATION IN ADMINISTRATIVE LAW AND PUBLIC
MANEGEMENT COURSE, under the chosen theme "SEPARATION OF
POLITICAL POWERS IN BRAZIL". As an introductory form, it suggers
tbe analysis of power as a social-cultural phenomenon and the evolution
of its concept to political or state power, represented by the Legislative,
Executive and Judiciary Powers - the there distinguished attributions of
the State. Studying the brazilian Constítutions, it was observed, even in
those where the separation of power was assured, the fragility of the
constitutional precept of independence and harmony of the powers, since
in practice it assumes the same profiles, due to frequents casts of
interference in managing the specific attributions of each one of them,
generating instabüity inthe democratic process. First, it defends a
reorganization and reformulation of the powers, in order to accompüsh
the separation of the political funetions, with the partícipation of socicty
- basic element in the coalition of the political forces - as a solution to
the harmony of the institutions and to assure the improvement of the
Democractic State of Law. The author hereby brings his experience as a
public officer, related to the juridical fiel (Acre State Attorney), where he
experiences the formation of the íaws (Legislative Power), Public
Administration (Executive Power) and the defense of the state of Acre,
throug his Bureau before the Judiciaries Organs {Judiciary Power). The
final monograph is here subject to the appreciation of this respected
college, sub censura et cautela.

Keywords: Separation, Political Power, Harmony, Democratic State of
Law.
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INTRODUÇÃO

O objeto precípuo do presente trabalho foi a separação dos
poderes no Brasil, cuja abordagem gravita em torno da origem do poder,
a evolução histórica da separação dos poderes políticos e a maneira como
foi concebida pelas Constituições do Brasil, desde o império aos dias
atuais.

O poder, reconhecidamente pelos estudiosos, é uma necessidade.
O binômio "mando x submissão" é inerente à condição humana. A
liderança, antes tão-somente psicológica, depois através das normas sociais
e posteriormente jurídicas, dotadas de coercibilidade, enfeixam uma
irresistivel realidade.

Nesta última fase, já como poder estatal, diante de um processo
social em que a autoridade se investe de legitimidade, em um Estado de
Direito, não temos um poder político, porém, vários "poderes políticos".

Desde Montesquieu, conforme demonstraremos adiante, o
Estado de Direito, principalmente ocidental, convive com a tríplice
repartição de poderes - Legislativo, Executivo e Judiciário -, que
convivem "harmônicos e independentes entre si", de acordo com o antigo,
porém nunca desatualizado preceito constitucional, competindo a cada
um uma parcelade participação da sociedade na sua realização.

Embora a separação dos poderes já tenha sido foco de
consideração de vários estudiosos, o enfoque apresentado ao tema
escolhido é arual e polêmico, refletindo a atuação dos poderes políticos
ao longo dos anos.

Neste contexto, destaca-se o desequilíbrio entre eles, analisando a
independência e harmonia dos poderes numa comparação entre o
conceito da lei e como ela se desenvolve na prática, acompanhado por
algumas constatações fáticas de necessidade da equacionalização dos
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poderes, diante de mudanças e adaptação a uma nova postura, em
conseqüência das reformas estruturais, necessárias e esperadas pela
sociedade brasileira, frente à nova realidade social, como mecanismo
garantidor da harmonia das instituições e da governabilidade.

Para a realização do trabalho, buscou-se a análise bibliográfica
pertinente ao assunto em livros, revistas e até mesmo na internet, visando
a um maior conhecimento e aprofundamento sobre a matéria.

1. O PODER

1.1. ORIGEM

O poder não é, como se possa imaginar, uma decorrência da
concepção ou formação do Estado organizado. Na origem, havia o que se
pode denominar de "o anonimato do poder" - que caracterizava as
sociedades primitivas -, resultado de um conjunto de crenças, superstições
e costumes que impunham diretamente uma atirude aos membros do
grupo, sem que fosse necessária, para assegurar a sua submissão, a
interferência da autoridade pessoal de um chefe. A necessidade da
obediência é sentida como um complemento inevitável da vida comum,
pelo que se pode dizer que o titular do poder, bem como o seu agente de
exercício, é o própriogrupo. '

Entretanto, rapidamente surge a individualizaçào do poder,
caracterizada pela concentração de toda a energia criadora da idéia de
direito em um chefe, do qual dependiam os demais, cuja dominação se
justificava pela sua inteligência, coragem, sorte, audácia, força e sabedoria,
posro que dele partia o comando para a guerra, ele que dava ordens e as
fazia cumprir, julgava e punia os crimes, oficiava as crenças, resolvia
litígios e dispunha dos bens comuns.

Com a expansão populacional e territorial, surgiu
inevitavelmente a impossibilidade da direção unipessoal do poder

1Cláudio PACHECO. Tratado das Constituições brasileiras, vol. 1,1958, p. 25
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individualizado, c as funções políticas /administrativas passaram às mãos
de vários organismos, tais como a Igreja, os cavaleiros c as cidades com os
privilégios que detinham.

Evoluindo mais, essa formação já não satisfazia o grupo, que
aspirava à continuidade durável na gestão dos interesses coletivos, imune
às rivalidades e lutas que acompanhavam a mudança das personalidades
dos dirigentes, e que passava a necessitar de um órgão de comando, de
ação, para a organização da sociedade. Dessa concentração do poder, a
que Hermann Heller denomina "monismo do poder", 2 apud Hermes
Lima, é que emerge o Estado soberano, organizado, capaz de impor uma
disciplina de vida social.

Reconhecidamente, a luta pelo poder está na essência da
natureza humana. A origem do poder, portanto, está na origem do
homem, conformando-se as duas, com a origem do direito. Para Ives
Gandra Martins, sem direito, ainda que arbitrário, não há poder, mesmo
que o direito seja o poder arbitrário. A anatomia do poder é a anatomia
do direito, pois que a anatomia do direito é a anatomia da vida em
sociedade.3

Ressalta-se que só o poder consentido pode ser
institucionalizado. Atua no poder um poderoso elemento, puramente
espiritual, que está na atitude do grupo em face do chefe, no sentimento
dos governados em face dos governantes. Este sentimento está nos
próprios fundamentos do F,stado, porque, se ele se ausenta, o poder é
apenas uma força de dominação inteiramente material, que poderá
permanecer eficaz por longo tempo, mas em nenhum caso se
institucionalizará.

2 Herman HELLER, Apud Hermes LIMA. Introdução à ciência do Direito, 1983,
p.23.
1 Celso Ribeiro BASTOS, Ives Gandra MARTINS. Comentários á Constituição
do Brasil,vol. 1,1988, p. 33-34.
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Destarte, a força, que é o elemento com que conta o governo
para exercer sua função protetora, só pode ser posta em exercício na sua
verdadeira essência jurídico-política, quando apoiada no consentimento,
eis que da fusão - força e consentimento - é que surge propriamente o
poder.

Em matéria de poder, avalia Ives Gandra Martins que três são os
estágios de particular relevância pata compreensão da evolução da
humanidade: aquele primeiro em que, por serem as comunidades
pequenas, todos dele participam e influenciam o seu exercício,
produzindo o direito com o poder; a segunda fase, em que as
comunidades crescem e a sociedade sofre o impacto do distanciamento do
poder, influenciando pouco a produção do direito; e a atual fase, em que,
à medida que o conceito de democracia evolui, a comunidade volta a
exercer certa pressão e ter forças para co-produzir o direito, junto com os
detentores do poder.4

Em relação ao poder estatal, Pontes de Miranda aduz que um
dos pontos principais para compreensão do Estado e do Direito
Constitucional, em qualquer exposição científica, é a caracterização da
fonte desse poder estatal - poder de construir e reconstruir o Estado.
Com quem está e de quem nasce esse poder? 1) Está com Deus e nasce de
Deus, respondem as teocracias. 2) Com o soberano, diziam os autocratas
do principio monárquico. 3) Com o povo, e do povo, respondem as
democracias. 4) Com o povo trabalhador, restringem os Sovietes. 5) Com
o próprio Estado, sustenta o facismo, entendido como o totalitarismo de
direita.5

Com rigor, afirma adiante, sociologicamente, o poder estatal só
pertence ao Povo; política e juridicamente, é que se estabelece a
divergência: com o Rei e de Deus, com o Povo e de Deus, com o Povo e

4Celso Ribeiro BASTOS, Ives Gandra MARTINS, ldem, p. 34-35.
s Pontes de MIRANDA. Comentários à Constiruição de 1946, Tomo I, 19Ó0,
pi53.
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do Povo, com os Trabalhadores e dos Trabalhadores, ou do Povo e dos
Trabalhadores, com o Estado e do próprio Estado. Diz, ainda, ser fácil
entender. Se o Príncipe dominou o Povo e é o portador ou fonte do
poder estatal, porque absoluto, ainda é o Povo que o tolera e, pois, dele
nasce o poder estatal. Se o Povo crê que o poder estatal está com Deus, é
como se acreditasse que está com o Príncipe; tal poder estatal nasce dele, e
o que efetivamente é portador dele manda, como o Príncipe portador do
poder estatal. Há sempre alguém que faz as vezes de Deus. Hoje, como
outrora, como nas tribos mais primitivas, o que importa é a fonte
verídica: o grupo humano, de que o poder se irradia.''

1.2.CONCEITO

A palavra "poder" tem vários significados, de acordo com os seus
diferentes usos. Reconhecidamente, o poder é um fenômeno sócio-
cultural, atrelado à vida em sociedade, em que são impostas a todos certas
normas de conduta para a harmonia da relação, exigindo-sc sacrifícios c
limitando as atividades de cada elemento do grupo social.

O poder, segundo I^owenstein, apud Celso Ribeiro Bastos, é tido
como um dos Ores incentivos fundamentais que dominam a vida do
homem cm sociedade e rege a totalidade das relações humanas, ao lado da
fé e do amor, unidos e entrelaçados. O poder social c, pois, um fenômeno
presente nas mais variadas modalidades do relacionamento humano.
Amplamente considerado, tanto é poder o exercido pelo pai ao dar
ordens aos filhos, quanto o do governo ao ordenar aos cidadãos.7

O poder do Estado, como grupo social máximo, é o poder
político ou estatal, superior a todos os outros poderes sociais, ordenado a
reger as relações entre os indivíduos, com vistas à ordem, ao progresso e
ao bem comum.

6Pontes de MIRANDA. Idem, p.155.
1 LOWENSTEIN, Apud Celso Ribeiro BASTOS, Ives Gandra MARTINS. Obra
citada, p.132.
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Para os politicólogos o poder político é o poder de definir e
gerir os interesses gerais. No magistério do publicista Marcelo Caetano,
apud Carlos Ayres Britto, cuida-se de "autoridade da coletividade sobre
cada um dos seus membros, traduzida pela imposição de um Direito
Comum a que todos, quer queiram ou não, têm de se submeter".*

Ao analisar as concepções sociológicas do Estado, Hans Kelsen,
menciona a leoria de que o Estado é uma "sociedade politicamente
organizada'. O caráter político surge em função de ser a organização, ou
a ordem, coerciva. Daí porque o Estado é uma organização, por ser uma
ordem que regula e monopoliza o uso da força. Com isto, descreve-se o
Estado como o pod t por detrás do Direito, que o impõe. A existência de
tal poder é a demonstração de eficácia do próprio Direito, na medida cm
que as condutas são conformadas aos ditames das normas jurídicas.Q

C) poder individual, ainda sob a análise do autor, é manifestado
pela capacidade d<_ um indivíduo em induzir as condutas que lhe são
desejadas di outros indivíduos. Mas, para que tal possa ser revestido d<;
caráter soc.il ou político, é necessária a estruturação deniro de uma
ordem normativa regulando a conduta humana, que implica,
conseqüentemente, muna autoridade e numa relação de superior e de
interior. O poder social, nessa linha, só é possível dentro da organização
social. Logo, o poder do Estado é o poder organizado pelo Direito
Positivo - é o poder do Direito, ou seja, a eficácia do me-mo. De modo
que, ao se falar em poder do Estado, não se deve considerar apenas os
instrumentos materiais de atuação (armas, prisões, etc), posto que tais
objetos são apenas instrumentos que servem para a concretização matermi
dos comandos jurídicos. O fenômeno do poder político preceitua Hans
Kelsen, é manifestado no fato de as normas que regulam o uso desses

" Marcelo CAETANO, Apud Carios Ayres BRITTO. Disünçào entre "controle
social do poder' e "participação popular", 1993, p. 85.
*Hans KELSEN. Teoria Geral do Direito edo Estado, 1988, p. 273-274.
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instrumentos se tornarem eficazes, por conseguinte, o poder político é a
eficácia da ordem jurídica.'"

Conquanto se diga que a unidade do poder é característica
essencial, tal qual a unidade dos outros elementos (povo e território),
pensa-se, não obstante, que seja possível distinguir três diferentes poderes
componentes do Estado: o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
A unidade daqueles elementos (povo e território) resulta do poder do
Estado, que, como já dito, nada mais é do que a validade e a eficácia da
ordem jurídica. Assim, quando se fala dos três poderes do Estado, o poder
é compreendido como função, sendo distinguidas três funções do
Estado."

1.3. PARTICIPAÇÃO POPULAR COMO EXPRESSÃO DE
PODER POLÍTICO

Paralelamente ao poder político tratado, reconhece-se,
inevitavelmente, a participação popular como uma legítima expressão de
poder político, na medida em que ela influi constitutivamente na
formação da vontade normativa do Estado.

O Estado, segundo as teorias clássicas, forma-se pela aglutinação
natural de um determinado povo, num determinado território, sob o
comando de um certo governo, com a finalidade própria de alcançar o
bem comum.

O Estado de Direito surge como forma de oposição ao Estado
Polícia. Na origem, era decorrência de idéias c conceitos tipicamente
liberais, que pretendiam assegurar a observância do princípio da
legalidade e da generalidade da lei. Sobrevieram várias definições, todas
elas assentadas em diferentes premissas, mas tendo em comum o
sustentáculo da juridicidade estatal.

IU HansKELSEN. Obra citada, p. 274-275.
11 Hans KELSEN. Idem, p. 364-365.
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A democracia, por seu turno, significa a efetiva participação do
povo nos destinos do Estado, seja através da formação das instituições
representativas, seja através do controle da atividade estatal. Traduz-se, em
essência, na idéia de que o povo é o verdadeiro titular do poder, devendo
os seus representantes se submeter à vontade popular e à fiscalização de
sua atividade.

A expressão Estado Democrático de Direito decorre não só da
união destes conceitos, mas, principalmente, daquilo que os supera,
inserto no artigo introdutório da Constituição, onde se almeja um país
governado e administrado por poderes legítimos, submissos à lei e
obedientes aos princípios democráticos fundamentais.

E certo, porém, que o Estado Democrático de Direito somente se
aperfeiçoa na proporção em que o povo nele ativamente possa se inserir;
na medida em que os seus representantes reflitam cm seus atos os
verdadeiros anseios populares. A cidadania foi erigida a fundamento c a
construção de uma sociedade livre, justa e solidária. É um objetivo a ser
alcançado pelos representantes populares. Mas somente esses valores não
seriam suficientes se não tivessem sido também incorporadas algumas
instituições fundamentais à sua realização. E, em todas elas, o ponto
fulcral é sempre a participação popular.

O primeiro sinal de que participação popular é exercício do
poder político está no artigo introdutório da Constituição Federal, que
rotula a Federação como constitutiva de um "Estado Democrático de
Direito", isto é, um Estado cujo Direito se forma por necessária via
popular, "democrática", logo explicitada como a que se realiza pelo povo,
"diretamente", ou por seus "representantes eleitos".

Antes, a participação consistia no exercício de determinados
serviços públicos mediante a delegação do poder público e na simples
colaboração do particular no exercício das funções administrativas
(atividade paralela). Com a evolução da Administração, ela dá-se mediante
a atuação do particular diretamente na gestão e no controle da
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Administração Pública, mediante os vários mecanismos de participação,
seja através da democracia representativa (sufrágio universal), seja pelo
caminho da democracia participativa (plebiscito, referendo, iniciativa
popular, direito de ser ouvido, enquete, participação popular em órgãos
de consulta, em órgãos de decisão, participação por meio do ombudsman
e por via do judiciário). É nesse sentido que a participação popular é uma
característica essencial do Estado de Direito Democrático, porque ela
aproxima mais o particular da Administração, diminuindo ainda mais as
barreiras entre o Estado e a sociedade.

De um lado, há de ressaltar-se a existência de grupos na
sociedade, que procuram se relacionar com o Estado procuram
influenciar as suas decisões e, em especial as da Administração Pública; é
o caso dos partidos políticos, dos sindicatos, das grandes empresas, dos
grupos empresariais, muitos deles atuando como "grupos de pressão",
assim denominados.

De outro, há a possibilidade de participação do próprio cidadão,
individualmente considerado.

Esclareça-se, a bem da verdade, como ressalta Carlos Ayres Britto,
que o poder político (que é um poder de mando, e, portanto, normante)
não sai das mãos do Estado e vai às mãos do sujeito privado. Tal
interferência nos negócios políticos do Estado não altera o fato de que o
gozo do direito subjetivo é tão-somente uma aplicação da Constituição, e
não uma aplicação a que se segue a elaboração de uma nova regra jurídica
estatal, com a participação obrigatória do setor privado. O controle é
direto, e não poder, e fora do exercício do poder não há como o setor
privado irrogar-se a prática de ações governamentais.12

Numa palavra, diz o autor:

12 Carlos Ayres BRITTO. Obra citada, p. 84-85.
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' a participação popular não quebra o monopólio estatal da
produção do Direito, mas obriga o Estado a elaborar o seu
Direito de forma emparceirada com os particulares
(individual ou coletivamente). E é justamente esse modo
emparceirado de trabalhar o fenômeno jurídico, no plano da
sua criação, que se pode entender a locução 'Estado
Democrático' (figurante no preâmbulo da Carta de Outubro)
como sinônimo perfeito de 'Estado Participativo"'.,,

2. SEPARAÇÃO DOS PODERES
2.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA

Inicialmente, instalou-se a Monarquia Absoluta, em que a
personificação das funções e órgãos estatais impulsionava o monarca a
declarar que o Estado era ele próprio - "L'état c'est mof\ A edição do
Direito passou a ser um monopólio do Estado, quer fosse ele expedido
por decisões administrativas do Executivo, quer fossem decisões
legislativas ou jurisdicionais. Quem decide o Direito, quem o aplica e
quem decide as controvérsias c sempre a figura do Estado.

Nessa época em que se apresentavam as monarquias absolutistas,
um fenômeno foi verificado, que é o da concentração do poder na mão
de uma única pessoa, embora essa pessoa pudesse exercer cm momentos
distintos funções também distintas.

A verificação desse fenômeno de concentração do poder - c as
suas conseqüências, que levaram a arbitrariedades, a um exercício
absoluto do poder, sem respeito aos direitos dos cidadãos - fez despertar a
sociedade para o surgimento de um outro Estado, mais consentâneo com
as necessidades da época, em que não tivesse como centro o rei, mas a lei
- "L'état c'est Ia loV -, que permitisse a existência de Estados mais
democráticos, com separação das funções estatais.

11 Carlos Ayres BRUTO. Idem, p.87.
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A separação dos poderes políticos já era sentida pelos gregos,
notadamente Aristóteles que, em sua Política, lançou aquela que seria a
base de uma teoria acerca da separação das funções do Estado. Na
concepção aristotélica o governo dividia-se em três partes: a que deliberava
acerca dos negócios públicos; a que exercia a magistratura (uma espécie de
função executiva) e a que administrava aJustiça.

Teoria que foi concebida por John Locke, Kant, Rousseau e
Bolingbroke, começando a ser timidamente institucionalizada nos
embates entre os nobres ingleses e os seus reis, com passagem pela Magna
Carta de 1215, quando os barões e homens livres impuseram ao rei João
Sem-Terra uma limitação ao poder real, continuando na luta do
parlamento contra o poder real, culminando com a revolução de 1688,
com o advento de relações de certo modo equilibradas entre o parlamento
e os sucessivos reis, sendo registrados os seguintes acontecimentos numa
ordem cronológica: - a Petition of Rights, imposta ao rei Carlos I, em
1628; - o Agreement oftbe People, apresentado pelo exército de Cromwell
à Câmara dos Comuns, em 1647; - o Instrument of Government,
promulgado por Cromwell, em 1653; - o Habeas Corpus Act, infligido
pelo Parlamento ao rei, em 1679; e o Bill ofRights, editado em 1689, que
consagra a superioridade da lei à vontade do rei.

Mas, foi posteriormente, com Charles-Louis Sccondat, Barão de
La Bréde e de Montesquieu, em sua obra "De 1'esprit des lois" (1748), que
a teoria ganhou real destaque.

Para Montesquieu, era inafastável estabelecer o princípio da
separação das espécies de poderes, em defesa da liberdade, definindo-os
como Poder Legislativo, Poder Executivo e o Poder de julgar. Para tanto,
afirmava que a liberdade política em um cidadão é aquela tranqüilidade
de espírito que provém da convicção que cada um tem da sua segurança.
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Para ter-se essa liberdade, precisa que o Governo seja tal que cada cidadão
não possa temer outro.1'*

Dizia, ainda, o Barão de La Brède:

"Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de
Magistratura, o Poder Legislativo c reunido ao Executivo, não
há liberdade. Porque pode temer-se que o mesmo Monarca ou
o mesmo Senado faça leis tirânicas para executá-las
tiranicamente.

Também não haverá liberdade se o Poder de julgar não estiver
separado do Legislativo e do Executivo. Seestivesse junto com
o Legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos
seria arbitrário: pois o Juiz seria legislador. Se estivesse junto
com o Executivo, o Juiz poderia ser a força de um opressor".
15

Desta forma, estão bem definidas as razões da separação dos
poderes, que, apesar da evolução no tempo, merecem cuidadoso estudo e
o estabelecimento de limites para evitar os abusos em suas transformações
quanto a divisão funcional do Poder. Nesta sede, ancoramos mais uma
vez nos ensinamentos de Montesquieu, quando ressaltava que tudo estaria
perdido se um mesmo homem, ou um mesmo corpo de príncipes ou de
nobres, ou do povo, exercesse estes três poderes: o de fazer as leis; o de
executar as resoluções políticas; e o de julgar os crimes ou as demandas
particulares."'

Várias foram as constituições que adotaram, senão a divisão de
poderes, pelo menos a sua nítida divisão em funções executivas,
legislativas e judiciárias, podendo citar, como exemplos, a própria
Constituição inglesa - tendo evoluído, segundo os seus costumes e

11 Charles de Secondat MONTESQUIEU. O Espínto das Leis, 1994, p.165.
1S Charles de Secondat MONTESQUIEU. Idem. íbidem.
"'Charles de Secondat MONTESQUIEU. Obra citada, p.165
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tradições, suas leis constitucionais e decisões judiciárias -, a Constituição
americana (1787), a Constituição brasileira (1891) e por conseqüência
desta, a primeira Constituição republicana de Portugal (1911) e a
Constituição francesa (1958), tornando-se o postulado, a partir da
Revolução Francesa, um dogma constitucional, a ponto de o artigo 16 da
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 declarar que
não teria constituição a sociedade que não assegurasse a separação de
poderes, tal a compreensão de que ela constituiu (e ainda constitui)
técnica de extrema relevância para a garantia dos Direitos do Homem.

Mas, foi na Constituição dos Estados Unidos da América que se
insculpiu, de forma mais rígida, a separação de poderes, constituindo-se
num dos mais nobres sistemas políticos do mundo, assentado no
princípio da supremacia da Constituição, à qual se subordinam todos os
poderes, que nela têm definidos os respectivos limites, e no postulado da
independência do Judiciário, com prerrogativa de proceder à revisão
judicial das leis e dos atos normativos, anulando-os quando incompatíveis
com a Constituição.

Comentando sobre o Judiciário, na Constituição americana,
Édouard Laboulale, apudL. Nequet, afirmou que foram os americanos os
primeiros:

"a fazer do Poder Judiciário um verdadeiro poder político; os
primeiros a compreender o papel da Justiça num país livre; os
primeiros a encontrar esta nova verdade, até aqui pouco
conhecida na Europa".17 Adiante, observou: "Estabeleceu-se ali
um Poder Judiciário independente, um Poder que, colocado
entre as leis do Congresso e a Constituição, tem o direito de
afirmar: 'Esta Lei é contrária à Constituição, e,
conseqüentemente, é nula'. Não há, aí, nenhum motivo de

u Edouard LABOULALE, Apud L. NEQUET. O Poder Judiciário e a
Constituição, 1997, p. 13-14.

145



Separação Dos Poderes Políticos No Brasil

perturbação da ordem, mas, bem pelo contrário, uma das
maiores causas de paz e de quietude social".18

Por esse sistema, então, as funções estatais - legislativa,
administrativa e jurisdicional - são exercidas por órgãos distintos e
independentes, mas harmônicos entre si. E essa harmonia é conseguida na
medida em que se pratica a doutrina que os norte-americanos denominam
de "checks and balances" (freios e contrapesos). Doutrina esta que
institui uma certa colaboração entre os poderes, e da qual resulta uma
fiscalização mútua, para o fim de realizar justamente aquilo que
Montesquieu propugnava: a limitação do poder pelo poder.1'"1

Em razão desta verificação, tem-se hoje como verdade absoluta
que se considera Estado de Direito aquele que garanta a tripartição das
funções estatais, que essa tripartição seja exercida por pessoas e órgãos
distintos e mais ainda que o Estado se submeta, como os cidadãos, à lei e
à jurisdição.

Convém ressaltar que, dentro do Estado, não pode haver três
órgãos que se ignorem reciprocamente e que queiram ser absolutamente
bastantes a si mesmos. O poder político é uno e indivisível, porém, se
apresenta na prática dividido no exercício das funções institucionais que
lhe são inerentes, deferidas a órgãos especializados e independentes, mas
harmônicos, para assegurar a existência do próprio Estado.

A prática constitucional desenvolveu a idéia de que nenhum dos
poderes é, cm si mesmo, soberano. Não existe, nem pode existir, a

'absoluta separação entre os poderes a que correspondem as três funções e,
menos ainda, a independência exata delas.

O Poder Legislativo é o que edita a lei, mas esta, regra jurídica
elaborada adrede, cai em sistema jurídico, anterior a ela e suscetível de
receber, como regras suas, outras leis. Tanto o Poder Executivo quanto o

!Édouard LABOULALE, ApudL. NEQUET. Jdem, p. 19-20.
' Charles de Secondat MONTESQUIEU. Obra citada, p. 186.
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Judiciário podem ter de "explicar" o sistema jurídico, havendo
colaboração, não na edição da lei, mas na determinação lógica do sistema.
O Poder Executivo administra c dá execução às leis que precisam da
função administrativa. E o Poder Judiciário aplica a lei às outras regras
que, sem serem leis, fazem parte do sistema jurídico. Um e outro, por seu
embutimento no Estado de Direito, têm a revelação do sistema jurídico.
Aquele, sem ser judiciário, julga; e esse, sem ser executivo, executa. Por
onde se vê que o discrime das funções não coincide com o discrime dos
poderes.

Fazendo um balanço histórico da doutrina da separação de
poderes, Celso Ribeiro Bastos afirma ser este o primeiro ponto a ser
ressaltado: o da perda gradativa da pureza de cada uma das funções do
Estado, sendo perfeitamente lícito afirmar que nos dias atuais enunciar a
função legislativa como própria do Poder Legislativo é uma verdade tão-
somente relativa, eis que esse poder desempenha também funções
administrativas e judiciárias, sendo do mesmo modo verdadeiro o fato de
o Poder Executivo e Judiciário legislarem, ainda que em pequena escala.2"
Donde se vê que os órgãos da soberania nacional exercem funções
preponderantes ou típicas e funções excepcionais ou atípicas, sem um
monopólio absoluto de tais funções.

2.2. SEPARAÇÃO DOS PODERES NO BRASIL

CONSTITUIÇÃO DE 1824

Entre nós, a Constituição de 25-3-1824 já reconhecia a divisão e
a harmonia dos poderes. Insculpiam os seus artigos 9° e 10 :

"Art. 9o. A divisão, e harmonia dos Poderes Políticos é o
princípio conservador dos Direitos dos cidadãos, e o mais

1Celso Ribeiro BASTOS, Ives Gandra MARTINS. Obracitada, p. 167.
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seguro meio de fazer efetivas as garantias, que a Constituição
oferece.

Art. 10. Os Poderes políticos reconhecidos pela Constituição
do Império do Brasil são quatro: o Poder Legislativo, o Poder
Moderador, o Poder Executivo, e o PoderJudicial".

Embora a Constituição Imperial, em seus artigos 9" a 12,
afirmasse a separação dos poderes políticos, certo é que ela não era tão
rígida assim, porquanto o Poder Judiciário se limitava a dirimir
controvérsias de direito privado e aplicar a lei penal, fugindo da sua
competência os atos da administração pública e o controle de legalidade
das leis, os quais cabiam aos Poderes Executivo, o primeiro, e ao
Moderador e Legislativo, o segundo.

José Neri da Silveira, Ministro do Supremo Tribunal Federal,
comentando sobre a independência do Poder Judiciário c dos
magistrados, anotou:

"O controle da constitucionalidade das leis cabia ao Poder

Moderador e ao Poder Legislativo, a este último incumbindo
velar na guarda da Constituição, interpretar as leis c suspendê-
las (CF de 1824, art. 15, itens 8 c 9). A independência do
Judiciário havia de ser, desse modo, entendida, apenas, como
independência da autoridade judicial, do magistrado ...".21

CONSTITUIÇÃO DE 1891

Com o advento da República é que a separação ganhou
contornos mais nítidos, nos servindo de modelo o sistema americano do
controle de constitucionalidade, pelo judiciário, de atos dos Poderes
Legislativo e Executivo, passando os Poderes a Legislativo, Executivo e
Judiciário, órgãos da soberania nacional, harmônicos e independentes

3lJosc Neryda SILVEIRA. A independência do PoderJudiciário e dos magistrados,
1993, p. 201.
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entre si, nos termos do artigo art. 15 da Constituição de 24-3-1891,
verbis.: "Art. 15 - São órgãos da soberania nacional o poder legislativo,
o executivo e o judiciário, harmônicos e independentes entre si".

A Lei federal nü 221, de 20/11/1894, afirmava, de forma
categórica, no seu artigo 13, parágrafo 10, que os juizes c os tribunais
federais processariam e julgariam as causas fundadas em lesão de direitos
individuais, por ato ou decisão das autoridades administrativas da União,
e que eles apreciariam a validade das leis c regulamentos e deixariam de
aplicar, aos casos concretos, as leis manifestamente inconstitucionais e os
regulamentos manifestamente incompatíveis com as leis ou a
Constituição.

A reforma de 1926 explicitou melhor dita competência do
Judiciário, transplantando, como parágrafo Ia do artigo 60, o artigo 59 da
Constituição de 1891, modificado, ficando disposto:

"Art. 60. (...)

§ Io Das sentenças das justiças dos estados em última
instância haverá recurso para o Supremo Tribunal Federal:

a) (...);

b) quando se contestar a validade de leis ou de atos dos
governos dos estados em face da Constituição, ou das leis
federais, e a decisão do tribunal do estado considerar válidos
esses atos, ou essas leis impugnadas".

CONSTITUIÇÃO DE 1934

Na Constituição de 16-7-1934, art. 3°, §§ Io e 2", eram esses
poderes independentes e coordenados entre si:
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"Art. 3o. São órgãos da soberania nacional, dentro dos limites
constitucionais, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,
independentes e coordenados entre si.
§ Io E vedado aos poderes constitucionais delegar as suas
atribuições.
§ 2° O cidadão investido na função de um deles não poderá
exercer a de outro.

Manteve-se a supremacia do Judiciário, mas, temendo-se o
conservadorismo dos Ministros da Suprema Corte, dispôs o artigo 179
que a declaração de inconstitucionalidade das leis somente pode ser feita
por maioria absolutados votos dos juizes.

Outra novidade, provocada igualmente pelo temor ao
conservadorismo do Supremo, mascarada pela teoria do "pesos e
contrapesos", era a que dava ao Senado a atribuição de velar pela
Constituição e de colaborar na feitura de aplicação das leis,
supervisionando "com sua experiência" os poderes da República (artigo
88). No rastro da novidade, o item III deste artigo concede ao Senado
"propor ao Poder Executivo, mediante reclamação fundamentada dos
interessados, a revogação de atos das autoridades administrativas, quando
praticados contra a lei ou eivados de abuso de poder".

Outra grande novidade foi, em seu artigo 91, item IV, atribuir ao
Senado competência para suspender a execução de lei declarada
inconstitucional pelo Judiciário, enfrentando, assim, o problema da
convivência e harmonia dos poderes do Estado.

CONSTITUIÇÃO DE 1937

Com exceção, temos a Constituição de 10-11-1937, ditatorial, a
única que não garantiu a separação dos poderes, havendo apenas um
poder, o do Presidente da República, autoridade suprema do Estado,
consoante preieciona o seu artigo 73:
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Outra grande novidade foi, em seu artigo 91, item IV, atribuir ao
Senado competência para suspender a execução de lei declarada
inconstitucional pelo Judiciário, enfrentando, assim, o problema da
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Com exceção, temos a Constituição de 10-11-1937, ditatorial, a
única que não garantiu a separação dos poderes, havendo apenas um
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"Art. 73. O Presidente da República, autoridade suprema do
Estado, coordena a atividade dos órgãos representativos, de
grau superior, dirige a política interna e externa, promove ou
orienta a política legislativa de interesse nacional, e
superintende a administração do país".

Embora tenha suprimido a Justiça Federal de primeira instância,
manteve a competência do Supremo Tribunal Federal para declarar a
inconstitucionalidade das leis. Mas o artigo 96, parágrafo único, prescreve
que, a juízo do Presidente da República, acaso a lei fosse declarada
inconstitucional, considerada de relevante interesse para o "bem-estar do
povo" ou para a "defesa de interesse nacional de alta monta", poderia o
Chefe do Executivo submetê-la ao exame confirmatório do Congresso
Nacional.

A Carta de 1937 vedava, ainda, ao Poder Judiciário conhecer de
questões "exclusivamente políticas" (artigo 94), expressão vaga, ambígua,
poüssêmica, de conteúdo jurídico indefinido, em que pese existir esta
questão desde os primórdios da teoria da tripartição dos poderes.

CONSTITUIÇÃO DE 1946

Sob a Constituição de 18-9-1946, com Emenda Constitucional n°
16-11-65, voltaram os poderes a ser independentes e harmônicos, nos
termos seguintes:

"Art. 36. São Poderes da União o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário, independentes e harmônicos entre si.
§ Io O cidadão investido na função de um deles não poderá
exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta
Constituição.

§ 2" É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições".

No que se relacionava com a estrutura e o funcionamento dos
poderes, praticamente nada se inovou, mantendo-se, substancialmente, o
molde de 1891.
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O constituinte cassou a supervisão congressual sobre as decisões
declaratórias de inconstitucionalidade da Suprema Corte Brasileira e
manteve a competência do Senado para suspender, no todo ou em parte,
as leis declaradas inconstitucionais, embora tenha eliminado a
intromissão do Procurador-Geral da República, como portador da
solicitação da Corte ao Senado da República, restaurando, ainda, aJustiça
Federal de 1 instância.

CONSTITUIÇÃO DE 1967 E EMENDA 01/69

A Constituição de 24-3-1967 e Emenda Constitucional n.° 1, de
17-10-69, não provocaram grandes transformações. Prescrevia o seu artigo
6o:

"Art. 6° São Poderes da União, independentes e harmônicos,
o Legislativo, o Executivo c oJudiciário.
Parágrafo único. Salvo as exceções previstas nesta
Constituição, é vedado a qualquer dos poderes delegar
atribuições; o cidadão investido na função de um deles não
poderá exercer a de outro".

Foi mantida a competência do Judiciário e do Supremo Tribunal
Federal para declarar a inconstitucionalidade das leis ou atos normativos
em termos parecidos aos da Constituição de 1946.

No âmbito da União, o Poder Executivo se hipertrofiava,
notadamente pela subtração da iniciativa do processo legislativo ao
Congresso em todas as matérias de relevância.

CONSTITUIÇÃO DE 1988

Atualmente, o assunto se encontra posto da seguinte forma:
"Art. 1." A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federa], constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem
como fundamentos:

I-(...)
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II - (...)
III-(...)
IV-(...)
V-(...)
Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce
por meio de representantes eleitos diretamente, nos termos
desta Constituição.
Art. 2.° São Poderes da União, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário".

No artigo 60, §4, inciso III, proíbe a deliberação sobre proposta
de emenda constitucional tendente a abolir a separação dos poderes.
Eleva, assim, a cláusula pétrea, portanto inatingível, o princípio dos
poderes distintos, embora coordenados.

2.3. FREIOS E CONTRAPESOS

A Constituição brasileira consagra a doutrina dos freios e
contrapesos, que pode ser assim visualizada, de forma sintética e
exemplificativa:

LEGISLATIVO SOBRE O EXECUTIVO

a) pela aprovação de tratados (art. 49,1);

b) pela sustação de atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa
(art. 49, V);

c) pela aprovação, pelo Legislativo, de nomes para
determinados cargos (art. 52, III, IV);

d) pela fiscalização dos atos do Poder Executivo mediante
Comissões Parlamentares de Inquérito (art. 58);

e) pela rejeição do veto (art. 66 e §§);

f) pelo controle orçamentário (art. 70);
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g) pelo impeachment (arts. 51,1, 52,1, e parágrafo único, 85 c
86).

EXECUTIVO SOBRE O LEGISLATIVO

a) nas técnicas de delegação legislativa, mediante a iniciativa
legislativa, em certos casos exclusiva (arts. 61, § Io e 63);

b) na expedição de medidas provisórias (art. 62);

c) veto do Presidente da República (art. 66,§ Io);

d) na elaboração de leis delegadas (art. 68);

LEGISLATIVO SOBRE O JUDICIÁRIO

a) o Legislativo elabora as leis de que necessita o Judiciário
(art. 48);

b) o Legislativo vota o orçamento do judiciário e fiscaliza a
execução orçamentária (arts. 48, II, c 70);

c) a organização judiciária é votada pelo Legislativo (art. 48
IX);

d) o Legislativo cria os cargos doJudiciário (art. 48, X);

e) pelo julgamento dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal (art. 52, II);

f) o Legislativo aprova os nomes de magistrados do Supremo
Tribunal Federa! e dos tribunais superiores (arts. 52, III, "a", 101,
parágrafo único, 104, parágrafo único, 111,§ 1", c 123);

g) pela concessão de anistia (art. 48.VII).

EXECUTIVO SOBRE O JUDICIÁRIO
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a) pela concessão de indulto e pela comutação de penas (art.
84, Xll);

b) o Presidente da República nomeia os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e de Tribunais
Regionais (arts. 101, 104, parágrafo único, 107, 111, § 1°, 115, 119, II, 120,
§ 1°, III, 123);

JUDICIÁRIO SOBRE EXECUTIVO E LEGISLATIVO

a) no controle da administração e no controle da
constitucionalidade das leis (art. 5o,XXXV, LXIX, LXX, LXXII e LXXIII e
art. 102,1, "a".

Nessa interação de funções, nessa colaboração de poderes, que
resulta numa fiscalização mútua, realiza-se a doutrina dos checks and
balances, ou dos freios c contrapesos, tornando harmônicos os Poderes.

3. DESEQUILÍBRIO ENTRE OS PODERES

Embora seja princípio constitucional a independência c
harmonia dos poderes, a sociedade brasileira já percebe a fragilidade do
aludido preceito, porquanto o mesmo, na prática, ganha contornos mais
amenos, quando se verifica, os constantes lanços de interferência na
condução das atribuições específicas de cada um dos poderes, algumas das
vezes sob o palio dos freios e contrapesos, propiciando instabilidade no
processo democrático.

Esse problema vem ocorrendo num processo contínuo,
impulsionado já na formação dos poderes, culminando, hoje, com uma
verdadeira crise entre os mesmos, recheada de ofensas, acusações,
interferências e CPI's.

De primeira, merece destaque a observação de J. C. Bruzzi
Casteilo de que, logo no início da Constituição, se percebe a importância
somenos dada ao poder que emana do povo, grafado em letras
minúsculas, enquanto que os Poderes da União o são em maiúsculas,
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desfazendo os fundamentos de Montesquieu, posto que os poderes
políticos nada mais são do que divisões daquele poder, único, soberano,
que emana do povo, a sua origem, e, por isso mesmo, é o que deveria
merecer real destaque, como o é na Constituição norte-americana, ao
começar o texto "Nós o Povo...", com maiúsculas grifadas.22

E os representantes constituintes, ou políticos, assimilando a
dicotomia, esquecem a representação que lhes foi conferida e se investem
nos Poderes da União, os exercendo absolutamente durante todos os seus
mandatos como se fossem os detentores do poder, em conúbio de
Presidente da República e Congressistas, despejando sobre o povo atos
executivos arbitrários c leis vergonhosamente inconstitucionais.

3.1. O EXECUTIVO

Diante do papel assumido pelo Estado contemporâneo, delegado
ao Poder Executivo, como responsável pela condução administrativa c
política da Nação, atuando positivamente no plano da criação e da
distribuição da riqueza, tende este a tornar-se preponderante entre os
demais, o que não se questiona. Censurável é a passagem da
preponderância ao esmagamento dos outros, que se inicia tão-logo o
Presidente é eleito, quando o mesmo fica de janeiro a março/abril
distribuindo cargos da Administração Federal entre deputados e senadores
para conseguir a maioria do Congresso, visando à aprovação de todos os
seus projetos, por mais absurdos, ilegais, ou inconstitucionais que sejam,
favorecido especialmente pelo sistema presidencial brasileiro, pelas suas
envergaduras de força c de sedução.

E a distribuição, segundo os "critérios políticos", opera-se
durante todo o mandato, em milhares de cargos, nos vários escalões,
atingindo até mesmo os cargos de Ministros de Estado, em que são
substituídos os anteriores ocupantes, sem nenhum critério de

uJ. C. Bruzzi CASTELLO. Poder, Leis ehomens, p.94.
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competência, apenas para "agradar" membros dos demais poderes,
tornando-os dóceis.

Outro ponto é a reiteração excessiva de medidas provisórias, que
constitui abuso de poder por afrontar as funções exclusivas de legislar,
próprias do Congresso Nacional, e de inovar a ordem jurídica de acordo
com os parâmetros constitucionais, configurando, destarte, usurpação de
poderes do Legislativo, com violação do princípio da independência e
harmonia dos Poderes (art. 2o), do princípio do Estado Democrático de
Direito (art. Io) e do disposto no parágrafo segundo do artigo 62, todos
da Constituição Federal.

Além de invadir área reservada ao Legislativo, o Executivo, por
vezes, também o faz em relação à indeclinável competência do Judiciário,
como nos casos das Medidas Provisórias n.°s 182/90 e 1.570/97, esta
convertida em lei (n.° 9.494/97), a primeira proibindo juizes e tribunais,
até 30 meses, de julgarem, liminarmente, atos do Executivo relacionados
com o denominado Plano Collor, e a segunda, condicionando a execução
de liminares concessivas de aumento salarial e em ações de reclassificação
ou equiparação de servidores públicos, à prestação de garantia real ou
fidejussória, cujas conseqüências se tornam uma restrição abusiva à
atividade do judiciário na tutela preventiva dos direitos e interesses postos
sob sua guarda.

O Executivo também opera no interior da área de competência
do Judiciário pela sua faculdade de conceder indultos c comutar penas. A
sanção criminal é função típica do Judiciário, no entanto aqui o
Executivo pode interferir, suprimindo ou modificando a execução da
sentença judiciária, necessariamente passada em julgado, pois o indulto é
o perdão total da pena, concedido em caráter individual, e a comutação é
a substituição de uma pena por outra menos grave. Ao indultar ou
comutar, o Executivo erige-se em mais uma instância judiciária, de caráter
anormal, repetindo e usurpando toda uma das mais importantes funções
jurisdicionais, julgando então com maior largueza, pois entre as
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características do indulto e da comutação, estão as de que pode se referir a
qualquer crime e a de que necessariamente rescinde a sentença de
condenação passadaem julgado.

Pelj atribuição de nomear os magistrados, o Executivo ainda
interfere sobre o próprio mecanismo de composição dos órgãos
judiciários.

3.2. O LEGISLATIVO

C)5 membros do Legislativo, por sua vez, antes mesmo de serem
eleitos já estão órtãos das idéias ou pretensões das forças políticas e
econômicas que os ajudaram a vencer as eleições, salvo rarissimas
exceções. Gastaram muito, comprometeram-se, e para retribuírem a ajuda
se lançam a manipulação da res publica e aos favores administrativos,
sendo obrigados a se submeterem, mais uma vez, ao Executivo.

Não se pude olvidar, todavia, da ligação entre eleição e
democracia, observada por Montesquieu. e da advertência dt .Manoel
Gonçalves i •'erreira Fiiho, sobre o tema-

•Assim, quando o Espírito das Leis vineuíy a escolha dos
jepresem.ini.es à sua eleição pelo povo, esta, rpso farto,
presumi.'Jo a seleção do^ 'melhores', dos mais capazes.
Portanto, a democracia representativa seria c !jo'/erno dos
mais capazes escolhidos por rodos.
J. experiência, todavia, mostra que não rcrn a eleição
t.^ecion-i os piores, ou. melhor dizendo, ov mono* -:i•taz^
Por quê''
.*. r„/âo principal disso e, «:ni dúvida, o evcnt^ai Ím.i.mj :iwe.
c.c cultura política do eleuorado. Isto só se Cü'rige a longo
prazo e o mais das vezeí. pela experimentação do in.,, - triai
,.nd error, como diriam os americanos. Mas ha -a:;i Lator mais
próximo e fácil de equacionar.
Realmente, o erro na escolha deriva freqüentemente do fato
de que esta se faz entre desconhecidos. Montesquieu supunha
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que ela se passasse entre conhecidos, de convívio, em
pequenas comunidades —grupos primários, diria o sociólogo.
Mas ela se faz no Brasil - pensa-se no Legislativo - em nível
estadual. Forçosamente entre desconhecidos, ou mal
conhecidos, o que é pior. Com efeito, a fonte desse mau
conhecimento é a propaganda que pode 'vender' qualquer
coisa... Não é surpreendente, por isso, que o eleitor adquira
gato por lebre...".23

Dito isto, percebe-se claramente que os integrantes do legislativo
não dispõem dos conhecimentos técnicos exigidos para o adequado e
pleno exercício da função legislativa, e, quando os tem em determinados
assuntos, geralmente não os utilizam para os fins a que são
verdadeiramente dependentes: o bem do povo e do Estado.

Somando-se a isto, o Legislativo também invade a área do
Judiciário, quando pode obstar, de igual forma, a atividade normal no
processo e julgamento dos crimes, pela concessão da anistia, que c o
esquecimento das infrações puníveis para que se lhes não possam cominar
penas repressivas.

3.3. O JUDICIÁRIO

Certo é que o Judiciário é o mais preparado, competente e
eficiente de todos os poderes. Os juizes, desembargadores c ministros
passam pelos cursos colegiais completos, formam-se bacharéis em Direito,
fazem cursos pós-universitários, graduam-se em doutorados, são
professores, exercem advocacia, e além de tudo isso, se submetem a
rigoroso concurso público para o ingresso à magistratura, acumulando
mais conhecimentos a cada causa que lhes é apresentada.

No entanto, é o menos independente, quando deveria ser o
único com maior independência possível, para que se atingisse o razoável
regime democrático efetivo, a exemplo do sistema americano, em que, na

'Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO. AReforma doEstado, 1995, p. 8 - 9.
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virtude que exibe a Constituição para dominar crises, reside a sua
extraordinária contribuição ao constitucional!smo, onde a fórmula
judicial review, que acaba por garantir a estabilidade da ordem
constitucional, revela manifesto "poder político", porquanto, se este existe
no órgão que faz a lei, também existe no órgão com poder de declarar-lhe
a invaíidade.

Desde a Carta de 1824, cm que, embora reconhecido como
Poder, a sua atuação era limitada, como visto em abordagem anterior.

Mesmo com a evolução das garantias nas constituições seguintes,
até a de 1967, excetuada a de 1937, a dependência do Judiciário é notada
no fato de que ele não comandava o seu orçamento, nem mesmo as suas
taxas judiciárias e emolumentos outros, que eram carreados às receitas
gerais dos erários públicos, estaduais e federais, fato este último que ainda
persiste nos dias atuais, em face às normas orçamentárias.

Hoje, a alegada autonomia financeira consiste, apenas, na
elaboração, pelos tribunais, de suas propostas orçamentárias, dentro dos
limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na lei de
diretrizes orçamentárias, e o seu encaminhamento ao Legislativo, que as
aprovará, ou não, na forma acertada com o Evceutivo, não dispondo o
judiciário de qualquer força para influir no percentual a ele estipulado
(duodécimos), tornando-se dependente dos iepasi.es a bel-prazer do
Governo.

Essa dependência doJudiciário faz-se notar desde a escolha, pelo
Chefe do Executivo correspondente, dos integrantes dos Tribunais
Superiores e do quinto constitucional dos Tribunais dos Estados, do
Distrito Federal e Territórios, em que na maioria das vezes ocorrem
movimentações políticas, pedidos, benesses e favores, e que não raro são
cobrados daqueles que tanto correram em busca de apoio e o
conseguiram.

Dessume-se, então, de tudo, estar certa a observação de que o
Judiciário, sendo desprovido de intenções políticas, não controla nem
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influencia o Executivo ou o Legislativo, mas que a recíproca não é
verdadeira. Estes, pelo poder político que encarnam e pelos interesses que
representam, possuem uma vontade constante e insaciável de assumir o
controle total do poder.

Fica a explicação, talvez, o motivo por que não lhes interessa um
Poder Judiciário forte, tudo servindo para submctê-ío e retirar-lhe
energias, como foi o caso da "C.P.I. do Judiciário" e das campanhas pelo
controle externo, de cunho demagógico e pejorativo, e várias outras
limitações às prerrogativas e garantias do Judiciário, arquitetadas pelo
Executivo e Legislativo.

4. REEQUILÍBRIO ENTRE OS PODERES

Durante a última década, a discussão cm torno da reforma do
Estado tornou-se um tema central na vida das sociedades modernas.

A amplitude e a abrangência de fenômenos como a liberalização
e a globalização de mercados, que se consolidam como uma das mais
fortes tendências mundiais, acentuam sobremaneira a crise do Estado
brasileiro e a necessidade de reformas para adequá-lo a uma ordem social
e mundial.

O processo de reengenharia do Estado, inicialmente com o
amplo programa de privatização de serviços públicos e de empresas
estatais e alterações no campo administrativo, ganha corpo e atinge,
agora, a própria estrutura dos Poderes Executivo, legislativo eJudiciário.

O mundo vem mudando num processo natural, evolutivo. O
Estado precisa acompanhar o futuro e as forças políticas (poderes), ínsitas
ao Estado, não podem a tudo assistir passivamente. Devem retomar o
papel original, hoje com muito mais responsabilidade, diante dos desafios
da nova ordem mundial, sob pena de perderem a confiança, a
significância e, por derradeiro, o respeito.

Neste contexto, é imperativo a reorganização e reformulação dos
poderes, visandoà harmonia das instituições.
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Como já observado, é inexorável que o Poder Executivo, tendo a
função legitima de dirigir o país, orientando a política da nação e
liderando a comunidade, detenha um natural poder de governo (poder
governamental), em que o Presidente da República possa atuar
decisoriameuir" na condução dos problemas brasileiros, quando
necessário.

l.ntretanto, essa torça a mais, que é virtude, eo/no advcite
Montesquin-, precisa de limites, já que, pela experiência cterru, o noivem
que tem pouer e Icv.,uo a abusar dele e para que não o faça t pieeiso que,
pela disposição das coisas, o poder freie o poder . Não podem, portanto.
Executivo c 1egislativo, abusar do poder para não ser violado o princípio
fundamentai da democracia de que todo poder emana do p>>vo, sob •>
risco de até os cid,i L-os, em suas relações recíprocas, tuidercm. -t segu"-
Wu-. r^ excn.it'>. pa>---.i'!do a não mais obedecer às leis cxiM-i-nic-

(•••'--. rÍL.t-, adverte Álvaro Rodrigues Bereijo Majr-í.n.do de
Tribunal CuiisLiLui.-ii.-i.a! d.i Espanha:

"A idej.1. do controle, em sentido jurdico-políuco, c
Luiisubiiaiaial ao Estado Democrático de Diiol-l A eU1

•Lpond. o princípio da separação dos poderes com st-Li
;;stema de 'freios e conrapeso>' (não e bom ourorgat-
deinasiado poder a um só) e o princípio ger-.il doi:
•:entimenfos dos cidadãos e de todos os podei'.*s públicos da
Constituição e de todo o ordenamento jurídico (an. l) 1 CE

T.v:, prevenir o abuso, de início, a solução mtií <::"'-; -era ;.
transformação do Executivo, no sentido de que partilhas'-- n poder
governamental com um gabinete, ou um ministério, com certa

Álvaro Rodrigues BEREIJO. Los Fundamentos Constitucionais dei Control
Interno de Actividad Financeira dei Estado, 1994, p. 05.
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independência, não importando a caracterização do tipo de regime
existente nos moldes atuais.

Por outro lado, a dependência entre os poderes seria atenuada se
os cargos públicos, chamados de confiança, fossem estruturados segundo
um quadro permanente de funcionários efetivos, cujas nomeações
estivessem condicionadas à competência e à qualificação profissional do
servidor, independentemente das mudanças ocorridas na base dos
poderes, como acontece nos Estados Unidos e nas democracias
parlamentares européias; mudam-se os gabinetes, porém, permanece a
estrutura dos servidores do Estado. Assim, não haveria a escandalosa e

comum distribuição dos cargos públicos e a contratação desenfreada de
servidores às vésperas das eleições, até para servirem de "cabos eleitorais".
Conseqüentemente, nossos políticos seriam melhores e mais eficientes, e
seriam obrigados a servir ao povo e não dele abusar.

Imprescindível, também, é corrigir a fórmula da escolha dos
parlamentares, feita entre desconhecidos e da qual deriva o erro, como
abordado em tópico anterior, no sentido de fortalecimento do Legislativo.
A solução seria a realização de eleições num círculo relativamente
reduzido, em que pudesse haver um contato direto entre candidato e
eleitor, em forma de eleição distrital, possibilitando, desse modo, a
diminuição de erros, uma maior vigilância sob o eleito, favorecendo,
ainda, à desestimulação do "negócio" da compra de votos e, por
conseguinte, a melhora dos parlamentares.

Neste plano, como observa Ives Gandra Martins, essencial, ainda,
que houvesse escolas de formação dos futuros aspirantes aos cargos de
políticos e de governantes. Verdadeiras Faculdades onde a Política, a
História, os problemas de administração, a Economia, o Direito, a
Tecnologia e uma série de outras disciplinas sejam ministradas, ao nível
de um futuro governante. Onde se testem vocações. Onde se verifiquem
as capacidades de liderança, força e idoneidade dos estudantes, com o que,
ao final do curso, fiquem seus estudantes verdadeiramente habilitados à
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postulação de cargos e à seleção natural que todo o profissional, em
qualquersetor, enfrenta na profissão escolhida"

Por outro lado, é crucial a reformulação partidária, dispensando-
se a multiplicação de partidos por verdadeiros partidos que formem um
sistema coerente, pois não é possível que o Governo, para aprovar um
projeto de lei, toda vez tenha que conquistar parlamentar por
parlamentar, o que, definitivamente, não favorece a independência enrre
os Poderes.

O Legislativo, por sua vez, fortalecido pela Constituição, não
desempenha as suas tarefas e principalmente a que lhe justifica o nome.
Necessita, portanto, recuperar sua iniciativa legislativa e impor limites ao
uso indiscriminado e abusivo das medidas provisórias.

Quanto ao judiciário, este precisa ser não só mais efetivo, nus
deve ser despolitizado. O primeiro passo é a resposta imediata para os
casos de violações perpetradas pelo Executivo e Legislativo, seguida da
agilização da justiça para a sociedade em geral (necessária pretensão de
eficácia e de efetividade), o que só ocorrerá com a transformação do
modelo atual, principalmente no que serefere à parte processual.

O segundo ponto é mais delicado, porém viável e não menos
importante. A Constituição em vigor propiciou uma judícialízação da
política, no sentido de que, de mais cm mais, derisões políticas são postas
sob o crivo do Judiciário, que fica sobrecarregado de processos, afetando
todos os indivíduos. E o que resulta de mandados de mjunção, de ações
de inconstitucionalidade, ou constitucionalidade, da ação de
inconstitucionalidade por omissão, de ações civis públicas, de ações
populares, de ações de impugnação de mandato ente outras.

Uma das soluções, por um lado, seria criar uma justiça
constitucional, nos moldes europeus; por outro, uma justiça de contas,
ambas especializadas. Com isto o eventual aspecto político de questões de

' Ives Gandra MARTINS. O Estado de Direito e o direito do Estado, 1977, p. 146.
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ampla repercussão na opinião pública ficaria nas mãos de pessoas
preparadas e especializadas no seu trato, saindo das mãos de juizes não
raro inexpertos e bitolados na rotina das questões particulares.

O acesso aos tribunais, também, há de ser imediatamente
enfrentado. A sistemática predominante atual de formação de listas
plúrimas pelos próprios tribunais, com a escolha final pelo Poder
Executivo, é responsável pelo incremento de um processo de
"castificação" da magistratura superior, bem como de submissão de
inúmeras Cortes à vontade política das elites dominantes.

Por outro lado, não pode ficar absoluto, imune a tudo. Nas
democracias liberais, pelo regime de freios e contrapesos, ou checks and
balances, entre os ingleses e americanos, ou, segundo Montesquieu, no
original, le pouvoir arrete 1c pouvoir, é plenamente justificável o seu
controle (fórmula a ser estudada), sem desequilíbrio no sistema.

O fortalecimento do judiciário passa, necessariamente, pela
discussão de novas formas de participação da sociedade neste exercício do
poder. Lembra Antônio E. Castro que, em sendo o judiciário um poder
político do Estado, não há justificativa lógica, filosófica ou política, para
que não se submeta a mecanismos de controle social sobre si, cabendo à
sociedade estabelecer as formas de controle adequadas a cada tipo
diferenciado de função exercida pelos poderes públicos. E que esse
controle social a exercer sobre o judiciário há de congregar tanto órgãos
de controle externo quanto de controle interno, não devendo haver,
absolutamente, qualquer exclusão entre eles.2''

Por conseqüência, o esforço conjunto do Executivo, Legislativo e
Judiciário é que contribuirá para a efetividade da prestação jurisdicional,
posto que os problemas existentes não são apenas de responsabilidade
administrativa daquele último, lembrando que, quanto melhores e

1,1 Antônio Escostesguy CASTRO. A necessidade de controle social sobre o Poder
Judiciário, 1991, p. 159.
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constitucionais forem as leis e os atos políticos/administrativos, menores
serão os litígios judiciais e mais harmônicos serão os poderes.

Almeja-se a verdadeira independência e harmonia entre os
poderes, como solução por boa parte dos problemas brasileiros. Porém,
ela só se tornará realidade com o exercício, pelo povo, do direito público
subjetivo da fiscalização constitucional das ações governamentais -
"controle popular" ou "controle social do poder" - e com a participação
efetiva da população, influindo constitutivamente na formação da
vontade normativa do Estado, obrigando-o a elaborar as normas
suficientes àquela aspiração social, como verdadeira expressão de poder
político que detém, em face ao Estado Democrático de Direito,
insculpido no artigo introdutório da Constituição da República.

CONCLUSÃO

No Brasil, a independência e harmonia entre os poderes,
consagrada na Constituição, não é plenamente exercitada na prática.

Dentre os Poderes, o mais subjugado é o Judiciário sendo que o
Executivo e o Legislativo são os que mais buscam o poder político, são os
mais dependentes entre si, tendo como causa, primordial, o atual processo
eleitoral c o sistema partidário, que os tornam reféns um do outro, sendo
imprescindível a mudança do modelo c a separação entre as funções
políticas do poder para que exista liberdade.

A estruturação do poder deveria procurar uma nova "separação
dos poderes" que se ajustasse ao papel do Estado no mundo
contemporâneo. Haveria de caracterizar um Governo, com meios de
governar, um Parlamento, dedicado ao controle político, e uma Justiça,
com procedimentos simplificados, para a aceleração de suaprestação.
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Ao mesmo tempo em que os poderes devem ser independentes
de verdade, não há como lhes negar o exercício do controle mútuo, para
o bom desempenho de suas atividades constitucionais, lembrando que o
equilíbrio entre eles depende dos princípios constitucionais, do que
dispuserem as leis complcmcntares e ordinárias, em construções emanadas
da sociedade, bem como da consciência democrática dos cidadãos, não
somente em épocas eleitorais, mas da seguida c reiterada participação
popular na realização das atividades estatais, na constante vigilância de
que um não esmague os outros.
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RELAÇÃO ENTRE A CRISE DO ESTADO, A REFORMA
CONSTITUCIONAL E A CIDADANIA.

Inicialmente, importa observar que tal desiderato, conquanto
possamos desenvolver com a visão a que nos cabe neste singelo trabalho, é
por demais complexo e não menos difícil elaboração, uma vez que, à luz
do que até hoje fora produzido na literatura político-econômica e social —
quanto à diversidade de pensamento - apenas dificulta ainda mais uma
elaboração conclusiva sobre o assunto.

Entretanto, a par destas considerações preliminares, tentaremos
esboçar, mesmo que superficialmente e como exercício acadêmico, a
postulação a que estamos submetidos, fundamcntando-nos em conceitos,
premissas, exemplos, estatísticos e princípios, sob os quais procuraremos
nos embasar.

Por mais que nos esforcemos, adentrar no âmago da questão
proposta requer pressupostos enscjadores de um raciocínio lógico e
fundado com vistas ao desenvolvimento analítico de conceitos, capazes de
trazer no trato da proposição, objetividade na formulação e conclusão de
pensamento.

Assim, pois, é que iniciamos por desenvolver os conceitos de
SOCIEDADE e GOVERNO. Conceitos sobre os quais, acreditamos, são
de grande valia para o corpo do trabalho.

O conceito de Sociedade está estreitamente ligado à noção de
pessoas e grupos que, organizados em um conjunto e colaborando entre
si, de forma consciente ou não para atingir determinados objetivos, o faz
para satisfazer certas necessidades, alcançando interesses comuns como,
por exemplo: a própria sobrevivência. Dentro desse quadro de referência
conceituai, a sociedade brasileira tem três raízes culturais e étnicas
distintas a saber: a indígena - que foram os primeiros habitantes do País;
seguida da Portuguesa - que foi trazida pelos colonizadores; e a Africana -
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que chegou com os negros, como mão-de-obra escrava. Posteriormente,
com os imigrantes, outras culturas, tais como: a alemã, a japonesa, a
italiana e tantas outras, onde fora observado novos traços e desenvolvidas
suas próprias características diferenciando-se assim de todas as outras
sociedades.

Já o conceito de Estado é formado por 04 (quatro) elementos
básicos, como: o povo - que são as pessoas que vivem num mesmo local,
unidos pela cultura e pela nacionalidade; o território - que abrange o
solo, subsolo, espaço aéreo e mar territorial. Enquanto que a soberania
consiste no exercício da autoridade legal no poder supremo, acima de
qualquer outro poder jurídico, tanto internamente como externamente.

O Governo, enfim, consiste no conjunto de pessoas que exercem
o poder político e que determina a orientação política de uma
determinada sociedade (BOBBIO1). No ato de governar, diga-se de
passagem, está implícita a função Executiva, Legislativa e Judiciária, com
as quais o Governo se materializa na prática.

Assim, prosseguiremos na tentativa de formular considerações a
respeito da questão, abstraindo dos conceitos já explicitados, fundamento
para discorrer sobre a crise do Estado, a reforma constitucional e a
Cidadania!

Por falar em Estado, nunca é demais registrar o conceito de
JELLINEK , que diz: "o Estado é a corporação de um povo, assentada
num determinado território e dotado de ura poder orgânico e
originário".

Observando os diversos conceitos de Estado, bem como a
evolução destes, preferimos registrar o desenvolvido pelo professor

1Norberto Bóbbio, Dicionário de Política, 2* edição, editora universidade de Brasília,
1986, p. 553.
2G.Jellinek, aügenseíne stiiaslehre, Berlin, livro II, 6,cap.III, 2,1922, pág,183.
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PAULO BONAVIDES5, que expressa, dizendo e afirmando a existência de
elementos constitutivos que a teoria política ordinariamente reconhece
como elementos de uma ordem formal: o poder político na sociedade, e
de ordem material: o poder político corporificado no elemento humano
que em termos demográficos (população), jurídicos (povo), políticos
(agentes políticos) ou culturais (nação) e o elemento físico, o território, -
são elementos constitutivos do Estado.

Segundo o eminente jurista alemão HERMAN HELLER4, autor
de obra clássica sobre a Teoria do Estado,

"Para compreender o que chegou a ser Estado atual, não é
preciso buscar seus antecessores em tempos remotos,
porquanto até a época primitiva da humanidade, sempre que
se procurou fazer tal coisa desentendeu-se, em geral, àquilo
que ao nosso objeto principal interesse apenas à consciência
histórica de que o Estado, como norma e realidade, é algo
desde o ponto de vista histórico, absolutamente peculiar e
que, nesta sua moderna individualidade, não pode ser
transladada aos tempos passados".

O Estado, com sua feição moderna tem o seu principal exemplo
histórico na monarquia absoluta fundada por Frederico II, ao Sul da
Itália, no Séc. XII - o regime era emancipado de qualquer influência da
Igreja.

Foi Maquiavel, o primeiro pensador que compreendeu o
significado dessa nova estrutura política. Várias vezes os filósofos
medievais citaram a afirmação de São Paulo, segundo o qual o poder

' Paulo Bonavides, Do Estado liberal ao estado social, 6" edição, editora malheiros, p.
182.

4Herman Heller, Teoria do estado, primeira edição emportuguês, 1968, editora mestre
jou, São Paulo,pág,l 57.
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estava em Deus. A origem divina do Estado era geralmente reconhecida
por todos.

De sorte, Maquiavel foi o precursor do movimento de
secularização da política, fundando assim a ciência política.

Posteriormente, com o advento da Revolução Francesa, surge o
Estado de Direito Liberal, preconizado por Locke, Montesquieu, os
filósofos iluministas e Kant, etc. É um Estado detentor de um poder
exercido de forma institucionalizada conforme regras impessoais.
Também aqui, ocorre a distinção entre força e poder surgindo o princípio
da legalidade como guia, não só do exercício do poder, mas também de
sua aquisição. O exagero desta concepção já transparece no pensamento
de Hegel, para quem o único dever do Estado é sua própria conservação.

Ver-se, por conseguinte a partir de nossa época a superação deste
tipo de Estado chamado Estado Social, quando não pelo Estado
Socialista.

Nunca é demais conceituar o Estado Social como o Estado que
assume encargos para com a sociedade, intervindo na área econômica
como objeto de equilíbrio das forças sociais.

Enquanto que no Estado Socialista, há uma mudança ainda mais
radical, uma vez que abala a ordem capitalista em nome de um controle
total pelo Estado da atividade econômica e social.

Prosseguindo na formulação da questão, o Estado Democrático
de Direito - pressuposto básico para a garantia da cidadania - induz a
que atentemos para o "preâmbulo" da atual Constituição Federal, pelo
que a mesma pode nos revelar como desvio de uma das idéias fundantes
do moderno constitucionalismo.

Assim, o modo como se formulou o exórdio de nossa Carta
Constitucional, dá margem a que se pense num afastamento da Teoria
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Clássica do Poder Constituinte, segundo SIEYÉS5 - de acordo com a
qual o poder constituinte originário seria absolutamente incondicionado,
não se submetendo a nenhuma pauta previamente estabelecida ao
produzir o texto constitucional. No Preâmbulo da Carta Maior, contudo,
os constituintes de 1988 escreveram que se reuniram com a determinação
de "Instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais c individuais, etc".

O primeiro artigo de CF/88 define assim, a República Federativa
do Brasil, como um Estado Democrático de Direito, elencandos os
princípios sob os quais ela se fundamenta. Todo conteúdo do texto
constitucional deve ser entendido como uma expücitação desta
formulação política.

Vale recordar, com Pablo Lucas Vcrdú, que "a fórmula política
de uma constituição é a expressão ideológica que organiza a
convivência política em sua estrutura social".

Em contraposição, registramos o que entende NIKLAS
LUHMANN'', quando afirma que a partir de uma constituição se dá uma
"abertura para o futuro" (ZUKUNFTSOFFENHEIT) na forma de
legimitar-se o direito o qual "prevê as condições de sua própria
modifícabilidade e isso juridicamente, acima de tudo através de regras
procedimentais".

Assim, vale chamar a atenção para o papel central que está
reservado em um Estado Democrático de Direito, à chamada Corte
Constitucional, enquanto órgão diferenciado da estrutura do judiciário c
plenamente independente politicamente falando, frente aos demais

sSieyés.apud Paulo Bonavides, do estado liberal ao estado social, 6acd. Malheiros,
pág.116.
6Niklas Luhmarm, teoria delia societã,5a ed. Milaiio,1993, apudJuliaiina Magalhães, o
uso criativo dos paradoxos do direito.
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poderes estatais, integrados por membros com os melhores qualificativos
para exercer a atribuição, a um só tempo política e jurídica, de velar pela
realização do texto constitucional. Tal origem judicante é de vital
importância na complexa sociedade político-jurídico contemporânea,
como garantidora da promoção democrática e do Estado Democrático de
Direito.

Abstraindo, destarte partir de agora, as ponderações acima
expostas podemos dizer que a crise do Estado no Brasil, remonta ao seu
descobrimento, quando fomos obrigados a transplantar a cultura política
de nossos colonizadores, em simbiose constante com as matrizes de nossa
formação étnica-cultural.

A crise do Estado é a própria crise do cidadão, enquanto célula
política do próprio Estado. Por conseguinte, a luta da humanidade nos
mostra que durante os séculos passados, homens e mulheres morriam e
renasciam em defesa de ideologias, crenças c ideais. O que a humanidade
busca, ao longo do tempo, é o respeito pela verdade c pela liberdade para
que a construção da dignidade aconteça no cotidiano de rodos.

Vimos que no século XVIII e XIX, as lutas se travavam por
liberdade de pensamento e fé, por liberdade de organização e pelo direito
de voto enquanto que no século XX, são resgatadas conquistas anteriores e
ampliadas as lutas por direitos políticos. É iniciada a construção das
garantias dos direitos sociais e da consciência plena da cidadania.

Atentos ao processo evolutivo da humanidade, só podemos
antecipar que no século XXI, a luta continuará pelas liberdades e por
democracia, como corolário da felicidade e da paz.

Assim, pois é referência indiscutível do esforço para garantia de
direitos inalienáveis do ser humano, a adoção da DECLARAÇÃO
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, aprovada em 1948, pela
Assembléia Geral das Nações Unidas - um marco histórico em defesa da
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dignidade do cidadão - com reais avanços na luta pela cidadania. Já se
vão meio século e o texto se impõe atual e imprescindível, apesar de ainda
não ser efetivado para a maioria da população planetária.

Nossa Constituição de 1988 assegurou direitos fundamentais a
todos os brasileiros e estabeleceu uma nova ordem jurídica para a Nação.
Como bem disse o Ministro Celso de Melo, do Supremo Tribunal
Federal, "a Constituição é a lei fundamental do Estado. Nela repousa
os fundamentos da ordem normativa restaurada pela comunidade". A
Carta Constitucional de 1988 é, portanto, instrumento básico de Defesa
das liberdades civis e da democracia. Assim, pois, são princípios
fundamentais quantificado pela Carta Magna: a dignidade da pessoa
humana; a prevalência dos direitos humanos; a punição a qualquer
comportamento que desrespeite os direitos e a liberdades fundamentais
das pessoas; a não aceitação sob qualquer hipótese, do crime de tortura,
ou a qualquer outro tratamento desumano ou degradante; a aplicação de
penas cruéis, desumanas e degradantes; o respeito físico e moral as pessoas
sob a custódia do Estado; a intervenção, pelo Governo Federal, em Estado
e Distrito Federal que desrespeitem os direitos da pessoa humana; a
impossibilidade de revisão constitucional que derrubem avanços
conquistados a respeito das liberdades públicas.

Podemos asseverar que ter direito à cidadania é ser respeitado
plenamente como sujeito de direitos e obrigações perante a sociedade.
Tais como: acesso às funções públicas do país, ao trabalho, à proteção
contra desemprego e a igual remuneração por igual trabalho; direito de
participar da vida cultural, do progresso científico, da diversão e do lazer;
direito a uma remuneração justa e satisfatória, que garanta a si c a sua
família uma existência digna; direito à moradia, à alimentação, à
educação e a infância com qualidade para todos.
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O direito de ser cidadão implica necessariamente no respeito aos
direitos humanos, pois são indissociáveis dos outros direitos, sejam
sociais, políticos, civis e econômicos.

Apesar de todo aparato de proteção social, o Brasil ainda não
conseguiu superar as desigualdades e as injustiças! Falta uma política da
solidariedade humana! O Ser Solidário deve ser cultivado por todos e cm
todos os momentos!

Nossa Constituição assegura a todos, sem discriminação de raça,
idade, credo, cor, orientação sexual e condição social, a vida, a liberdade,
a dignidade, a nacionalidade, o respeito, a igualdade, a justiça, a
segurança, o direito à opinião, a privacidade. Assegura também, o direito
à liberdade de pensamento, de credo, de opinião e de expressão, de
reunião, de organização, de associação pacífica e de voto.

Dessume-se, portanto, que a palavra de ordem é inclusão - qual
seja, o grande objetivo de uma política social, guiada pelo princípio da
cidadania, mais do que por algum princípio de igualdade, distribuição ou
que for. Pois, a exclusão no Mundo e no Brasil, é gritante, exigindo de
todos um engajamento radical na busca de oportunidades de inserção do
cidadão aos bens sociais produzidos pelo conjunto dos agentes
econômicos.

As diferenças de classe, de pensamento e de opinião, não devem
ser obstáculos para a superação dessa "chaga" social, que é a "exclusão" e
a "miséria" reinantes em nosso país. Antes, porém, deve sensibilizar a
todos na conjugação de esforços para a retomada de uma cruzada cívica,
no sentido de garantir vida digna para todos os cidadãos brasileiros.

É de ressaltar que os seres humanos nascem dignos, segundo as
declarações internacionais, mas em toda parte se encontram manifestações
de marginalizados, como só acontece em nosso país. Acrescente-se, que o
número de tratados e de direitos por eles reconhecidos, vem aumentando
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no mundo, a par do também crescimento dos excluídos. Hoje 33%(trinta
e três por cento) da população global, ou seja, 1/3 das pessoas do planeta,
vive com renda inferior a um dólar por dia, o que é flagrante a
desigualdade e a injustiça!

Dessa forma é que Renato Janine Ribeiro 7em Artigo Especial
para a Folha de São Paulo, assim se expressa, a respeito: "Direitos
Humanos estão acima de qualquer poder de Estado".

Clovis Rossio , do Conselho Editorial da Folha de São Paulo,
também evoca o seguinte enunciado: "Direitos Humanos não precisam
mais ser justificados, mas protegidos".

Já Mário Vitor Santos , da Reportagem da Folha de São Paulo,
em síntese formula: "A globalização dos direitos é mais importante do
que a que está ai".

A crise do Estado contemporâneo no Brasil, a nosso entender, é
séria, aguda e por que não dizer crônica. Uma vez que, a classe política
dirigente não aceita as mudanças políticas estruturais voltadas para a
democratização da participação do cidadão, dando-lhe acesso aos bens
socialmente produzidos, afastando mais ainda parcela absolutamente
gigantesca de nosso povo do usufruto desses bens, aviltando cada vez
mais, sua condição de vida, já depauperada!

O fosso social entre os 10% (dez por cento) mais ricos e os 90%
(noventa por cento) relegados à pobreza, quando não à miséria absoluta, é
por demais chocante e violentador da dignidade humana, transformando
nossa juventude em presa fácil do crime organizado e nossas crianças em
inocentes úteis, sem falar no abandono de nosso exército da 3a idade que,
renegados pelo Estado, ainda amargam a indiferença de seus familiares,

1Folha de São Paulo, folha 02,Quinta-feira, de 03 de dezembro de 1998.
BFolha de São Paulo,editorial,Quinta-feira ,03.12.98.
9Folha de São Paulo.pagina especial,direitos humanos, 50 anosde história.
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impossibilitando-os de uma convivência digna na velhice. É um
verdadeiro escárnio c atentado aos direitos do cidadão.

Assim, é que consideramos, na esteira dessas observações e
visualizações singelas, a necessidade de uma Reforma Constitucional -
que diria de caráter cidadã - ensejadora de mudanças constitucionais
capazes de inserir a grande parcela do povo brasileiro, que se encontra na
marginalidade, no processo político-social e econômico de nosso país.
Mas do que uma reforma constitucional, diríamos que *é preciso
"efetivar" os direitos e garantias já proclamados no texto constitucional
ou que venha a ser modificados, assim como nas Declarações dos Direitos
Humanos, Convenções, Tratados, Acordos e demais instrumentos de
Promoção Humana.

A ordem é proclamar um novo Estado para uma nova
sociedade, com o concurso das peças políticas estabelecidas no tabuleiro
do poder, a sociedade civil como um todo e demais agentes de influência
da vida brasileira.

E oportuno imaginarmos e propormos um entendimento
nacional, cm torno de uma Assembléia Nacional Constituinte, a fim de
que seja elaborado um novo pacto político - em torno de um novo
projeto de nação - onde todos os seguimentos sociais e políticos possam
influenciar sua formulação, com ênfase nas seguinte diretrizes básicas:
resgate a manutenção da estabilidade econômica; promoção c crescimento
econômico sustentado, a fim de poder implementar as políticas de
governo de geração de emprego e absorção de mão-de-obra; eliminação da
fome, combate à pobreza c à exclusão social; melhoria na distribuição de
renda; consolidação aprofundamento radical da democracia, promovendo
e assegurando o respeito aos direitos humanos, alem de sua real
efetivação.

Tais diretrizes, se efetivadas, deverão evoluir para que se satisfaça
as condições básicas à concepção de um Estado moderno, tendo como
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pré-requisitos, a profissionalização do serviço público, a reorganização do
serviço público e a melhoria da gestão; reforma política, com melhor
definição da estrutura partidária, com inserção da fidelidade partidária e a
implantação do sistema eleitoral condicente com a cultura brasileira a fim
de que a representação política seja legitimada; Nesta esteira de reforma,
urge a necessidade de uma nova concepção de judiciário, com a
conseqüente abertura deste poder na condução da prestação jurisdicional
—às camadas marginalizadas, de forma célere c eficiente; com a criação do
controle da gestão administrativa do Poder Judiciário como forma de
fiscalização mais eficaz, além da gestação de uma Justiça Democrática,
como garantia de acesso fácil e barato do povo às demandas judiciais.

Concomitantemente às preocupações acima esboçadas, devemos
também nos ater à Defesa Nacional, como fator de consolidação da
democracia e do desenvolvimento, resguardando o espaço territorial e
aéreo de ataques alienígenas, além da elaboração de estudos visando a
ocupação do espaço territorial, mormente na Amazônia Brasileira. Inclui-
se, neste particular, a contexto sócio-econômico e político do país; na
defesa do consumidor formulação da política de segurança e defesa da
pessoa, assegurando assistência integral ao cidadão, principalmente à
camada pobre; estabelecimento de uma política de promoção da
cidadania; enfim, com ressonância da efetivação dos direitos humanos;
com respeito à cultura do povo, aos direitos das minorias, negros, índios;
política especifica para a promoção dos jovens no contexto sócio-
econômico e político do país; na defesa do consumidor e na garantia e
respeito aos direitos das minorias e, finalmente, convocando o povo à
participação e responsabilização social, onde o esforço de todos —em
comum possa consolidar cada vez mais a Democracia Radical, tão
necessária ao bem-estar do povo!

A demais, temos a consciência de que não temos a fórmula
mágica da solução da crise brasileira. Contudo sabemos das forças
antagônicas, carecem de uma reformulação para que possamos gestar uma
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dinâmica sócio-política capaz de levar ao povo à prosperidade e a Justiça
Social.

Em conclusão, portanto, estamos convictos de que no diapasâo
do diálogo franco c constante, na discussão engajada e responsável de
toda sociedade brasileira, é possível imaginarmos a construção de um
projeto nacional de desenvolvimento consistente, onde prevaleça na
sociedade, a Democracia com a Justiça Social e que a inclusão de
milhares de brasileiros transforme-se numa perspectiva palpável,
conquanto próxima e crescente, com resultado de uma efetivação dos
direitos do cidadão.
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A PROTEÇÃO JURÍDICA DAS ÁGUAS

RESUMO INFORMATIVO.

O texto aborda a proteção jurídica das águas e, potencializando a
Bacia Amazônica, traça o lineamento geral do sistema de direito positivo,
constitucional e infraconstitucional e sua evolução legislativa, detendo-se
à previsão legal dos delitos e das infrações administrativas, bem como a
construção da jurisprudência protetiva dos mananciais.

Pretende refletir acerca da necessidade de implementação de
políticas públicas voltadas para a proteção dos rios da Amazônia, tidos
como "estradas" de comunicação, bem como pugna pela eficácia do
direito ambiental eslabelecendo e incorporando novas técnicas e
institutos processuais para a garantia dos direitos sociais básicos,
transformando o ideário constitucional cm condutas e realidades

concretas.

I. INTRODUÇÃO

A história hodierna registra que o desafio do acesso as águas pela
população mundial tem ocasionado inúmeros conflitos sociais c políticos,
a exemplo do Oriente Médio onde se instalam verdadeiras pelejas para o
acesso â água potável, bem como na Califórnia, com o dispêndio tic
milhões de dólares para a captação da água de lugares com até 1.200 km
de distância.

A água, elemento químico integrante das relações bióticas, fonte
de vida e bem da humanidade, diz respeito à vivência dos habitantes da
Amazônia, posto que, envolvidos pela densidade das florestas, os nos
apresentam-se como referencial do amazônida, atuando como "estradas"
de comunicação, inserindo o homem no seu habítat natural, minorando
o isolamento da insondável hiléia amazônica, proporcionando fontes
econômicas e sociais para as populações desta região.
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A maior bacia hidrográfica do mundo, a Amazônica, possui uma
drenagem de 5,8 milhões de km2, sendo que destes, 3,9 milhões no Brasil.
E constituída de treze rios: Amazonas, Solimòes, Negro, Xingu, Tapajós,
Jurema, Madeira, Purus, Rio Branco, Juruá, Trombetas, Uatumã c
Mamoré.

Tem as nascentes de seus formadores na Venezuela, Colômbia,
Peru e Bolívia, abrangendo os Estados do Amazonas, Pará, Amapá, Acre,
Roraima, Rondônia e Mato Grosso. Atravessado pela linha do Equador, o
Amazonas, principal rio da Bacia Amazônica, possui afluentes nos dois
hemisférios do planeta, encontrando-se entre seus principais afluentes da
margem direita, os rios Juruá, o Purus, o Madeira, o Xingu e o Tapajós,
tendo, na margem esquerda, o Juruá, o Negro e o Trombetas. Como rio
de planície, de baixa declividade, tem 6.500 km de extensão, sendo o
maior rio em volume d'água, embora não seja o mais longo (com largura
média de 4 a 5 km, cm alguns trechos atingindo 50 km) despeja no
oceano o equivalente a 20% do volume de água doce de todos os rio do
planeta.

Os rios Juruá e Purus banham o Acre, na parte central do Estado
com a seguinte bacia hidrográfica: o rio Tarauacá e o rio Purus e seus
afluentes principais pela margem direita, o Chandless e o Iaco com seu
afluente pela margem esquerda, o rio Macauã e o rio Acre com seu
subsidiário, o Antimari. A noroeste: os rios Gregório, Tarauacá, Muru,
Envira e Jurupan. Na parte oeste do Estado: o rio Juruá e seus principais
afluentes: Moa, Juruá Mirim, Paraná dos Moura, Ouro Preto, pela
margem esquerda e o Valparaíso, Humaitá e Tejo, pela margem direita.

Entre outras características dos rios integrantes da Bacia
Amazônica, destacam-se os rios de águas pretas, entre estes o rio Negro,
tributário da Amazônia, o mais conhecido, e segundo maior rio do
mundo em volume d'água, merecendo os igapós, especial destaque na
Bacia Amazônica, com a inundação sazonal pelas águas dos rios, em cerca
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de 100.000 km2 de extensão, além da existência de milhares de outros
pequenos igarapés - eqüivalendo a uma área maior do que a da Inglaterra -
submersa em até lOm de profundidade no período entre 5 a 7 meses ao
ano, apresentando o igapó uma vegetação exuberante, além de uma
diversidade constituída de diminutos animais invertebrados, peixes,
anfíbios, répteis e mamíferos.

Apresenta a Bacia Amazônica, rico ecossistema, possuindo a
maior multiplicidade de peixes do mundo, entre 2.500 a 3.000 espécies,
merecendo, deste modo, especial proteção.

A Bacia Amazônica sofre profunda sazonalidade das chuvas com
início na região ao sul do Equador entre novembro-dezembro, e meses
mais tarde, ao norte do Equador, se estendendo por 4 a 5 meses.

Destarte, o tema se revela motivador cm sua essência, capaz de
impor reflexão atenta, com adstrição à realidade vivenciada no Acre, um
dos Estados da Federação, localizado na Região Amazônica, cuja
ocupação deveu-se aos destemidos nordestinos que aqui aportaram para a
extração do látex, ao final do século XIX, tangidos pela seca, em busca da
fortuna saída das matas no período do "ouro negro" (1890-1914). Tal qual
os bandeirantes alargaram nossas fronteiras, instalando-se nos seringais,
terras então bolivianas, e com a Revolução Acreana chefiada pelo gaúcho
Plácido de Castro, esta parte (181.000 km de terra) foi incorporada ao
território nacional pelo Tratado de Petrópolis, de 17 de novembro de
1903, mediante o pagamento à Bolívia de 2 milhões de libras esterlinas e a
construção da estrada de ferro Madeira Mamoré.

Assim, brasileiros, especialmente os nordestinos e seus
descendentes povoaram o Acre, adaptando-se ao rigor do clima quente e
úmido (média de 26" a 27" C), por vezes atingindo a temperatura máxima
(32"C), com alta densidade pluviométrica (média anual de 1.773,2 mm),
com duas estações definidas pelos habitantes como "verão" dos meses de

189



Proteção Jurídica das Águas da Amazônia

maio a agosto - época em que o índice pluviométrico baixa e o "inverno",
o rigor das chuvas, que medeia de novembro a março.

Os primeiros ocupantes desta parte da Amazônia tinham os rios
como único meio de transporte. No Acre, até a inauguração da aviação
local em 29.03.1939, partindo de Rio Branco para Xapuri, bem como a
utilização do hidroavião, sendo proporcionado precário transporte
terrestre somente a partir de 1950, com a construção da rodovia que
tornar-se-ia a BR-364, ligando o Acre a Rondônia e, por sua vez, aos
demais Estados do País.

Na lição do festejado ambientalista Edis Milaré, a água é:

"(...) valiosíssimo recurso diretamente associado à vida. Aliás,
ela participa com elevado potencial na composição dos
organismos e dos seres vivos em geral, e suas funções
biológicas e bioquímicas são essenciais, pelo que se diz
simbolicamente que a água é elemento constitutivo da vida.
Dentro do ecossistema planetário, seu papel junto aos biomas
é múltiplo, seja como integrante da cadeia alimentar e de
processos biológicos, seja como condicionante dos diferentes
habitats".

Anota, ainda, que:

"(...) de toda a massa líquida existente no Planeta, apenas
2,7% são formados por água doce, de que a coletividade
humana faz uso intensivo; e dela apenas 0,40% se encontra
nas águas continentais superficiais e na atmosfera, ao passo
que 22,4% de toda a massa hídrica são constituídos por águas
subterrâneas. Constata-se assim que é muito baixa a
porcentagem de recursos hídricos diretamente disponíveis.
Diante das características do ciclo hídrológíco com suas
limitações, e do aumento da demanda por força da pressão
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populacional e da ampliação dos usos da água, surge a
questão elementar sobre como administrar a quantidade e a
qualidade dos recursos hídricos".(MILARÉ. 2000. p. 126.).

A propósito, em trabalho intitulado People in the Balance;
population and natural Resources at the Tum ofthe Milenium -Table
of Contents, publicado pela organização não governamental Population
Actíon International, com sede em Washington D.C, na parte
denominada People and Water, seu autor Robert Engelman, assevera que
a água é essencial para a vida e para o desenvolvimento econômico,
antevê a crise de abastecimento, e estima que presentemente - no ano
2000 -, 3% dos habitantes da terra (6 bilhões) já se ressente da falta d'água
potável, e, ainda, em projeção feita para 2025, com uma população de
7,82 bilhões, a escassez d'água atingirá o percentual de 7%, com 62% de
risco.

As populações das cidades da Amazônia, incluindo Rio Branco,
estão a se defrontar com a carência do abastecimento d'água causada pelo
crescimento desordenado das urbes, pela ocupação das margens dos rios, e
pela falta- de saneamento básico, de vez que, calcula-se, cerca de 80% dos
esgotos são despejados sem nenhum tratamento nos rios e igarapés da
região, comprometendo a saúde da população, exposta a toda sorte de
doenças de veiculação hídrica, conforme descreve Edis Milaré:

"No caso da saúde humana, representam a impressionante
maioria de 80% das doenças que se instalaram no mundo.
São as conhecidas doenças de veiculação hídrica. Tal
periculosidade não é exclusiva da água ingerida. O elemento
hídrico, em outro contexto, aninha mosquitos, vetores ou
transmissores, responsáveis por endemias e epidemias, onde
ocorrem águas paradas e enchentes, particularmente em
regiões tropicais e subtropicaÍs".(MILARÉ. 2000. p. 128).
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O certo é que, povoada esta parte da Amazônia, apesar de sua
rica bacia hidrográfica, como já dito, Rio Branco, a capital do Estado,
apresenta escassez do abastecimento no "verão" quando baixa o nível das
águas e o leito do rio Acre é quase desnudado, fato mencionado pelo
periódico "A Gazeta", de 12.09.2000, à página 3-Cl, na coluna política de
Jaime Moreira:

"Seca. A crítica constante que vem sendo feito à
administração municipal a respeito da falta de água precisa
ser melhor refletida. E de conhecimento da população que
nesta época do ano é comum faltar água na cidade. O Rio
Acre está seco, com nível bem abaixo da capacidade de
captação das Estações de Tratamento de Água. Vale, então, a
ponderação para não exigir que a Prefeitura passe a operar
milagres".

Em contrapartida, no "inverno" (época das cheias), o risco de
enchentes é uma constante, afetando a população ribeirinha para a qual a
política habitacional tem se revelada insatisfatória ante a simbiose do
homem com o rio, eis que retirado quando das enchentes, retorna às
margens dos rios com o "verão", transferindo a terceiros os imóveis
destinados pelo poder público.

Destacada, neste aspecto, a atuação do Ministério Público do
Estado do Acre, por sua Coordenadoria do Meio Ambiente e das
Populações Indígenas, tendo como Promotora Executora a combativa
representante do Parquet acreano, Patrícia Amorim Rego, que,
comprometida com a causa do meio ambiente, juntamente com os
demais Promotores de justiça do Estado, têm proposto inúmeras ações
civis públicas, alertando a digna Promotora de Justiça às vésperas do Dia
da Amazônia, festejado em 05 de setembro:

"O órgão tem tido uma participação efetiva para denunciar a
contaminação e poluição dos recursos hídricos e os

192



Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Acre

problemas urbanos que também ameaçam o equüíbrio do
meio ambiente. 'A poluição dos recursos hídricos no Acre é
um fato', disse a promotora, lembrando que a situação atinge
a capital e as cidades do interior. Ela lembra que são poucos
os investimentos no saneamento básico".(REGO. 2000. p. 8-
Cl).

A par destes contrastes, paulatinamente surge a conscientização
dos poderes públicos com a problemática do meio ambiente e a proteção
dos recursos hídricos, impondo-se a adoção de mecanismos de suporte
para o cumprimento da lei federal existente, aflorando a construção de
decisões judiciais que sedimentam a importância dos recursos hídricos,
elegendo a água como bem comum, de natureza transnacional, a ser
preservado para esta e para as gerações futuras.

II. SISTEMA DE DIREITO POSITIVO CONSTITUCIONAL

E INFRACONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO JURÍDICA DAS
ÁGUAS. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA.

Em razão dos limites do tema proposto, adstrito a uma
abordagem contcxtual da proteção jurídica das águas na Amazônia,
particularizando a bacia hidrográfica do Estado do Acre, este trabalho
não abrangerá as águas marinhas, embora reconhecendo a fundamental
importância desse ecossistema.

A água, componente das relações bióticas como elemento
químico, tem seu balizamento na Constituição Federal de 1988,
conferindo a propriedade da União, os lagos, rios e quaisquer correntes
de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado,
sirvam de limites com outros países ou se estendam a território
estrangeiro ou dele provenham (art. 20, II). E, ainda, nos incisos V e VI,
do mesmo dispositivo legal, declara a Constituição Federal como do
domínio da União, o mar territorial, os recursos naturais da plataforma
continental e da zona econômica exclusiva.
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Por sua vez, o art. 26, I, da Lei Maior, inclui entre os bens dos
Estados, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em
depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras
da União.

Já em relação aos Municípios, estes não foram contemplados
pela Constituição Federal de 1988 com o domínio dos rios e lagos.
Contudo, a preservação da fauna e da flora poderá ser objeto de
regulamentação pelo Município concorrentemente com os Estados assim
como no combate à poluição, neste aspecto incluída a proteção à água.

Por sua vez, no que se refere à legislação infraconstitucional
específica sobre águas, o Código de Águas (Decreto n° 24.643, de 10.07.34,
mantido e modificado pelo Decreto Lei n° 852, de 11.11.38), não foi
recepcionado na integratidade pela Constituição Federal de 1988,
permanecendo em vigor a parte que disciplina as proibições de
construções capazes de poluir ou inutilizar a água dos poços e nascentes e
a que trata da poluição das águas e da responsabilidade dos poluidores,
notadamente dos agricultores e industriais.

Ainda em matéria infraconstitucional, tem-se os Códigos
Florestais (Lei n° 4.771/65) e de Pesca (Decreto Lei n° 221, de 28.02.1967),.-
sendo que este último, aplicado às águas interiores e ao mar territorial,
contém diversos dispositivos disciplinando a matéria, ex vi do artigo 2o,
alíneas "a", "b" e "c" (Código Florestal) e arts. 4o e 37 do Código de
Pesca.

Advieram as Leis n" 5.357, de 17.11.67, e 7.365, de 13.09.85. A
primeira, dispondo sobre as penalidades a serem aplicadas aos terminais e
embarcações que lançarem óleos ou detritos em águas brasileiras, e, a
segunda, versando sobre a proibição do uso de detergentes não
biodegradáveis.
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Seguiu-se a edição da Lei n" 9.433, de 08.01.97, considerada um
avanço em gestão ambiental, pois regulamenta o art. 21, XIX, da
Constituição Federal acerca da competência da União para instituir o
sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir os
critérios de outorga de direitos de seu uso. Instituiu dita lei a "Política
Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento

de Recursos Hídricos", visando assegurar à atual e às futuras gerações a
necessária disponibilidade de água com fins de subsidiar a preservação e a
infra-estrutura da bacia hidrográfica.

Em conseqüência foi editado o Decreto n" 2.612, de 12.02.98,
que regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, bem como
os Decretos n* 87.561, de 13.09.82, e o de n" 1.842, de 22.03.96, dispondo
sobre as medidas de recuperação e proteção ambiental da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, c, instituiu o Comitê para Integração
da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, respectivamente.

Recentemente, a Lei n" 9.966, de 2S.04.2000, a chamada "lei do

óleo", veio disciplinar a prevenção, controle e a fiscalização da poluição
causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas
em águas sob jurisdição nacional, estabelecendo os princípios básicos a
serem obedecidos na movimentação de óleo e outras substâncias nocivas
ou perigosas em portos organizados, instalações portuárias, plataformas e
navios em águas sob jurisdição nacional.

Finalmente, a Lei n" 9.984, de 17.07.2000, instituiu a Agência
Nacional de Águas, entidade federal de implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Múltiplos também os diversos atos normativos regulamentadores
na seguinte ordem: Portarias: a - do Ministério do Interior, n° 124, de
20.08.1980, dispõe sobre a localização de indústrias potencialmente
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poluidoras e construções ou estruturas que armazenarem substâncias
capazes de causar poluição hídrica; b - de n"s 323, de 29.11.1978, e 158, de
03.11.1980, proíbem o lançamento direto ou indireto do vinhoto em
qualquer coleção hídrica; c - a de n° 157, de 26.10.1982, veda o
lançamento das substâncias que especifica e de efluentes finais de
indústrias; e, por fim, d - a Portaria SEMA n" 29, de 02.10.1980, dispõe
sobre o enquadramento dos cursos d'água da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranapanema.

Por sua vez, o Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA, fez editar as Resoluções seguintes: 020, de 18.06.1986, que
classifica as águas como doces, salobras e salinas, assim como estabelece os
níveis suportáveis de presença de elementos potencialmente prejudiciais
nas águas; n° 006, de 16.09.1987, que disciplina o licenciamento
ambiental dos empreendimentos das concessionárias de exploração,
geração e distribuição de energia elétrica; e de n" 006, de 17.10.1990, sobre
a produção, importação, comercialização e uso de dispersantes químicos
empregados nas ações de controle aos derrames de petróleo c seus
derivados.

De sua parte, os Estados passaram a legislar concorrentemente:
São Paulo, com a Lei Estadual n° 7.663/91 que instituiu a Política
Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de Gerenciamento
de Recursos Hídricos - SIGRH, adotando as bacias hidrográficas como
Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI e, ainda, a
Lei n° 9.866/97 que dispõe sobre as diretrizes e normas para a proteção e
recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional
do Estado de São Paulo.

No Acre, a proteção dos recursos hídricos não se encontra
definida em legislação própria, mas, possui detalhamento e disciplina na
Lei nu 1.117, de 26.01.94, que dispõe sobre a política ambiental no Estado
do Acre e dá outras providências, contendo referência no art. 15, inciso X,
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quanto ao desassoreamento de corpos d'água, prevenção e controle da
erosão e recuperação de sítios erodidos, c dedicando ao tema a Seção II
(Da Água e Seus Usos - arts. 83 a 93), e a Seção III, intitulada Dos
Aspectos Ambientais - Das Águas Subterrâneas - arts 30 a 35.

II. 1. DELITOS DE POLUIÇÃO HÍDRICA

O crime de poluição hídrica encontra-se tipificado no art. 54, e
seu § 2", c o inciso 111 (forma qualificada) da Lei n° 9.605, de 12.02.1998,
que dispõe sobre as sanções penais e administrativas em sede ambiental,
extensiva a qualquer tipo de poluição, daí inserida a poluição hídrica
neste regramento legal.

II. 2. POLUIÇÃO HÍDRICA - INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA

Qtianto às sanções administrativas, a previsão relativa à poluição
hídrica foi regulamentada pelo Decreto 3.179, de 21.09.99, enumerando
em seus arts. 18 e 41, caput, e § lu, inciso 111, as sanções administrativas
impostas ao agente que provocar pela emissão de efluentes ou
carreamento de materiais u perecimento de espécimes da fauna aquática
existente.

II. 3. DA CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL
PROTETIVA DAS ÁGUAS

A jurisprudência de nossos tribunais ainda é pouco densa
quanto à matéria, mas, sedimentado que a água constitui serviço essencial,
a exemplo do recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, na Medida
Cautelar n" 2543/2000, proposta pelo Governo do Estado do Acre contra
o Serviço de Água c Esgoto do Município de Rio Branco —SAERB, tendo
como Relator o Senhor Ministro Francisco Falcão, da Ia Turma, que, em
sede de liminar, determinou o religamento da água fornecida aos prédios
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públicos do Governo do Estado do Acre, cujo débito com a companhia
distribuidora encontra-se em discussão na primeira instância.

Em julgados específicos quanto à proteção dos mananciais, o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo firmou posição, a exemplo da
jurisprudência seguinte:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Construção de prédio residencial
que afetaria área de preservação de curso dágua, com violação
de normas de proteção ambiental.

Ementa: Agravo do Instrumento. Interposição contra decisão
concessiva de liminar em ação civil pública, para embargar
edificação de prédio residencial. Defesa fundamentada
basicamente na alegação de não se aplicar as normas do
Código Florestal (Lei Federal 4.771/65) com relação à área
urbana. Recurso não provido. (Agln 111.1777-5/0-31 Cãm.-
TJSP-j.21.09.99 - rei.: Des. Márcio Bonilha. v.u) (Revista de
Direito Ambiental. Coordenação: Antônio Herman V.
Benjamin. Edis Milaré. Ano 5 - abril/junho 2000. Editora
Revista dos Tribunais n° 18. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. p. 352.)

LIXO DOMICILIAR. Utilização, por Prefeitura Municipal,
de área inadequada, localizada em nascente de rio, para
depósito de resíduos sólidos urbanos.

Ementa: Direito Ambiental. Área utilizada inadequadamente
como depósito de resíduos de sólidos urbanos, lixo domiciliar
produzido na cidade de Mirassol. Área esta situada na
nascente do córrego do Fartura, próxima de colégio e de
bairros residenciais. Presença das condições da ação,
legitimação ativa ad causam do Ministério Público à regra das
disposições constitucionais e infraconstitucionals.
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Injustificada a ação e a omissão da municipalidade local em
sanar tal grave erronia. Prova do alegado bem produzida.
Procedência integral da ação determinada na irretocável r.
sentença atacada. Improvimento". (Ap. Civ. 53.885-5/9 - 7a
Câm. -TJSP-j.l7.11.99-rcl: Dcs. Prado Pereira, v.u. -Revista de
Direito Ambiental. Coordenação: Antônio Herman V.
Benjamin e Edis Milaré. Ano 5 - abril/junho 2000. Editora
Revista dos Tribunais n° 18. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. p. 354.)

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre a
respeito da matéria, neste aspecto, no entanto, ainda é rarefeita.
Entretanto, diversas ações civis públicas sobre a proteção da água
encontram-se em tramitação junto ao primeiro grau de jurisdição.

III. CONCLUSÃO

A água apresenta-se como um recurso natural, constituindo-se
parte integrante do ecossistema planetário, entre os demais componentes:
o ar, o solo, a flora e a fauna. Como já assinalado, a água proporciona
fontes econômicas e sociais para um povo, especialmente dos seringais da
Amazônia, cujo leito dos rios representa as "estradas" de comunicação
devendo ser impedida a devastação de suas margens pelo prejuízo causado
ao ecossistema da flora e da fauna.

O Brasil possui 12% de toda a água doce da face da terra, c
ainda sem a antevisão do problema da escassez d'água que tem o Nordeste
como exemplo secular. Não obstante, na Bacia Amazônica, nossos rios
estão secando, em razão do desmatamento de suas nascentes, acrescido da
erosão continuada que ocasiona o assoreamento dos leitos fluviais. Em
relação ao Estado do Acre e seus rios, a considerada historiadora Maria
José Bezerra e a técnica Ivna Canaveira Monteiro, ambas da Universidade
Federal do Acre, aduzem ser...
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"(...) preciso conhecer historicamente e resgatar o papel dos
rios para o Acre, e em particular o rio Acre, sobretudo neste
momento em que a floresta e o rio estão no alvo da ação
destruidora do homem. As conseqüências do desequilíbrio
ecológico sobre o clima já se fazem sentir, devido a redução
da reciclagem da água pluvial, 'no sentido de ocorrerem totais
precipitações anuais menores e chuvas mais marcadamente
sazonais, isto é, havendo período de seca mais longos e mais
intensos. Este efeito, associado à quantidade maior de solo
arrastado para os rios por força de uma erosão exacerbada,
altera o regime destes rios; e por fim, a eliminação da grande
biomassa da floresta amazônica, que de qualquer modo, em
sua maior oxidação, refletiu-se no teor Cü2 da atmosfera
terrestre e, com isso, no balanço térmico da terra e nas
condições globais que dependem do mesmo' (Heraldo Sioli).
A floresta é um reservatório de carbono e energia para o
homem. Urge que a sociedade através dos canais de que
dispõe, encampe a luta pela defesa dos rios e florestas do
Acre."(BEZERRA. E MONTEIRO. 1989. p. 50).

No Estado do Acre, o fluxo dos rios c sua continuidade
geográfica estimulava a marcha humana em direção ao Estado do
Amazonas, igualmente como através dos tempos as cidades
desenvolveram-se ao longo dos rios, fenômeno incidente no Brasil, a
exemplo de São Paulo cujas cidades formaram-se ao longo do rioTietê.

Arualmente, dado o grande vazio demográfico da Região
Amazônica, este fenômeno não tem ocorrido na formação territorial dos
estados, que, por sua vez, não obedecem à continuidade das bacias
hidrográficas, cuja formação pluviométrica (chamados rios de calha)
apresentam oscilações de acordo com a época chuvosa, tornando muitos
dos nos intrafegáveis em determinadas épocas do ano, deixando
populações completamente isoladas.
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Dado o fluxo natural dos rios, adequado que os marcos
limítrofes dos Estados acompanhassem dito curso objetivando facilitar a
navegação e o desenvolvimento das cidades. Assim, exemplificando, ter-se-
ia o município de Boca do Acre (AM) ao Estado do Acre, e o município
de Cruzeiro do Sul (AC) ao Estado do Amazonas, pois o rio que banha
este município (furuá) desemboca no Rio Negro (Manaus). Como
alternativa, penso que a divisão geopolítka dos Estados deveria
acompanhar o fluxo natural dos rios ou a criação de estados regionais de
acordo com as bacias hidrográficas.

Ademais, a política governamental afigura-se mutável, surgindo,
por vezes, os defensores da política do transporte terrestre a sobrepor o
fluvial. Daí porque, ante a temporalidade da navegação dos rios
amazônicos não se instalam meios para que estes se tornem trafegáveis o
ano todo. No Acre, as enchentes (as chamadas "alagações") inundam a
maioria das cidades pelo fenômeno pluviométrico: o rio Iaco alaga a
cidade de Sena Madureira, o rio Acre parte de Rio Branco, e o Jumá a
cidade de Cruzeiro do Sul, sendo as localizações ribeirinhas afetadas pela
estação invernosa. Tal situação poderia ser contida com a construção de
barragens nos rios que reteriam o volume excessivo de água no período
invernosos e tornaria os rios navegáveis no período da seca. Entretanto,
remotas são as possibilidades de obras de engenharia de tal porte na
Amazônia como forma de perenizar seus rios.

A construção de hidrelétricas na planície amazônica, em alguns
casos se revela extremamente dispendiosa, levando-se em conta o custo
KW/dólar, a exemplo de Balbina (uma das mais caras em relação ao
benefício oferecido). Já a hidrelétrica de Tucuruí (rio Tocantins) oferece
exemplo de eficácia em razão da topografia da região.

Por outro lado, o uso do potencial hidrelétrico no contexto
mundial, tem sido objeto de repúdio ante o caos ambiental produzido à
fauna e à flora.
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Necessário, portanto, a par da aplicação do regramento legal
aplicável à espécie pelos juristas e operadores do Direito, a implementação
de políticas públicas, para alinhar a questão da escassez d'água entre os
problemas clássicos de infra-estrutura, ante a limitação imposta pelo
crescimento econômico, conferindo a devida proteção aos recursos
hídricos da Amazônia, resgatando e valorizando as potencialidades dos
rios, tendo-se como certo que a água não será substituída por nenhuma
tecnologia revolucionária, de vez que este ê um líquido insubstiruível,
vital para a sobrevivência do planeta, tanto que na visão de Eriberto,
aluno do curso de História da Universidade Federal do Acre, citado na
valiosa obra História Social de Feijó - Cultura c Experiências Sociais, cm
linguagem poética diz:

"Águas sem peixes e sem matas verdes nas margens são águas
que não saciam e nem embelezam, mas são águas que fluem
de suas nascentes, como lágrimas brotam de um rosto triste,
por perder parte de um corpo". (LIMA. Eriberto da Costa.
1999 p. 152.).

Constitui, pois, dever de toda a humanidade, zelar pelo seu bem
mais precioso, vez que o homem, de forma equivocada, convencionou o
usual desperdício da água, acreditando ser este um recurso inesgotável da
natureza, embora já refletindo-se as conseqüências desta lamentável
conduta, em várias regiões do mundo, onde o problema da escassez é
grande, inclusive no próprio Brasil, a exemplo do Nordeste, além de
problemas recentes detectados na Amazônia.

Neste passo, em 28.01.2000, a Senadora acreana Marina Silva, em
pronunciamento feito no plenário do Senado Federal, cm convocação
extraordinária, durante a discussão do projeto que instituiu a Agência
Nacional de Águas - ANA, referindo-se à falta da criação de normas
regulamentadoras para a atualização de nossos recursos hídricos, atentou
para a conscientização que todos devem ter que a água é um bem
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integrante do patrimônio da humanidade, a ser partilhado com todas as
pessoas do planeta, devendo ser utilizada de forma racional, vez que o
mau uso poderá afetar outros países e colocar em risco a vida, oferecendo
como exemplo, a ocorrência do processo de desertificaçào na Amazônia e
o "aquecimento" (efeito estufa) em relação às derrubadas das nossas
florestas, por ser do conhecimento coletivo que alguns países do mundo,
inclusive os Países Baixos, poderão desaparecer pelo aumento do volume
da água dos mares, daí porque, assegurou a Senadora, a questão não
poderá ser tratada de forma isolada, atribuindo ao Brasil
responsabilidades de ordem transnacionais.

Detém o Brasil instrumentos legais normativos para coibir a
poluição das águas, disciplinando as infrações e as respectivas sanções,
bem como a responsabilidade civil pelas perdas e danos causados ao meio
ambiente e ao patrimônio público e privado, restando tão somente a
construção doutrinária e jurisprudencial a respeito.

Necessário, pois, conferir ao direito ambiental sua qualidade de
direito autêntico, fazendo com que este direito não seja apenas declarado
pela norma, mas, reconhecido, vivido pela sociedade, como algo que se
incorpora, e se integra à sua maneira de conduzir-se construindo desta
forma, uma sociedade livre, justa e solidária.

Urge, portanto, estabelecer e inaugurar novas técnicas e
institutos processuais para garantir os direitos sociais básicos e torná-los
efetivos, desafio a ser enfrentado pelos juristas em geral, principalmente,
pelos magistrados, os operadores do direito por excelência, levando-os a
transformar o ideário constitucional em conduta e realidades concretas,
ainda que a eficácia social do direito ambiental não constitua tarefa
exclusiva do Judiciário, mas, atribuída a este Poder, a aplicação e
interpretação para consagrar o Direito como instrumento legislativo de
regulação do Estado e da Sociedade, emanado do compromisso pessoal
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do Juiz com o Direito c a Sociedade, produzindo sentenças socialmente
eficazes.

IV. COLABORAÇÃO - AGRADECIMENTOS

A produção deste texto deveu-se à inestimável colaboração da
historiadora Maria José Bezerra, da Universidade Federal do Acre -
UFAC, dos servidores da Corregedoria Geral da Justiça: Maria do
Perpétuo Socorro Rodrigues de Souza - Assessora Jurídica e Sidarta da
Frota Silva —Assistente de Informática; e ainda, pelas Biólogas jacqueline
Mello de Souza Pinheiro e Jorlysmeirc Barros de Oliveira Barbosa -
Assistentes de Gabinete de Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado do Acre. Merece registro, ainda, o apoio prestado pelo Professor
Jairon Alcir Santos do Nascimento, Diretor de Controle Ambiental do
Instituto do Meio Ambiente do Estado do Acre - IMAC.
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ARTIGOS DE LIQUIDAÇÃO

CONTROVÉRSIAS SOBRE O SEU PROCEDIMENTO NO
PROCESSO DO TRABALHO

INTRODUÇÃO

Este trabalho busca não só suscitar questionamentos sobre o
procedimento mais correto para a liquidação de sentença por artigos,
frente às controvérsias existentes que, permanentemente se vê entre os
grandes cultuadores do direito, mas também, c principalmente, entre
aqueles que iniciam sua militânda na Justiça do Trabalho, quer sejam
juizes, quer sejam advogados ou membros do Ministério Público do
Trabalho.

Devo dizer que ao referir-me ao procedimento mais correto a
ser adotado, refiro-me à forma de como o mesmo deve desenvolver-se,
porque o procedimento propriamente assim considerado, o CPC já o
define como sendo o comum, conforme previsto em seu artigo 609,
com a alteração a partir da Lei n° 8.898, de 20 de junho de 1994.

Objetiva-se, com este trabalho, procurar uma forma que
corresponda à simplicidade do processo do trabalho, respeitando as
normas próprias do processo de conhecimento que é aplicável na
liquidação de sentença por artigos. Não é minha intenção, apresentar
uma espécie de procedimento para que possa pôr fim às divergências
existentes sobre a matéria, mesmo porque é natural e salutar, em
Direito, as discussões sobre as mesmas regras. Buscarei sim, em alguns
pontos, mostrar as controvérsias existentes, e apontar aquela que julgo
mais adequada, justificando-a.

2- A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS, E
A SUA APLICAÇÃO NO PROCESSO DO TRABALHO.

Ao propor-se questionamento sobre a liquidação de sentença
por artigos, necessário se torna, igualmente, questionar-se en passant
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sobre as modalidades de liquidação de sentença cabível no processo do
trabalho, notadamente a partir da Lei n° 8.432, de 11 de junho 1992,
que ao acrescentar um parágrafo ao art. 879 (2o), refere-se apenas a
"conta", quando passou a permitir a impugnaçao dos cálculos pelas
partes. Nesse passo, foi então que surgiram controvérsias sobre as
modalidades de liquidação que persistiriam no processo do trabalho.
Uma corrente passou a admitir a extinção da liquidação por
arbitramento e por artigos, passando a existir apenas por cálculo do
contador. Uma outra, admitindo as três modalidades do art. 879, da
CLT, pensamento esse dominante. E uma terceira corrente, admite as
duas tradicionais formas por arbitramento e por artigos, e ainda, por
cálculos, que pode ser pelo contador do Juízo, como pelo credor. Essa
última, é que deve serentendida comoa aplicável.

Contudo, com a edição da Lei nn 8.898, de 29 de junho de
1994, que ao dar nova redação ao art. 604, do CPC, substituiu a
liquidação por cálculo do contador, pelo cálculo a ser apresentado pelo
credor, surgiram agora discussões sobre a persistência do cálculo pelo
contador. Formaram dois pensamentos básicos. Um primeiro,
reconhecendo a extinção do cálculo pelo contador, e um segundo,
admitindo o cálculo não só pelo contador, mas também pelo credor,
sempre ao lado do arbitramento e dos artigos de liquidação. Esse
último pensamento, é que deve ser entendido como o admissível. A
uma, porque a Lei n° 8.898/94 não alterou a regra da CLT sobre a
matéria. A duas, ao criar a nova forma de liquidação por cálculo a ser
apresentado pelo credor, nada impede que o Juiz do Trabalho dela faça
uso, especialmente quando os cálculos forem complexos, e o servidor
que faz às vezes de contadornão detenha conhecimento suficiente para
realizá-lo, hipótese cm que os cálculos deverão ser apresentados pelas
duas partes para o efeito de futuro confronto.

Registrado esta nota introdutória, desde logo, devo dizer que
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frente à complexidade que, de regra, dá-se nessa forma de liquidação de
sentença, e o formalismo que lhe é imposto, eis que segue, em
princípio, as normas do procedimento de conhecimento no Processo
Civil, em face singeleza com que a CLT disciplina a matéria, daí
entender-se que a sua aplicação no Processo do Trabalho vai de
encontro a dois dos princípios maiores que lhe norteiam, quais sejam:
a sua simplicidade e a concentração dos atos, que conduzem a sua
celeridade, hoje tão reclamada pela sociedade.

Não pretendo dizer com isso, que é inaplicável ao Processo do
•Trabalho a liquidação de sentença por artigos. Embora não seja esse o
meu entendimento, penso, outrossim, que a remessa para liquidação
mediante a espécie aqui em estudo, somente deve ser feita quando
verdadeiramente torne-sc necessário provar fato novo, conforme
previsto no artigo 608, do CPC, porquanto, o que se tem visto é
determinar-se o processamento de liquidação por artigos, quando nos
autos existem provas que se não são completas para a liquidação por
cálculos do contador, mas existem dados que se constituem em marcos
suficientes para assim proceder-se. Exemplo típico ocorre quando a
sentença julga procedentes diferenças salariais e outras verbas de
natureza salarial c cm havendo nos autos, prova do salário de apenas
alguns meses, ou até de apenas um mês, e sendo esses incontroversos, o
juiz, desnecessariamente, remete para artigos de liquidação a fim de
que a parte faça prova das alterações salariais ocorridas. Ora, isso não é
provar fato novo, o que seria na hipótese, discutir-se no feito quaisquer
daquelas parcelas e não houvesse nos autos nenhum valor salarial, aí
sim, necessário seria provar-se as alterações salariais para o efeito de
apurar-se as verbas deferidas. Havendo pois, apenas a informação do
salário de um ou poucos meses, e para calcular os salários dos demais
meses, basta aplicar-se ao salário conhecido as regras aplicáveis dos
reajustes previstos na política salarial vigente às épocas próprias. Com
isso se estaria evitando o ato de mandar a parte juntar documentos que
prove os seus salários, nem sempre atendido na primeira ve^,
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tornando-se necessário às vezes usar do poder de cocrção judicial para
a satisfação da ordem, isso quando já não foi requerido pedido cautelar
incídental de exibição de documentos ou até mesmo de busca e
apreensão. Afora esse primeiro aspecto que leva o processo a tumultos
judiciais e conseqüente tardança, há um segundo que eu considero de
maior relevância, é do fato de que a liquidação de sentença por artigos
em vez de reduzir os trabalhos do setor de contadoria das Juntas, como
muitos Juizes assim pensam e por isso seguem essa forma de
liquidação, contrariamente resulta em mais trabalho. Explico: para o
julgamento dos artigos, o juiz formalmente ou informalmente terá que
mandar averiguar se os cálculos apresentados pelo autor e réu estão
corretos, e não estando em ordem, o que se dá com muita freqüência,
o setor de cálculos terá que elaborar aqueles que serão consignados na
sentença, o que resulta, como se vè, em três cálculos distintos, em vez
de apenas um, quando a liquidação é processada mediante cálculos
aritméticos do contador.

3. A AUSÊNCIA DA INICIATIVA DO
PROCEDIMENTO E OS SEUS EFEITOS

Antes mesmo de abordarmos o tema central deste capítulo,
necessário se (a-z questionar sobre a competência para promover os
artigos de liquidação. Surge o questionamento, à luz de que para uns,
em sendo uma ação comum, em conformidade com o artigo 609, do
CPC, somente por provocação de uma das partes e, por escrito, poderá
ser iniciado o seu processamento. Para outros, tendo em vista a adoção
no processo do trabalho da promoção da execução ex officio pelo juiz
(CLT, art. 878, caput), admitem que este pode dar início a ação. Há,
ainda, uma corrente, apesar de defendida por poucos, que frente ao
direito do juspostulandi, autoriza a parte a pleitear de forma verbal.

Acompanho o entendimento destes últimos, mesclado com a
faculdade do juiz, não de promover por inteiro a execução como
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ocorre na liquidação por cálculos, porque se é por artigos, há de se
fazer cumprir o comando da sentença que assim decidiu. Ora, sendo
um dos princípios maiores presentes no processo do trabalho, o direito
que a parte detém de postular pessoalmente, não vem razão para vedá-
la em oferecer seus artigos de forma verbal. Se for permitido propor
pessoalmente a ação ordinária, por que não a outra que lhe é oriunda?
Claro que poderá consumir-se, às vezes, em tarefa complexa para o
setor encarregado de receber reclamações na Junta. Contudo, pensar
em contrário, é procurar desconfigurar o processo do trabalho.

No pertinente promoção da execução pelo juiz, deverá este, se
usar a faculdade do impulso inicial, mandar intimar o credor para que
apresente os artigos de liquidação, com a advertência de que não o
fazendo, será declarada a prescrição intercorrente do credito
exeqüendo, desde que passados dois anos, daí porque deverá ser
intimado e não notificado, já que há uma penalidade pelo não
atendimento.

Quanto os efeitos do não oferecimento dos artigos no prazo
assinalado, deve ser dito que doutos no assunto defende a tese da
aplicabilidade do prazo de um ano e outros de trinta dias, sob pena de
extinção do processo sem julgamento do mérito, resultante para
aqueles em negligencia e, para estes, em abandono da causa, tudo com
base no art. 267, II e III, do CPC, respectivamente. Diferentemente,
penso que deverá o Juiz, por fim, em caráter definitivo à pendência
judicial, peto que, deve ser concedido o prazo de até dois anos e,
quando a parte manter-se inerte, deverá ser declarada a prescrição
intercorrente, cujo efeito será a extinção do processo com julgamento
do mérito (CPC, art. 269, IV), invocando-se para tanto como
fundamento legal para declarar essa prescrição, por analogia, o art.. 7",
XXIX, "a", da Constituição Federal, o art. 11 da CLT, e a Súmula 150,
do C. Supremo Tribuna! Federal, in verbis "prescreve a execução no
mesmo prazo de prescrição da ação", razoes essas que me levam, data
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venia, a não comungar com a jurisprudência do C. Tribunal Superior
do Trabalho espelhada na Súmula n° 114, que diz ser inaplicável na
Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. E mais ainda, para
reforçar esse posicionamento, invoco a regra contida no próprio
processo de execução trabalhista quando autoriza que nos embargos à
execução ou à penhora, a argüição da prescrição (CLT, art. 884, §1"),
logo, trata-se de prescrição intercorrente, porque argüida durante o
curso da ação. Não cabe, contudo, a declaração da prescrição ex ofíleio,
considerando que a extinção do feito será com julgamento do mérito,
conforme anteriormente dito e, nessa hipótese, necessário se torna o
pedido da parte.

4. APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS E SEU
PROCEDIMENTO

Apresentados os artigos de liquidação, o devedor será
intimado, via postal, para no prazo de quinze dias contestar. Será
intimado e não notificado, pelas razões acima já expostas, e também
não citado pessoalmente, como exige os artigos 222, "d" e 603
parágrafo único, ambos do CPC, em face de que é regra geral no
processo do trabalho que somente quando a lei exige é que as
comunicações judiciais devem ser feitas pessoalmente. Fora isso, devem
ser realizadas mediante os serviços dos correios. E mais ainda, o art.
603 cit. fala em citação do advogado, o que se torna ainda menos
aplicável ao processo laborai, considerando que esse profissional c
dispensável na jurisdição trabalhista. Será ainda intimado para
contestar, e não para impugnar os cálculos como admite alguns afeitos
ao Direito Processual do Trabalho, já que se trata de uma ação, e não
apenas de simples cálculos de liquidação. Como c considerada uma
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ação, embora não totalmente autônoma, poderá o juiz decidir quanto
ao seu indeferimento inicial.

Haverá necessidade de designação de audiência, para a
hipótese de produção de prova oral perante o juiz, como o
interrogatório das partes e a inquirição de testemunhas, momento em
que deverá o juiz submeter o processo ao juízo conciliatório. A
produção de provas deve seguir as normas da CLT, inclusive quanto ao
número de testemunhas, aplicando-se o CPC apenas supletivamente.
Sendo realizada audiência, nada impede que o juiz apresente proposta
de acordo e as partes razões finais. Dispensada a fixação da alçada,
porque já deverá constar da ação primitiva.

5. NÃO APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS - EFEITOS
DA SENTENÇA

São conhecidas três correntes de pensamento para o resultado
do julgamento dessa espécie de liquidação, quando não forem
provados os artigos. Uma primeira permite parte renová-los, como até
aqui estava ocorrendo, quando em 4 (quatro) oportunidades foram
apresentados. E a pergunta que se faz a essa corrente, é no sentido de
saber-se quantas vezes será permitida a renovação dos artigos?
Infinitamente? Uma segunda corrente entende que não provados os
artigos de liquidação, deve a sentença julgá-los improcedentes, rnas
permitindo a sua renovação. A terceira corrente conclui que não
provados os artigos de liquidação, resulta na improcedência do pedido,
fazendo coisa julgada material. E é a esse pensamento que me filio. E o
faço, tendo por motivação o fato de que a liquidação de sentença via
artigos de liquidação, destina-se a acrescentar uma qualidade que
faltava à liquidez da sentença, cabendo à parte fazer prova do fato
novo, considerando, como tal, aquele já ocorrido anteriormente a
propositura da ação, mas que não restou provado nos autos, ou seja,
sua prova é que é nova, o fato não.

Ora, é sabido que a liquidação de sentença sob :\ espécie de
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artigos de liquidação está subordinada a todo o procedimento comum
do Código de Processo Civil, na forma em que autoriza o art, 609,
desse Código. E, sendo esse o seu procedimento, caberá às partes o
ônus da prova, nos termos da distribuição prevista no art. 333, do
CPC, destinadas tão-somente a provar o fato novo, entendido como
tal, aquele já acontecido em tempo anterior ao ajuizamento da ação,
como linhas passadas já foi dito. Via de conseqüência, se a parte não
consegue desobrigar-se de produzir a prova que lhe competia, a solução
para esta nova ação, porque não deixa de sê-lo, já que se destina a fixar
o valor devido, será resolvê-la com uma sentença definitiva, julgando
improcedentes os artigos de liquidação. Não se pretende dizer, com
essa afirmação, que em tal hipótese, se esteja desconstituindo a coisa
julgada, mas tão-somente encerrando a prestação jurisdicional quanto
ao que se pretendia na liquidez do comando dessa mesma coisa
julgada, jáque não foi possível pela ausência de prova.

6. OS RECURSOS

Outro aspecto em que também há pensamentos divergentes, é
quanto ao recurso cabível da sentença que decide os artigos de
liquidação. Observe-se que mesmo no processo comum, apesar do
Código de Processo Civil em seu artigo 520, III ser taxativo em dizer
que da sentença de liquidação cabe apelação, entretanto, doutrinadores
defendem o cabimento do agravo de instrumento. No processo do
trabalho, tanto o recurso ordinário como o agravo de petição, são os
correspondentes mais próximos do recurso de apelação.

Como sabemos também, a medida judicial para opor-se de
imediato contra a sentença homologatória de liquidação são os
embargos à execução, após seguro o juízo. Em se tratando de uma
sentença de declaratória, que é a natureza da sentença proferida em tais
processos, surge a discussão acerca do recurso adequado para atacá-la.
Sendo uma sentença declaratória, não há porque falar-se em embargos
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à execução, mesmo porque, prolatada num procedimento considerado
comum. Surge aqui então a pergunta: Qual o recurso a ser interposto,
já que não cabe o recurso ordinário, e o agravo de petição somente é
admissível, em princípio, após prequestionamento mediante aqueles?
Há de admitir-se que como o processo, nesse momento, já se encontra
em fase de execução, ainda que preparatória, desafia desde logo o
agravo de petição. Apesar de reconhecer que este não seja o recurso
mais adequado, porém, pela falta de um recurso próprio, há de
autorizar a interposição do agravo de petição, em respeito ao direito ao
duplo grau de jurisdição.

Todavia, para a admissibilidade do agravo por parte do
executado, e sendo condição a garantia do Juízo, terá ele que
necessariamente satisfazer essa obrigação processual, sob pena de não
conhecimento do agravo, por deserto, e não sendo igual obrigação
imposta ao exeqüente, este fica autorizado, desde logo, a manejar o
agravo de petição, o que se aplica também à Fazenda Pública, não
podendo ficar condicionado à idéia defendida por alguns juslaborista
de que não cabe recurso por se tratar de decisão interlocutória. E não
é, na medida em que não obstante a sentença seja considerada
declaratória, contudo, resolve em caráter definitivo a fase preparatória
da execução, quando torna líquido o título executivo em valor.
Depreende-se de tudo isso, que não dizendo o Direito Processual do
Trabalho qual o recurso cabível contra a sentença que resolve
liquidação de sentença por artigos, como ocorre também em relação a
outras decisões, v. g., a que concede a antecipação da tutela, resulta em
buscar fórmula que nem sempre é a mais adequada dentro do sistema
recursal vigente.

Referentemente ao depósito recursal, aplica-se a Instrução
Normativa n" 03/93, do C. TST, especificadamente o item IV, letra "c",
devendo o agravante complementar o depósito anterior, caso tenha
havido elevação da dívida quando da fixação do valor dos artigos de
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liquidação na sentença.

7. CONCLUSÃO

Como assinalei no início, este trabalho objetiva procurar uma
forma mais simples, e agora, digo também mais segura, a fim de que a
parte possa obter o título exccutório com determinada celeridade,
principalmente nos dias em que correm, quando há uma velada crítica
negativa contra o funcionamento do Judiciário, que é atacado
principalmente a sua lentidão. Frente a isso, e considerando a
complexidade que sempre envolve a liquidação de sentença por artigos,
é recomendável que o juiz evite, sempre que possível, remeter o
processo para essa espécie de liquidação, principalmente porque se a
intenção é reduzir o trabalho no setor de contadoria, há um grande
engano como mostrado. De qualquer forma, sendo necessário que o
processo de liquidação siga esse procedimento, deverá o juiz condutor
da execução sempre buscar os atos procedimentais mais simples,
previstos na nossa velha Consolidação das Leis do Trabalho, naquilo
em que lhe for possível aplicar, afastando-se das velhas regras formais
do nosso ainda jovem Código de Processo Civil. Admite-se, pois, como
exposto, uma aplicação mista de regras da CLT e do CPC no
procedimento da liquidação de sentença por artigos, conforme resumo
seguinte:

Impulso inicial - quaisquer das partes; permitido o jus
postulandi, facultado ao juiz promover o seu início,

-Intimação - permitido via postal.

-Resposta - 15 dias a ser apresentada na Secretaria da Vara do
Trabalho,

-Ausência de iniciativa do procedimento - declaração da
prescrição intercorrente após decorridos dois anos (C.F., art. 1", XXIX,
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a, CLT. art. 11 e Súmula 150 do STF")

-Audiência — interrogatório das partes, inquirição de
testemunhas, razões finais ou outros atos que julgue necessário, como
submeter o processo ao juízo de conciliação.

-Provas - regras da CLT e supletivãmente do CPC.

-Sentença - homologatória se houver a concordância pela
parte contrária quanto aos artigos apresentados.

-Procedentes, se provados os artigos; e improcedente se não
provados.

-Comunicação da sentença - credor (notificação); devedor
(citação)

-Recurso —agravo de petição.
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O DOLO EVENTUAL NOS CRIMES DE TRANSITO

A sociedade do século XX vive encharcada de violência que, aliás,
não é prerrogativa de nossa época, uma vez que tem sido companheira
inseparável do homem em todos os tempos. Ao final do século, porém,
ela se avolumou e explodiu em ritmo incontrolável.

No caso específico do Brasil, para um povo como o nosso, de
inclinação marcante para a infração às leis, de manifesto desprezo pelas
normas legais, a conduta agressiva na área de trânsito acabou assimilada
com naturalidade pela própria sociedade, ao longo dos anos.

Tratado nas últimas décadas como ação inexpressiva, o sinistro
veicular acabou perdendo suas características de reconhecido potencial
ofensivo, diluindo-se na erosão que abalou os mecanismos da repressão à
criminalidade em geral.

O comportamento exteriorizado no trânsito constitui marca
registrada de nossa incivilidade, equivocadamente atribuído como forma
de falta de educação dos usuários da via pública.

Embora haja uma relação evidente entre os dois conceitos, a
civilidade —cuja ausência é causa de ações predatórias desde a facilidade
como se sujam as ruas e danificam jardins públicos, à depredação dos
orelhões telefônicos até a violência manifestada ao volante - não flui

unicamente da falta de educação e cultura.

Neste contexto, o estudo da agressividade veicular assume
preocupação nacional pelos danos físicos e materiais que provoca, em sua
maioria, de maneira irreversível. Inserido na conceituação dos delitos do
progresso, a violência viária encontrou oportuna consideração do prof.
Frederico Marques, em 1977, ao destacar: "se é certo, na visão de
Lombroso, que a civilização como a barbárie tem sua criminalidade
específica, os delitos do automóvel são aqueles que melhor
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caracterizam a delinqüência contemporânea", despertou a preocupação
da sociedade no tocante ao respeito à vida na área de acidentalidade
viária.

A crescente agressividade manifestada pelo condutor contra os
demais usuários da via pública passou a exigir mecanismos mais enérgicos
e adequados na resposta penal do Estado àqueles que agem além dos
limites da culpa, diferenciando as condutas mais violentas, tratadas ao
longo das últimas décadas como simples conseqüência de negligência,
imprudência ou imperícia.

Na exposição de motivos do Código Penal de 1940, quando
circulavam no Brasil apenas 225.031 veículos automotores, o prof.
Francisco Campos reconhecia ser "inegável que arriscar-se
conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo:
ainda que sem interesse nele, o agente ratifica exante, presta anuência
ao seu evento", acenando para a hipótese do dolo eventual. Nessa mesma
orientação doutrinária o jurista Nelson Hungria, leciona: "... dolo é a
vontade que, embora não dirigida diretamente ao resultado previsto
como provável, consente no advento deste ou, o que vem a ser o
mesmo, assume o risco de produzi-lo..." E note-se, que ao tempo desses
relevantes enunciados de ordem penal, os delitos de trânsito não haviam
assumido a gravidade das proporções dos dias atuais.

A experiência vivida ao longo da década de 80 à frente da Ia
Vara de Delitos de Trânsito levou-me a analisar em profundidade a
solução jurídica, cômoda e repetitiva, adotada em relação aos 320.00
sinistros viários com vítima, ao ano, ocorridos no país. Todos, então,
considerados como condutas culposas, quando, na verdade, somente em
Curitiba, foi possível obter a tipificação de quatro casos próprios de dolo
direto, em que o automóvel substituiu a arma de fogo. Tantos outros, por
certo, deixaram de ser apurados pela ausência de investigação mais
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profunda e pela visão complacente das autoridades envolvidas com
prática delituosa que tirava vida de mais de 30 mil vítimas/ano.

Diante de fatos concretos, apurados em detalhes, constata-se que
o homicídio veicular c aquele que encontra íntima interação com o
conceito do dolo eventual, atualmente. O acidente acontece; no dolo
eventual o agente faz acontecer.

O condutor tem hoje ampla informação e conhecimento do
potencial ofensivo da máquina que foi colocada em suas mãos,
temporária e condicionalmente, através da carteira de habilitação, sujeito
às normas de segurança de trânsito, que se constituem em medidas de
interesse público, razão pela qual, não lhe é lícito olvidar os deveres de
cautela que deve guardar em relação aos demais usuários de trânsito.

Assim, aquelas ações agressivas, que sejam decorrentes do estado
alcoólico ou prática de "racha" em via pública, entre outras, constituem
risco seguro de evento danoso a terceiros, que o motorista
deliberadamente, conscientemente, assume o risco de produzir o
resultado. Tanto a velocidade excessiva por espírito de emulação, como a
condução sob influência alcoólica, se revestem de temerária agressividade
contra a integridade física dos demais personagens que integram a área de
circulação de veículos, afastando as hipóteses de fato culposo. Essa
diferenciação do evento doloso do culposo é um imperativo de justiça, ao
não igualar ações e resultados conseqüentes de condutas flagrantes
diversas, trazendo para a esfera da culpa, verdadeiros delinqüentes do
volante.

Após alguns anos de esforço desenvolvido por alguns poucos
Juizes, Promotores e Delegados de polícia, vinculados com a
criminalidade de trânsito, o Supremo Tribunal Federal, decide:
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"Habeas Corpus - Júri - Alegação de Nulidade- Inocorrència -
"Racha" automobilístico - Vítimas fatais - Homicídio doloso

- Reconhecimento de Dolo Eventual - Pedido indeferido.

A conduta social desajustada daquele que, agindo com intensa
reprobabilidade ética-jurídica, participa, com seu veículo
automotor, de inaceitável disputa automobilística em plena
via pública, nesta desenvolvendo velocidade exagerada - além
de ensejar a possibilidade de reconhecimento do dolo
eventual inerente a esse comportamento do agente-, justifica a
especial exasperação da pena, motivada pela necessidade de o
Estado responder, grave c energicamente à atitude de quem,
assim agindo, comete os delitos de homicídio doloso e de
lesões corporais".

Uma vez em jogo os interesses de ordem pública, ante a
violência praticada ao volante pelo motorista, o julgamento pelo Tribunal
do Júri, assume relevância na visão coletiva da decisão a ser lançada ao
evento criminoso.

Com a palavra, também, a sociedade!
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O Direito no Acre

Para dissertar sobre a história do Direito no Acre, seria
necessário debruçar-se sobre pilhas de documentos que tiveram
importância vital para a formação de todo o procedimento de criação e
de institucionalização do Estado e sua estruturação política,
administrativa e legal.

A proposta desse artigo é de fazer um breve histórico do Direito
nesse rincão mais a "oeste" do Brasil e demonstrar a necessidade e a

importância da justiça no processo de formação da sociedade acreana,
relatando a bravura de um povo que lutou com os escassos recursos que
detinha para conquistar seu espaço junto a uma nação tão colossal como
o Brasil e, por conseguinte expor de forma sintetizada a importância da
criação de uma faculdade de Direito no Estado e da advocacia estatal,
representada pela Procuradoria-Geral do Estado do Acre, que advoga em
favor do Estado e seus três Poderes: Executivo, Legislativo c Judiciário, ou
seja, em favor da sociedade acreana.

Aspectos Históricos

Não se pode afirmar, precisamente, qual teria sido o primeiro
advogado a atuar no Acre, terras anexadas ao Brasil graças a bravura de
heróis anônimos, que para cá migraram em busca de fortuna.

Em 1899, foi instituído o Estado Independente do Acre, onde
Luís Galvez foi aclamado Presidente. Daí logo se começou a organizar a
legislação local a fim da obtenção de reconhecimento internacional.

Galvez elaborou o que seria a primeira legislação do "Estado
Independente do Acre", visando organiza-lo em seus aspectos sociais, de
saúde, educação e forças armadas. Entretanto, a rigidez de algumas leis,
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consideradas avançadas para a época, eram prejudiciais ao interesse de
alguns seringalistas e aos exportadoresde Manaus e Belém1.

O Acre foi conquistado sob muito sangue de homens e mulheres
que se deslocaram de suas terras para conquistar o espaço mais "oeste" do
Brasil, a fronteira ultima que faltava ser anexada a esse país. Desde essa
época, o povo que aqui habitava, clamava pela intervenção da espada da
justiça.

E assim foi, primeiro debaixo de tiros e mortes e depois com a
diplomacia do Barão do Rio Branco que deu por fim tal peleja. Com o
advento do tratado de Petrópolis o Acre foi anexado ao Brasil, se tornado
território deste vasto país.

Depois de consolidados os acordos entre Brasil, Bolívia e Peru, a
contenda em torno de quem governaria as novas terras foram intensas. O
então Presidente da República Federativa do Brasil, Rodrigues Alves
enquadrou o Acre como território diretamente subordinado ao Governo
Federal.

Dividiu-se o novo território em três departamentos: Alto Acre
(com sede no atual município de Rio Branco), Alto Purus (com sede no
atuai município de Sena Madureira) e AltoJuruá (com sede no município
de Cruzeiro do Sul).

Em 1904 o Acre formava apenas uma comarca, onde atuava
apenas um juiz, e sua sede era em Manaus, no Estado do Amazonas.
Quatro anos depois, visando modernizar a justiça no Acre, foram
instauradas comarcas nas sedes dos departamentos, sendo a de Manaus
desativada. Em cada comarca havia um Juiz de Direito, três Juizes
Preparadores e um Juiz de Paz. Contudo, essa nova organização não
beneficiou a população acreana: os recursos originários do departamento

1Cf. O Estado do Acre, informativo daAssessona de Imprensa do Governo do Estado do
Acre.Edição n° 38 de!2 de novembro de 2001. p. 6
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do Alto Juruá, em Cruzeiro do Sul, eram enviados ao Tribunal de
apelação cmSena Madureira (Departamento do Alto Purus)2.

Devido a dificuldade de comunicação entre os dois municípios,
os processos eram enviados pelos correios de Manaus, operação que
demorava três messes para ser concluída.

Desde a anexação do território do Acre ao Brasil, houve
sucessivas mudanças na organização política, administrativa e judiciária
da região, quer por mudanças em nível nacional, quer por lutas de
acreanos que buscavam a autonomia do Acre.

Acompanhando as mudanças que ocorriam no Acre, foi fundada
em 1937 a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Acre, presidida pelo
Dr. Flaviano Flávio Batista. O atual Presidente da OAB-AC, Dr. Adhcrbal
Maximiano Caetano Corrêa , advogado militante há quase quarenta anos
nas "terras de Galvez", relata que: "a tradição do direito no Acre sempre
foi muito latente, pois os jovens que vieram com suas famílias para cá,
lutavam desesperadamente pela sua sobrevivência, com o anseio de se
formarem advogados". Dr. Adherbal relata ainda casos de advogados que
por residirem cm seringais e não disporem de condições favoráveis de
transporte efetivaram seus estudos por correspondência, formando-se em
direito e destacando-se no universo jurídico. Essa narrativa ilustra a
tradição jurídica no povo acreano, segundo Adherbal.

As instituições judiciais acreanas só foram conseguir relativa
estabilidade com a promulgação da Lei Federal n° 4.070, de 15 de junho
de 1962, em que o então Território do Acre foi elevado à categoria de
Estado, passando, a partir dessa data, à Unidade Federativa da Nação

3Souza, Carlos A. A. de. História do Acre. Rio Branco: p. 88. M. M. Paini, 1995.
1Entrevista concedida ao CEJUR/PGH-AC na OAB/AC, Fórum Barão do Rio Branco,
cm 05 de julho de 2001. Rio Branco - AC
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constituída de três Poderes independentes e harmônicos entre si: o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

A Faculdade de Direito.

Criada em 25 de março de 1964, através do Decreto Estadual n. °
187, a Faculdade de Direito no Acre foi regulamentada pela Lei Estadual
n. ° 15, de 08 de setembro do mesmo ano e seu funcionamento foi
autorizado a partir de 30 de dezembro com a Resolução n. n02.

O curso teve seu reconhecimento seis anos mais tarde,
precisamente em 04 de setembro de 1970, pelo Parecer n. ° 660 do
Conselho Federal de Educação e pelo Decreto Presidencial n. ° 67.534
de 11 de novembro de 1970.4

A Faculdade de Direito no Acre, foi um iniciativa embrionária
do que mais tarde viria a ser a Universidade Federal do Acre - UFAC.
Sua criação nasceu da necessidade de se ter no Estado, uma instituição de
ensino superior para qualificar profissionais dispostos a contribuírem
para o crescimento do Acre e para o desenvolvimento de uma sociedade
que já tinha uma efervescente sede de conhecimento e uma consciência de
organizar suas políticas estruturais manifestando-se, seja em movimentos
estudantis ou comunitários, em busca da criação de um curso de alto
nível para os padrões da época.

Estabeleceu-se dessa forma uma ação verdadeiramente
empreendedora haja visto que os recursos eram limitados, o contato com
o restante do País era dificultado pelo isolamento a que o Acre era
forçado a viver e por se tratar das Ciências Jurídicas, uma área que se
atualiza constantemente, sendo um verdadeiro organismo vivo e em
desenvolvimento.

4Cf. Relatório Anual do Departamento de Direito da Universidade Federal do Acre -
UFAC. 2000.
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O Centro Universitário do Acre foi transformado em

Universidade através da Lei Estadual n. ° 421 em 22 de janeiro de 1971
sob regime de fundação e somente em 1974, através da Lei n. ° 6.025 de
25 de abril a Universidade do Acre passou a ser federalizada passando a se
chamar, Universidade Federal do Acre - UFAC. Nessa época além da
faculdade de Direito também existiam as faculdades de Ciências

Econômicas, de Educação, o Instituto de Letras, Ciências Humanas e
Ciências Exatas.

A federalização da Universidade do Acre contribuiu para a
criação e o fortalecimento da identidade do povo acreano e marcou a
entrada desse Estado no campo do conhecimento em todo o País.

A criação da Faculdade de Direito se constituiu numa luta
incansável de estabelecer mecanismos e condições de concorrer no
mercado com um mínimo de qualificação em mão de obra,
principalmente na área do Direito, onde vários juristas formados pela
academia acreana puderam, sem temor algum, provar seu valor em nível
nacional.

O surgimento da Faculdade de Direito no Acre, precede a
criação da Universidade e graças ao anseio de se ter uma estrutura jurídica
de qualidade no Estado é que se defendeu arduamente a bandeira da
intelectualidade c do conhecimento fazendo com que dessa forma se
criasse uma instituição de ensino superior que pudesse dar sustentamento
ao Estado do Acre numa fase importante da sua vida que era a elevação
do Território a Estado e a formação do seu quadro político, institucional
e administrativo, dentro de uma política de modernização e de integração
da região amazônica ao restante do Brasil.

A faculdade de Direito no Acre, é fruto de uma árdua, mas
compensadora luta em busca de um curso de vanguarda que possa formar
bons profissionais para a defesa e o desenvolvimento de um Estado que
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tem por particularidade especial a insistência em sobreviver e sobrepujar,
as constantes mazelas e a desigualdade social a que ele é submetido.

A Advocacia Estatal no Acre

Com a estruturação administrativa do Estado caminhando a
passos largos, sentiu-se necessidade de criar um órgão que advogasse em
favor do povo acreano. Surgiu, a partir daí, a Procuradoria-Geral do
Estado do Acre, Instituição máxima da advocacia do Estado, que
representa condição sine qua non na defesa dos interesses da sociedade
acreana.

Em 15 de março de 1975, o então Governador do Estado do
Acre, Geraldo Mesquita, colocou em execução o II Plano Estadual de
Desenvolvimento (II PED), fato este que possibilitou a instalação da
Procuradoria-Geral do Estado do Acre, porém sua existência já era
prevista na primeira constituição acreana de Io de março de 1963, em seu
artigo 35.

Somente em 29 de abril de 1977, foi nomeado o Procurador-

Geral do Estado do Acre e desta forma instalada a Procuradoria-Geral do

Estado, que foi regulamentada pela Lei n" 639, de 12 de abril de 1978 .

A institucionalização da advocacia no Estado seja por meio da
legislação local, da fundação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção
Acre, da criação da faculdade de direito ou da Procuradoria-Geral do
Estado, foi alavanca fundamental para a estruturação, manutenção e
modernidade da sociedade acreana, atuando como elemento de
sustentação dos valores de um povo que tem em seu passado uma vasta
história de lutas e de grandes vitórias, pautadas principalmente no anseio
da justiça.

Cf. Legislação Básica dl KM/AC - 1<J7H.
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MEMORIAL

Lembre-se: Revisões periódicas e completas mantêm seu veículo
em boas condições de uso, e pequenos cuidados diários garantem
sua segurança no trânsito e o cumprimento da legislação.





MEMORIAL

Memorial apresentado perante o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado,
em ação mandamental de gratificação.

Maria Cesarineide de Souza Lima

Marize Anna Monteiro de Oliveira

Singui.

Procuradoras do Estado do Acre

Procure informar-se das condições das ruas e das estradas com o
guarda, pelo rádio, ou com outros motoristas que a usem com
freqüência, e tome as providências necessárias para a sua
segurança no percurso (DETRANMC).
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DO

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

ESTADO DO ACRE, pessoa jurídica de direito público
interno, representado pelas procuradoras do Estado subscritoras, vem,
respeitosamente, à honrosa presença de Vossa Excelência, oferecer.

MEMORIAL

Aos Mandados de Segurança relacionados nas tabelas, anexas -
Does. 01/02-, com o desiderato de despertar a atenção de Vossa
Excelência para os aspectos mais relevantes do thema decidendum.

1, PREAMBULARMENTE

A repercussão da decisão a ser proferida nesse processo, em face
de existência de inúmeros servidores na mesma situação, bem como a
recente publicação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
em caso similar, no início do mês de setembro do ano em curso, faz com
que se torne necessário o oferecimento do presente memorial a respeito
da matéria, que será objeto de continuação de julgamento, na próxima
quarta-feira, dia 27.09.00.

Imperioso frisar, não se trata de receio que essa Egrégia Corte de
Justiça desconheça o assunto, pois não é esta, toda evidência, à situação.

Entrementes, o tratamento que está sendo dado à questão impõe
os esclarecimentos que são prestados a seguir, para melhor compreensão
da temática, subjudice.

2. EXPOSIÇÃO DOS FATOS E DIREITOS

Trata-se de questão de servidores públicos, tanto ativos como
inativos, que ocuparam cargos comissionados por mais de uma década.
Essa circunstância deu azo a que adicionassem aos
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vencimentos/proventos a diferença remuncratória entre os cargos efetivos
e os comissionados, a título de incorporação.

2.1. DO INSTITUTO DA INCORPORAÇÃO

Excelências, inicialmente imperioso analisar o instituto da
incorporação, à luz do entendimento jurisprudencial dominante, para
melhor análise do thema.

Essa diferença, conhecida como incorporação, é o instituto da
denominada estabilidade financeira que, segundo preceitua o eminente
Ministro OCTAVIO GALLOTTI, do Supremo Tribunal Federal:

"garante a servidor efetivo, após determinado tempo de
exercício de cargo em comissão ou assemelhado - a
continuidade da percepção dos vencimentos dele, ou melhor,
da diferença entre estes e o do seu cargo efetivo -, constitui
vantagem pessoal (RE n" 141.788, Pertence, Ó.5.93), que,
embora tenha por base a remuneração de cargo diverso
daquele que o servidor ocupa em caráter efetivo, não constitui
a vinculação vetada pelo art. 37, XIII, da Constituição..."
(ADIn n° 1.264-9/SC,Publicano DJ de 30.06.95).

Assim, vislumbra-se que o objeto da incorporação é a garantia da
estabilidade financeira com a mantença do mesmo padrão de vida ao
servidor que exerceu por longo período, relevantes serviços à
administração, de forma que não haja, com o retorno ao cargo efetivo,
um abrupto decesso na sua remuneração.

Ocorre que a Lei Complementar Estadual n° 63/99, em seu art.
90, concedeu reajuste aos cargos comissionados, o qual não foi repassado
aos vencimentos proventos dos beneficiados pela incorporação. Razão
pela qual pleiteiam a incorporação da diferença entre o cargo efetivo e
comissionado, vigente no Estado, por força da referida lei complementar.

2.2. DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL
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O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Acre, Lei

Complementar n° 39, de 29.12.93 -, em seu art. 67 - (doe. 03), prescrevia
originariamente o seguinte:

"Art. 67 - Ao servidor, investido em função de direção ou
chefia, é devida uma gratificação pelo seu exercício.

§ Io Os percentuais das gratificações previstas neste artigo
serão estabelecidos em lei e se incorporarão à remuneração do
servidor, que tenha exercido função de direção ou chefia por
período de 10 (dez) anos consecutivos ou intercalados.

§ 2° Quando mais de uma função houver sido desempenhada
no período de um ano, a importância a ser incorporada terá
como base de cálculo a função de nível mais elevado.

§ 3o A incorporação de que trata este artigo caracteriza-se
como adicional e será pago a título de vantagem pessoal
nominalmente identificada.

§ 4o Lei específica estabelecerá a remuneração e a aplicação
do disposto nos §§ Io e 2° deste artigo aos cargos em
comissão de que trata o inciso II, do art. 9o, deste
Estatuto."(grifou-se)

Verifica-se pelo artigo transcrito que a previsão da incorporação,
todavia, dependia de legislação regulamentadora. Portanto, norma not sel-
executihg, não auto-executável, não auto-aplicável, não bastante em si.

Cai como luva o escólio de José Afonso da Silva1, sobre as
características principais'da referida norma.

"São normas que, em regra, solicitam a intervenção do
legislador ordinário, fazendo expressa remissão a uma

1Aplicabilidade dasnormas constitucionais, 3a edição, editora Malheiros, ano: 1998, p.104
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legislação futura; mas o apelo ao legislador ordinário visa a
restringir-lhes a plenitude da eficácia, regulamentado os
direitos subjetivos que delas decorrem para os cidadãos,
indivíduos ou grupos".

Por essa razão, esse Egrégio Tribunal Acreano decidiu, por
unanimidade, ser ilegal a incorporação pleiteada, naquela oportunidade,
por MESSIAS FREIRE DA SILVA, nos autos do Mandado de Segurança
nn 431/95, em que figurou como impetrado o Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado de Administração e teve como relatora a Des.
Miracele de Souza Lopes Borges, (doe. 04), que em seu voto assevera:

"... a falta de lei específica para regulamentar o art. 67 da LC
n° 39/93, torna o dispositivo inaplicável para efeito de todo e
qualquer pagamento da vantagem por ele criada ou instituída,
e, por via de conseqüência, não há direito algum líquido e
certo a ser reparado pela via escolhida".

Posteriormente, os parágrafos do art. 67 foram revogados pela
Lei Complementar n° 062 de 13 de janeiro de 1999 - (doe. 05), publicada
no Diário Oficial, naquela mesma data, que em seu art. 7o, prescreve o
seguinte:

"Art. T. Ficam revogados os fj§ 1" a 4n, do art. 67, da Lei
Complementar n" 39, de 29 de dezembro de 1993,
acrescentando-se em seulugar o seguinte Parágrafo único:...".

Vislumbra-se assim, que as incorporações de DAS e FGS»tivcram
dois momentos, ou seja:

a)existia previsão, contudo, não era auto-aplicável, dependia de
lei regulamentadora;
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b) inexiste previsão, com a revogação dos parágrafos do art. 67,
da LC 39/93;

Destarte, no período de dezembro/1993 a 12/janeiro/99, não
havia o direito líquido e certo a tal incorporação, em face de inexistência
da lei regulamentadora.

A partir de 13 de janeiro de 1999, cai por terra qualquer pedido
de incorporação, uma vez que foram suprimidos os §§ Io a 4o, do art. 67,
da Lei Complementar n° 39/93, que tratava sobre a malfadada
incorporação, ficando somente o caput do art. 67, que trata sobre o
exercício da função de DAS e FGS, não prevendo qualquer direito à
incorporação.

Mister esclarecer que a situação continua a mesma, ou seja,
inexiste direito líquido e certo a incorporação, antes, por falta de norma
regulamentadora, hoje, por falta de previsão legal do instituto da
incorporação.

De outra parte, é oportuno frisar que a citada Lei Complementar
Estadual n° 63/99 concedeu reajuste aos cargos comissionados. Esse
reajuste, obviamente, não foi repassado aos servidores que incorporaram a
diferença remuncratória entre o cargo efetivo e o comissionado, haja vista
que o seu reajuste deve ocorrer sempre quando houver o reajuste geral dos
vencimentos dos cargos efetivos.

2.3. DO SERVIDOR APOSENTADO

Situação um pouco diferente é do aposentado, a ele aplica-se o
disposto no art. 250, da Lei Complementar, que assim dispõe:

"Art. 250. O servidor que tiver exercido função gratificada de
direção ou chefia, ou cargo em comissão, por período de 10
(dez) anos consecutivos ou intercalados, poderá aposentar-se
com a gratificação da função ou remuneração do cargo em
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comissão de maior valor, desde que exercido por um período
mínimo de 2 (dois) anos.

§ Io Quando o exercício da função ou cargo em comissão de
maior valor não corresponder ao período de 2 (anos), será
incorporada a gratificação ou remuneração da função ou
cargo em comissão imediatamente inferior dentre os
exercidos.

§ 2" A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens
previstas no art. 248, bem como a incorporação de que trata o
art. 67, ressalvado o direito de opção.

In casu, objeto da incorporação é o mesmo, a garantia da
estabilidade financeira para o servidor, por ocasião de sua aposentadoria,
possa aposentar-se com a remuneração do cargo em comissão de maior
valor.

Verifica-se que para os servidores aposentados existe dispositivo
na Lei Complementar No. 39/93, assegurando o direito do servidor de se
aposentar com a remuneração do cargo comissionado, cm homenagem a
estabilidade financeira, nada mais.

Importantíssimo observar que os Impetrantes se aposentaram
nos cargos efetivos que ocupavam, sendo-lhes somente concedido o valor
correspondente à diferença daquele cargo com o comissionado, conforme
dão fé as portarias colacionadas nos mandamus, ora guerreados.

De igual modo, não há atrelamento - ad petpetum - a
quantitativo do cargo comissionado, que possa assegurar o mesmo
reajuste remuneratório daquele cargo, por força do disposto na
Constituição Federal, art. 37, inciso XIII, que veda vinculação ou
equiparação de quaisquer espécies remuneratórias.

Entrementes, os servidores, inconformados, impetraram
mandados de seguranças perante essa Colenda Corte com o desiderato de
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que o Excelentíssimo Senhor Secretário de Administração e Recursos
Humanos seja compelido a estender-lhes o referido reajuste.

Gizam o seu pretenso direito, basicamente, em dois
fundamentos:

1. O direito adquirido;

2. O disposto no artigo 40, § 4o, da Constituição Federal que
determina seja estendida aos servidores inativos todos os benefícios
concedidos aos ativos.

2.4. DIREITO ADQUIRIDO

Para chegar-se ao âmago da presente questão é necessário que se
busque a natureza jurídica do vínculo que liga o servidor público ao
Estado. Esse caminho irá levar até o ponto em que se pode chegar o
direito adquirido do servidor público, ou seja, os seus limites.

Com esse objetivo, verifica-se que a Lei Complementar Estadual
n° 063/99 revogou os parágrafos do art. 67 d:t Lei Complementar
Estadual n° 39/93 e, por outro lado, alterou o critério de reajuste do valor
incorporado, isto é, o regime jurídico.

Saliente-se, todavia, que a referida Lei Complementar n.° 063/99,
respeitou o direito do servidor, pois manteve a vantagem para quem a
tinha conquistado e no percentual a que fazia jus. Assim, o percentual
incorporado pelo servidor, isto é, 60%, 80% ou 100%, não sofreu
alteração pela lei nova. E nem poderia. Até aí chega o direito adquirido
do servidor.

Respeitou-se, destarte, a Carta Magna, pois não houve redução
de vencimentos e nem supressão da vantagem, o que está, inclusive, de
acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem
reiterado, em diversos pronunciamentos, que a garantia constitucional da
irredutibilidade proíbe a diminuição de vencimentos ou vantagens que se
estejam percebendo, por lei posterior. O que incorreu no caso em baila, já
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que a Lei Complementar n. ü63/99 mudou a forma de reajuste, que passa
a ser de conformidade como reajuste geral dos servidores.

Em torno da validade dessa lei gira toda a controvérsia.
Entendem os impetrantes serem dela beneficiários, em razão do valor
incorporado, que acompanharia todas as alterações remuneratórias
posteriores, havendo, no entendimento deles, direito adquirido à
manutenção desse regime jurídico. Em outras palavras, o legislador não
poderia outorgar qualquer vantagem aos ocupantes de cargos
comissionados, sem estendê-la aos beneficiados pela incorporação. Essa
exegese, não se afina, com a devida vènia, com o regime estatutário.

2.5. NATUREZA JURÍDICA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Deve-se agora perquirir a natureza jurídica do vínculo que existe
entre o servidor e o Estado. O assunto é magistralmente tratado por Celso
Antônio Bandeira de Mello. Ao fazê-lo, ele afasta o seu caráter contratual
e demonstra a sua natureza institucional. Esclarece a questão com a
acuidade que lhe é peculiar:

"Isto significa que o funcionário se encontra debaixo de uma
situação legal, estatutária, que não é produzida mediante um
acordo de vontades, mas imposta unilateralmcnte pelo estado
e, por isso mesmo, suscetível de ser, a qualquer tempo,
alterada por ele sem que o funcionário possa se opor ã
mudança das condições de prestação do serviço, de sistema de
retribuição, de direitos e vantagens, de deveres e limitações,
em uma palavra, de regime jurídico".2

Linhas adiante conclui o mestre:

"Em face do exposto, ao contrário do ocorrente quando o
vínculo é contratual, não se constitui em favor do

2Regime Constitucional dos Servidores da Administração Direta e Indireta. 1.990. RT, p. 9.
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funcionário direito adquirido à persistência das condições de
prestação de serviço ou direitos e deveres existentes ao tempo
da formação do vínculo, isto é, vigentes à época de sua
investidura no cargo". '

Questão similar, já passou inúmeras vezes pelo crivo do Colendo
Supremo Tribunal Federal, notadamente quando se discutiu o direito
adquirido ao IPC, ocasião em que foi salientado:

"Tendo-se antecipado, validamente, à incorporação desse
direito no patrimônio jurídico dos servidores, o ato
ab-rogatório não ofende a cláusula constitucional que tutela a
intangibilidade de situações definitivamente consolidadas"
(CF, art. 5o, XXXVI). In. - RTJ 155/590.

Em seu relatório o eminente Ministro CELSO DE MELLO,

"No regime estatutário da função pública, os direitos, deveres
e garantias do funcionário são determinados unilateralmente
pelo Estado, por via de normas legais e regulamentares,
alteráveis a qualquer tempo, também de modo unilateral.
Diante de mudança de regime jurídico, o funcionário só
poderá invocar direito adquirido quando tiver preenchido,
ainda no regime anterior, todos os seus pressupostos e
requisitos" (RTJ 155/592).

2.6. REGIME JURÍDICO

Do acima exposto, resulta a possibilidade de se afirmar que a
discussão acerca da vantagem incorporada, em suma, repousa rium ponto,
a saber: o regime jurídico dos servidores públicos. E, foi sob esse ângulo,

destaca:

Obra citada, p. 13-14.
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que o STF firmou sua posição proclamando a higídez da Lei
Complementar n." 43, do Estado de Santa Catarina, que versa matéria
semelhante ao caso em pauta, com conseqüente inexistência de direito
adquirido.

Impende se diga que após longas discussões judiciais, em que a
matéria foi amplamente debatida, o Colendo Supremo Tribunal Federal
deu o norte à questão, ao decidir:

"Não há falar em direito adquirido, pois a Lei Complementar
n.° 43/92, assegurando o quantum da vantagem, limitou-se a
alterar o seu regime jurídico, ao qual, segundo entendimento
do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido.

Estender os vencimentos dos novos cargos, tidos como
correspondentes aos que deixaram de existir, com base no
princípio da isonomia, contraria, além da Súmula 339, os
princípios da separação dos poderes e da legalidade na fixação
dos vencimentos. Recurso extraordinário conhecido e
provido". Re: n.° 193.807-2. Rei. Min. OCTÁVIO GALLOTTI.
DjU de 3.10.97, p. 49244".

Nessa decisão a Excelsa Corte enfocou todos os fundamentos em

que os impetrantes buscam respaldar os seus direitos c alguns mais.
Contudo, a assertiva de que não há direito adquirido a regime jurídico,
por si só, é suficiente para deitar por terra as suas pretensões. Deveras, ao
afirmar que não há direito adquirido a regime jurídico, a Suprema Corte,
na verdade, está dizendo que os impetrantes não têm o direito de
reclamar a manutenção de regime jurídico. Ou seja, de que o valor
incorporado acompanhe as alterações remuneratórias dos cargos
comissionados.

2.7. A JURISPRUDÊNCIA DO STF
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Na mesma linha de raciocínio da ementa do aresto acima

reproduzido, tem-se a decisão proferida no Recurso Extraordinário n.°
193.810:

"Estabilidade Financeira: LC 4392 de SC. Não ofende a

garantia do direito adquirido lei que, no tocante à parcela
remuneratória decorrente do exercício de cargo em comissão,
adota critérios de reajuste diferenciados a) para os servidores
que se encontrem no efetivo exercício desses cargos, e b) para
os servidores aposentados ou não, beneficiados pelo instituto
da estabilidade financeira (incorporação da diferença de
remuneração entre o cargo em comissão em virtude do
exercício deste por determinado período de tempo). Com
base nesse entendimento, a Turma reformou decisão do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, fundada no
princípio da intangibilíidade do direito adquirido e no da
isonomia, determina a observância, no reajuste da parcela
remuneratória incorporada por servidor aposentado, dos
mesmos critérios aplicáveis aos servidores em exercício de
cargos em comissão". Rei. Min. MOREIRA ALVES.
Informativo STF, Brasília, 7 a 11 de abril de 1.997 - n.° 66.

No RE 191.490-4 - SC, ficou consignado:

"EMENTA: SERVIDOR DO ESTADO DE SANTA

CATARINA. VENCIMENTOS. AGREGAÇÃO. DIREITO
ADQUIRIDO. INOCORRIÊNC1A. SÚMULA 339.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 193.810, Rei, Min. Moreira Alves, afastou a
existência de direito adquirido à percepção de vencimentos do
cargo correspondente ao que deixou de existir, em razão de
alteração no regime jurídico do reajuste dessa vantagem.
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Recurso extraordinário conhecido e provido".

Ao examinar um caso similar da União Federal, o Plenário do
colendo Supremo Tribunal Federal decidiu:

"EMENTA: CÂMARA DOS DEPUTADOS. RESOLUÇÃO
N.° 70/94, ART. T, PARÁGRAFO ÚNICO. SERVIDOR
AFASTADO PARA SERVIR EM OUTROS ÓRGÃOS E
ENTES DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ONDE
EXERCEU FUNÇÕES COMISSIONADAS. PRETENDIDA
INCORPORAÇÃO DOS "QUINTOS" HOJE "DÉCIMOS",
COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE FUNÇÕES
EQUIVALENTES CONSTANTES DO QUADRO DE
PESSOAL DA CASA LEGISI-ATIVA.

Pretensão que não tem respaldo nas leis disciplinadoras da
espécie, onde se prevê que a referida vantagem funcional será
calculada sobre a remuneração da função comissionada
efetivamente exercida, como disposto na Lei n.° 8.112/90, art.
62, § 2o, na Lei n.° 8.911/94, art. 3o e na MP n.° 1.480-28/97,
art. Io, normas insuscetíveis de ser modificadas por meio de
resolução legislativa.

Mandado de segurança indeferido". MS n.° 22.735.735-4-DF
Rei. Min. ILMAR GALVÃO.

As decisões da Suprema Corte põem termo a discussão que
grassa em torno da questão tanto no tocante aos servidores ativos, quanto
aos inativos. É pacífico e incontroverso o entendimento do STF no
sentido de não existir direito adquirido ao regime jurídico:

''VENCIMENTOS: REAJUSTE: DIREITO ADQUIRIDO:
INEXISTÊNCIA".
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Segundo a jurisprudência do STF - que reduz a questão à
inexistência de direito adquirido a regime jurídico -, as leis -
ainda quando posteriores à norma constitucional de sua
irrcdutibilidade - que modifiquem sistemática de reajuste de
vencimentos ou proventos são aplicáveis desde o início de sua
vigência. Ressalva do entendimento do relator, expresso no
julgamento do MS 21.216 (Gallotti, RTJ 134/1.112). (...)""

"Recurso Extraordinário. Adicional por tempo de serviço. Lei
estadual. I.ei Complementar paulista n. 6454/1989. Pretensão
a que se aplique o sistema da lei nova, considerando já
incorporados aos venámentos os adicionaisportempo de serviço.

2. Ação julgadaimprocedente.

3. Adotado o novo sistema de cálculo de remuneração com
base na Lei Complementar n. 645/1989 e na Lei n.°
6628/1989, ambas do Estado de São Paulo, não é possível
pretenderem os servidores que sua retribuição, disciplinada
pelas leis novas, permaneça, também, vinculada ao regime de
cálculo da legislação anterior, quanto aos adicionais por
tempo de serviço.

4. Constituição Federal art. 37, XV. ADCT de 1988, art. 17.

5. Não há, na espécie, cogitar de direito adquirido a uma certa
forma de cálculo de vantagens funcionais. Relevante é
registrar, no caso, que os adicionais por tempo de serviço
continuarão a ser computados, segundo a forma estipulada na
lei nova.

' 4 REx n.° 177.644-7, DF, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, IN: DJU a. 188, de 29.09.95,
seção l,p. 31920.
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6. Hipótese em que as instâncias ordinárias dirimiram a
controvérsia com base, também, na exegese da legislação local.
Súmula 280.

7. Inocorrência de ofensa à Constituição Federal.

8. Recurso extraordinário não conhecido."5

"ADMINISTRAÇÃO. MILITAR. ESTÁGIO DE
ADAPTAÇÃO. REQUISITO. PROMOÇÃO.

A modificação no regulamento que disciplina a participação
do militar no estágio de adaptação ao oficialato, exigindo
novas condições, além da simples antigüidade, não ofende
quaisquerprincípios jurídicos ou violadireito líquido e certo.

Segurança denegada.'«6

A matéria vem merecendo reiterados pronunciamentos da
Excelsa Corte. No Pedido de Suspensão de Segurança n.° 844-7 de
Pernambuco, o Ministro Sepúlveda Pertence acentuou:

"29. 0 que agora se indaga é se a lei superveniente pode, sem
ofensa a direito adquirido, alterar aquele sistema anterior e
desatreíar a vantagem questionada das variações da
remuneração do cargo em comissão considerado, de modo a
que a parcela nominal a ela correspondente passe, no futuro,
a sofrer exclusivamente os reajustes gerais dos servidores
públicos estaduais.

5REx n. 154152-1, SP, Rei. Min. Néri da Silveira, IN: Mn. 188, de 29,09,95, seção 1,
p. 31.991

''M, MS n. 3.45 1-DF, Rei. Min. Wilham Patterson, IN: DJU n. 77, de 22.04.96,
seção l,p. 12.513
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30. ai já não se pode negar, à primeira vista, extrema
plausibilidade à postura do Estado.

31. aí ela não cabe opor a garantia da irredutibilidade de
vencimentos, que, segundo a leitura prevalente na doutrina
do Supremo Tribunal, estaria satisfeita com a determinação,
na lei questionada, de que nãn haja 'decesso remuneração', em
conseqüência alteração determinada.

32. de outra parte, não se tratou de eliminar a vantagem
pessoal oriunda do exercício do cargo em comissão, mas sim
de mudar o critério do seus reajustes, contra o que, em
princípio, não se tem admitido a invocação de direito
adquirido.

33. No que toca aos pressupostos específicos da suspensão de
segurança, é certo que os percentuais do comprometimento
da receita do Estado com a folha de pessoal, ao menos no que
toca ao exercício de 1994, perdeu muito o seu impacto
catastrófico com os dados trazidos no AGRGSS 761, relativo
a caso idêntico.

34. Ainda assim, porém, não há negar que a continuidade da
eficácia da liminar concedida e de tantas outras oriundas da

mesma controvérsia traz riscos de danos graves e de difícil
reparação às finanças estaduais em quadro de notória crise
fiscal".

Constata-se, pois, indiscutivelmente que o colendo Supremo
Tribunal Federal tem sustentado:

a- não existir direito adquirido a regime jurídico;

b- ser inviável estender aos servidores beneficiários de vantagem
pessoal, como é a incorporação, o vencimento dos novos cargos, sob pena
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de, ao fazê-lo violar, além da súmuia 339, os princípios da legalidade e da
separação dos poderes.

Por derradeiro, colaciona a jurisprudência, abaixo transcrita:

"EMENTA: SERVIDOR DO ESTADO DE SANTA
CATARINA PÚBLICO. VENCIMENTOS. AGREGAÇÃO.
DIREITO ADQUIRIDO.INOCORRÊNC1A. SÚMULA 339.

A primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 193.810, Rei. Min. Moreira Alves, afastou a
existência de direito adquirido à percepção de vencimentos do
cargo correspondente ao que deixou de existir em razão de
alteração no regime jurídico do reajuste dessa vantagem.

Recurso extraordinário conhecido e provido" (RE 191.490-4
SC. Rei. Min. ILMAR GALVÃO).

"Não há falar cm direito adquirido, pois a Lei Complementar
n.° 43/92, assegurando o quantum da vantagem, limitou-se a
alterar o seu regime jurídico, ao qual, segundo entendimento
do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido".

2.8. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA CF

O STF já manifestou no sentido de ser inaplicável à espécie o §4"
do art. 40, da CF - que determina a extensão aos inativos de quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
ativa. Como se vê na recentíssima publicação, no DJ de 01.09.2000, da
decisão proferida no Recurso Extraordinário n°222.480-9 SC, em que
figura como recorrente o Estado de Santa Catarina e recorridos Luiz
Antônio Lehmkuhl e outros, cujo relator foi o eminente Ministro
Moreira Alves:

"Ementa: Recurso extraordinário. Estabilidade financeira.

Gratificação complementar de vencimento. Medida Provisória
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61/95 convertida na Lei 9.847/95, ambas do Estado de Santa
Catarina.

- A estabilidade financeira, que não se confunde com o
instituto da agregação, não viola o princípio constitucional
da vedação de vinculação ou equiparação de vencimentos.

- Inexistência, no caso, de direito adquirido, porquanto é
entendimento firme cesta Corte e de que não há direito
adquirido a regime jurídico.

- Não-observãncia, de outra parte, dos artigos 2° e 373,
"caput", da atual Constituição - em caso, do § 4o do artigo 40
da Carta magna, porquanto não houve tratamento
diferenciado entre os em atividade e os inativos com o

beneficio da estabilidade financeira.

Recurso extraordinário conhecido e provido."

Nesse mesmo sentido:

"1- estabilidade financeira

2- direito adquirido a regime jurídico

N.13.- Estabilidade Financeira: LC 43/92 de SC

Tendo em vista a orientação da jurisprudência do STF no
sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, o
Tribunal, por maioria, conheceu e deu provimento a recurso
de Santa Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça local
que, fundado no princípio da intangibilidade do direito
adquirido e no da irredutibilidade de vencimentos,
determinou r* observância, no reajuste da (estabilidade
financeira), dos mesmos critérios aplicáveis ao reajuste dos
vencimentos dos atuais ocupantes daqueles cargos.
Considerou-se que o instituto da estabilidade financeira visa
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manter o padrão de ida do servidor quando este ocupava
cargo em comissão, conservando, portanto, o valor nominal
da remuneração por ele percebida, não implicando o direito a
ter seus vencimentos atrelados aos dos atuais ocupantes de
cargos em comissão. Afastou-se, também, a alegada ofensa ao
princípio da irredutibilidade de vencimentos uma vez que
não houve decréscimo no valor nominal da remuneração dos
servidores beneficiados pela referida estabilidade financeira.
Conclui-se, ainda, não ser aplicável à espécie o §4° do art.
40, da CF - que determina a extensão aos inativos de
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente
concedidos aos servidores em atividade, porquanto não
houve tratamento diferenciado entre os servidores em

atividade e os inativos". Precedentes citados: SS (AgRg) 761-
PE(DJU DE 22.3.96); RE 193.810 - SC (DJU de 6.6.97).
Vencidos os Ministros Maurício Corrêa, Marco Aurélio, Néri
da Silveira e Carlos Velloso. RE 226.4Ó2-SC, rei. Min.
Sepúlveda Pertence, 13.05.98. (Informativo STF n. IO)7
(destaque nosso).

Ademais, os servidores da ativa que foram beneficiados com a
incorporação das diferenças existentes entre os cargos efetivo e DAS,
também não tiveram o reajuste concedido pela Lei Complementar n°
063/99. Portanto, não há que se falar em aplicação do Art. 40, da CF, no
caso sub judice, poiso próprio STF jámanifestou asseverando que:

"A extensão aos aposentados dos benefícios e vantagens
posteriormente criados, como prevê o § 4o do Art. 40 da
Constituição, é relativa aos de caráter geral, o que exclui
situações particulares...".

1CfConstituição Federal Vista pelo STF, de Osório Silva Barbosa Sobrinho, São
Paulo, cd. Juarez de Oliveira, 2000. p. 369
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Sendo assim, os impetrantes só fazem jus aos aumentos gerais
concedidos aos vcncimcntos-básicos dos servidores públicos efetivos, sob
pena de ofensa ao princípio isonõmico insculpido na Carta Básica, por
dar tratamento discriminatório.

Face ao exposto, requer o Estado do Acre se digne Vossa
Excelência declarar a decadência do direito dos Impetrantes de proporem
o wrít. Ultrapassada esta, o que se admite como hipótese, no mérito
sejam denegadas as seguranças, pelas razões expostas.
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Se sentir-se indisposto, cansado, com dores, procure auxílio
médico e evite dirigir. Se a perturbaçcfo for emocional, como
morte na família, notícias ruins e/ou problemas, consiga alguém
para dirigir no seu lugar, faça uso do transporte coletivo ou táxi. É
mais seguro para você e para os outros (DETRAN-AC)
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veículo para não passar por transtornos em auto-estrada





Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Acre

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
DA IaVARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA
DE RIO BRANCO-ACRE.

ESTADO DO ACRE, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CGC/MF sob o n° 63.606.479/001-24, representado
pelos Procuradores infrafirmados, com endereço funcional na Av. Getúlio
Vargas, 2.598, Vila Ivonete, onde recebe notificações e intímaçÕes de
estilo, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em defesa
do patrimônio público e social, com fundamento na Lei n° 7.347/85 c/c
a Lei n° 8.429/92, propor:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE REPARAÇÃO DE DANOS
CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL C, C.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR

em face de ORLEIR MESSIAS CAMELI, brasileiro, casado,
empresário, portador da Cédula de Identidade sob n° 0693932-5, expedida
pela SSP/AM, inscrito no CPF/MF sob o n° 224.854.572-04, residente e
domiciliado no Município de Cruzeiro do Sul, na Rua Félix Gaspar,
S/N°; LUIZ CARLOS NALIN REIS, brasileiro, arquiteto, casado, RG n°
1.122.710-4/SSP-PR, CPF n° 447.595.849-00, residente c domiciliado em
Rio Branco-AC, na Rua Veterano Teimo Julião, 66, Bairro Jardim Nazle;

RAIMUNDO NONATO DE QUEIROZ, brasileiro, casado,
bancário, portador da cédula de identidade n° 557394-SSP/CE -
QUIXADÁ, CPF 058.591.583-00, residente e domiciliado em Fortaleza-
Ceará, na Rua Thomás Accioly, Aldeota, N°. 1100, Apto. 1002, CEP
60.135.180;

CONSILUX - EMPRESA DE CONSULTORIA E

CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. -, inscrita no CGC/MF sob o n°
81.054.900/001-13, inscrição estadual sob o nü 10.172.129-97, sediada na
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cidade de Cun.iba, na Av. Sen. Souza Naves, 1820, Bairro Cristo Rei, por
seu sócio-gerente ALDO VENDRAMIN, brasileiro, casado, empresário,
RG N° 1.18^.260 3/SSP-PR, CPF nü 360.019.029-68, residente e
domiciliado ^;n Curitiba-Paraná, na Rua Gumercindo Mares. 150, ras.i
14; CLÁUDIO G\STÃO KIPPER, brasileiro, casado, re^stuJo iv.
CREA/CTrA .;ob ., n° 14.380-D/RJ c no cadastro de p^o.i< f^icis d"
Ministério J.1 Fazenda sob o nu 041.277.147-00, residente r ,i;--nv--ilinfl^
m Rio Hí.i-ici>-AC na Trav. Alexandiv Lopes, 15, Bosque; c\

MARCO ANTÔNIO BRAZAUSKAS, brasileiro, uílaüo c;\.i
ignorado, u^nhem, civil, CREA n" 258704-D/SP, RG 392565.09 SSP/SP,
CPF 591.i.)47.839-72, residente e domiciliado em Curitiba, na Rua Chile,
286. Bairro Paraná. CEP 80220030, fone 041-263-3816, pelas razões Jl
fato e de direito a SLsjuir expostas:

I - DOS FATOS

A Secretari.-i de Estado de Planejamento - SEPLAN, na gestão do
ex-Secretário LUIZ CARLOS NALIN REIS, elaborou o "PROGRAMA
DE HABITAÇÃO POPULAR E INFRA-ESTRUTURA URBANA" (doe.
01), do qual se extrai inúmeras irregularidades.

Inicialmente, constata-se que a elaboração do referido programa
se deu por órgão incompetente, pois, a SEPI.AN não é incumbida de
implementai política habitacional no âmbito estadual, a teor do que
prevê a Lei Complementar Estadual n" 40/94 (doe. 02); atribuindo tai
tarefa à SETOP.

Constata-se, ainda, que a então Coordenadora Técnica daquele
programa se tratava da engenheira agrônoma ELISANGELA
CHRISTINA DE OLIVEIRA, a qual, em declaração firmada que ora se
faz juntada (doe. 03) diz nada haver coordenado.

A citada servidora, ELISANGELA, na qualidade de Chefe do
Departamento de Pesquisa e Planejamento, solicitou, em janeiro de 1998,

c
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ao ex-Secretário da SEPLAN autorização para que o Setor competente
procedesse a licitação do programa, cujas despesas correriam por conta
do Fundo de Desenvolvimento Estadual - FDE (Processo
Administrativo solicitando abertura de Processo Lickatório através do

MEMO/DPP/N° 012/98) - (doe. 04).

No entanto, a servidora ELISANGELA CHRISTINA DE

OLIVEIRA, contraditoriamente, afirma que, inobstante tenha assinado o
Memo/DPP/n° 012/98,o mesmo "já veio pronto da Assessoria Técnica
da Secretaria", tendo lhe sido entregue pelo Sr. Edinauro Braga
Rodrigues AssessorTécnico, à época (doe. 03).

O Ex-Secretário Luiz Carlos Nalin Reis, obstinado para
implementar tal programa, ignorando a falta de previsão e saldo
orçamentário (v. relatório da Sra. Chefe de Departamento e Orçamento -
doe. 05 anexo) e a inexistência de Programa de Trabalho próprio dentro
do Fundo de Desenvolvimernto Estadual-FDE, (Lei n° 565/75-doc.06)
solicitou, em 30.01.98, que fosse procedido o processo licitatório do
Programa de Infra-Estrutura Urbana e Habitação Popular no Município
de Rio Branco e Interior do Estado (doc.01).

A Comissão Estadual de Licitação expediu o Edital de
Concorrência Pública 11o 003/98, para a execução do mencionado
programa, em regime de empreitada por preço global, pelo critério de
menor preço, em 20.02.98, (Processo Licitatório - doe. 07), com as
especificações exigidas, na forma de seus anexos: planilha de
quantitativos, projeto básico, memorial técnico descritivo plantas das
casas, memorial técnico descritivo, energia elétrica e iluminação pública
especial saneamento-projeto básico e planilha de quantitativos de energia
elétrica c iluminação pública especial.

Das empresas habilitadas ao processo licitatório, consagrou-se
vencedora a firma CONSILUX, por haver apresentado menor preço,
conforme os termos da ata de reunião da CEPEL (Processo Licitatório -
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doe. 07). Após parecer técnico (doe. 08), a concorrência foi homologada
pela SEPLAN (doe. 09).

Ato contínuo, a empresa vencedora - CONSILUX -, celebrou
contrato com a Secretaria de Estado de Planejamento, denominado de
Contrato n° 006/98 (doe.10), no valor global de RS 28.101.000,00 (vinte
e oito milhões, cento e um mil reais), divididos em 20 (vinte) parcelas
mensais e sucessivas de R$ 1.405.050.00 (um milhão, quatrocentos e cinco
mil e cinqüenta reais), para executar as obras e serviços no prazo de 180
(cento e oitenta) dias.

Insta salientar que o ex-Secretário de Estado de Planejamento,
quando da celebração do Contrato n° 006/98, inobservou o prescrito no
Edital de Concorrência Pública K" 003/98, cm seu item 20.1, qual seja, a
exigência de prestação de caução c garantia da execução do contrato
pela CONSILUX, ficando o Estado do Acre sem qualquer instrumentí;
de garantia para eliminar os riscos de eventual descumprimento do
pactuado.

O valor global, porém, restou alterado pelos aditivos firmados
em 28.07 98 e 02.10.98 (does. 11 e 12), passando a ser de RS
28.868.979,28 (vinte e oito milhões, oitocemos e sessenta e oito mil,
novecentos e setenta e nove reais c vinte e oito centavos), em virtude da
CONSILUX haver solicitado (doe. 13) a execução dos serviços de
baldramc, aterro, brocas, chapisco, reboco, pinturas de baldrames, etc,
não previstos nas planilhas apresentadas no Edital de Concorrência.

Em 02 de junho de 1998, a Empresa CONSILUX, solicitou a
concessão de um ADIATAMENTO no valor de RJ 350.000,00 (trezentos
e cinqüenta mil reais), para fazer face às despesas com mobilização de
pessoal técnico, máquinas e equipamentos para este Estado (doe. 14).

O ex-Secretário de Estado de Planejamento deferiu a
solicitação feita pela Empresa, com base no OF/DUC S/N°/98, de
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10.06.98 (doe. 15), manifestação do Assessor Jurídico da COHAB/AC
(doe. 16) e parecer de seu próprio punho (doe. 17).

Ato contínuo, foi celebrado o TERMO ADITIVO DE
CONTRATO cm 22.06.98 (doe. 18), com publicação intempestiva em
31.12.98 (doe. 19), o qual em sua Cláusula Primeira, altera a Cláusula
Quarta, item 4.2.a.l., do Contrato n" 006/98, que passou a ter a seguinte
redação:

"Para fins de mobilização de pessoal, máquinas e
equipamentos o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA,
quando do desembolso da Primeira Parcela, o valor de RJ
350.000,00

(trezentos e cinqüenta mil reais), não incidindo em ônus
decorrente ao Contrato, devendo, para tanto, ser deduzido cm
parcelas iguais e sucessivas de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais) a partir da Décima Parcela contratual".

Registre-se o fato de causar forte estranheza o adiantamento do
valor de R$ 350.000,00 para a empresa CONSILUX poder realizar os fins
de que se valeu para justificar tal pedido.

Isso porque, nos termos da contratação inicialmente ajustada,
tendo por base as regras contidas no Edital de Concorrência Pública nf
ÜQ3/98, que fixava prazo de execução das obras e serviços contratados
em 180 (cento e oitenta) dias corridos e prazo de pagamento em vinte
parcelas mensais, havia presunção de estabilidade econômico-financeira
daquela empresa vencedora e suposição de que a mesma dispunha de
grande capital de giro para iniciar e executar plenamente a obra dentro
daquele cronograma previamente estabelecido.

A programação inicial previa a construção de 2.000 (duas) mil
unidades habitacionais em Rio Branco, a serem distribuídas entre os
Conjuntos "Parque dos Sabiás" e "Rui Lino", com a respectiva infra-
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estrutura de saneamento básico, e a realização de 100 km (cem
quilômetros) de extensão e melhoria na rede de energia elétrica e
iluminação pública (doe. 01 - quadro do programa de infra-estrutura
urbana e habitação popular).

Posteriormente, para a fase inicial de execução dos trabalhos, foi
expedida, cm 22.04.98, uma Ordem de Serviço para a construção de 1.300
(um mil e trezentas) unidades habitacionais (doe. 20).

No entanto, apenas 381 (trezentas e oitenta e uma) unidades
habitacionais foram executadas pela CONSILUX, c, ainda assim, de
forma parcial, posto que, conforme se infere do processo administrativo
n° 065-99, as mesmas se encontram inacabadas (doe. 21).

O item 24.1 do Edital de Concorrência Pública n" 003/98,
previa que a fiscalização dos serviços seria de responsabilidade da
COHAB/AC, no tocante à parte de habitação, e da SETOP, quanto aos
demais serviços.

Todavia, quando da celebração do Contrato n° 006/98, ali ficou
estabelecido em sua Cláusula Sétima, item 7.1 que a referida fiscalização
seria exercida por técnicos designados pelaSEPLAN, infringindo, assim, a
norma editalícia.

Dessume-se, portanto, que o objetivo era no sentido de que o
projeto, e sua execução (obras e serviços), ficassem centralizados na
pessoa do ex-Secretário de Estado de Planejamento, Luiz Carlos Nalin
Reis, diretamente vinculado à orientação do cx-Governador do Estado,
Orleir Messias Cameli.

Ademais, aquele projeto, não definia a área onde seriam
construídas referidas unidades habitacionais, resolvendo aquelas
autoridades edificá-las cm terreno de propriedade da COHAB/AC.
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Foi então que o Diretor-Presidente daquela Companhia
Habitacional, à época o Sr. Rubcnício Leitão, ao tomar conhecimento da
referida decisão, resolveu embargar as obras.

Posteriormente, visando solucionar a questão, a COHAB/AC
propôs a assinatura de um termo de cessão de uso dos terrenos, sob a
condição de que, ao término das obras, as casas fossem incorporadas ao
seu patrimônio (COHAB/AC) para poder comercializá-las e, assim, se
recuperar financeiramente. Entretanto, a SEPIj\N não respondeu à citada
proposta formulada pela COFIAB.

Ainda segundo as declarações do ex-Diretor-Presidente da
COHAB/AC, Sr. Rubenicio Leitão, prestadas em seu depoimento ao
Ministério Público Estadual nos Autos de Investigação Preliminar n"
215/99, foi então que o ex-Governador Orleir Messias Cameli o
exonerou daquela presidência, inclusive, por telefone, e designou o ex-
Secretário Luiz Carlos Nalin Reis como seu interventor (COHAB/AC) -
(doe. 22).

Em 02 de junho de 1998, em reunião promovida pela diretoria
da COHAB/AC com os técnicos de engenharia {doe. 23), o engenheiro
civil João Miguel Marchesi Soler e a arquiteta Maria Lea Ferreira
Germano de Araújo foram indicados para a fiscalização das obras já em
execução nas áreas dos Conjuntos "Rui Lino" e "Parque dos Sabiás", o
que veio a ser formalizado através da Portaria 025, de 08 de junho de
1998, emanada da Presidência daquela Companhia (doe. 24).

Assim, os referidos profissionais, em 09 de junho de 1998,
solicitaram, ao então Diretor-Presidente Luiz Carlos Nalin Reis, as
seguintes documentações e providências (doe. 25):

"1-Contrato da COHAB/ACRE, com a Empreiteira;

2 - Ordem de Serviço para execução da obra;
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3 - Projetos com Memoriais Descritivos e Especificações
Técnicas; ART de Responsabilidade Técnica e ART de
execução;

4 - Que a Empreiteira junto com a Fiscalização definam onde
será construído o canteiro de obras, tais como: Almoxatifado,
Escritório da Fiscalização e da Empreiteira, etc;

5 - Viatura em condição de trabalho;

6 - Que a Diretoria da COHAB/ACRE, prestigie os
engenheiros do seu quadro, dando condições mínimas para
uma boa fiscalização;

7 - Que os Engenheiros da COHAB/ACRE, não serão
meros 'ATESTADORES DE FATURAS'."(g. n.)

O então Diretor-Presidente, Luiz Carlos Nalin Reis,
discordando do procedimento adotado por aqueles profissionais,
contratou o arquiteto Cláudio Gastão Kipper, para os serviços de
assessoramento técnico, acompanhamento e fiscalização daquelas obras,
conforme Contrato de Prestação de Serviço n° 001/98, de 10 de junho
de 1998 (doe. 26).

Todavia, além de não ter sido precedida do devido e
necessário processo licitatório, a publicação do extrato da referida
contratação somente ocorreu no Diário Oficial do Estado (à fl. 14) em 31
de dezembro de 1998 (doe. 27).

Km 1" de julho de 1998, o engenheiro João Soler c a arquiteta
Maria Lea constataram inúmeras irregularidades na execução do serviço
que se desenvolvia no canteiro de obras do Conjunto Habitacional Rui
Lino, consoante se verifica de seu respectivo Relatório de Vistoria (doe.
28).
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Após receber aquele relatório, o então Diretor-Presidente da
COHAB/AC, Luiz Carlos Nalin Reis, revogou, através da Portariade n"
033 de 02 de julho de 1998 (doe. 29), a Portaria que anteriormente havia
designado os referidos profissionais (doe. 24).

No mesmo ato, foi nomeado o engenheiro Edmilson Ferraz da
Cunha, para a fiscalização dos serviços referentes àquela obra (doe. 29).

Entretanto, o engenheiro Edmilson Ferraz da Cunha, por
ocasião de seu depoimento ao Ministério Público Estadual nos Autos da
Investigação Preliminar n° 215/99 (doe. 22), afirma que não chegou a
tomar ciência da mencionada portaria.

O engenheiro retromencionado, em declaração firmada em 22 de
março do corrente ano, esclarece, ainda, que o ex-Secretário de Estado de
Planejamento e então Diretor-Presidente da COHAB/AC, Luiz Carlos
Nalin Reis, lhe solicitou que atestasse uma planilha de medições das
obras referentes aos Contratos n" 006 c 008, relativas à execução da
construção de casas em Rio Branco c Cruzeiro do Sul, o que, no entanto,
não acatou, sob o argumento de que aquelas medições não teriam sido
realizadas pelo declarante, contudo, se prontificou para efetuar tais
medições, no que não foi atendido (doe. 30).

Estranhamente, encontra-se arquivado no rol dos documentos
pertinente ao Programa Estadual de Habitação Popular e Infra-Estrutura,
o Termo de Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a SEPLAN
e COHAB/AC, em que fica estipulado competir a essa Companhia
Habitacional a fiscalização de obras, promoção da inscrição e seleção de
mutuários, comercialização dos imóveis e cobrança das prestações (doe.
31).

Em meados de dezembro do ano pretérito a empresa
CONSILUX abandonou os canteiros de obras, tanto em Rio Branco
quanto em Cruzeiro do Sul, o que acabou resultando na invasão e
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depredação dos mesmos por parte dos operários contratados, sob a
alegação de não terem recebido seus salários.

A partir de janeiro de 1999, sob a atual Administração, a
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação - SEPLAN - c a
Companhia de Habitação do Estado do Acre - COHAB/AC realizaram
levantamento detalhado da documentação e das instalações físicas
existentes, cuja constatação concluiu a ocorrência de pagamento a maior e
de obras executadas sem qualidade e fora das especificações e normas
técnicas (processo administrativo n" 065-99 - doe. 21).

Assim, a inexecução do projeto cm questão acarretou
incomensuráveis prejuízos à toda população do nosso Estado que carece
de habitação, pois, deixou de beneficiar milhares de famílias
hipossuficicntes que não têm condições de adquirir a tão sonhada casa
própria, causando irreparável dano social, bem como ao patrimônio
público, na ordem de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais),
pagos sem a devida contra-prestação.

Por tais razões, busca a tutela jurisdicional, a fim de que se faça
JUSTIÇA, no sentido de ser reparado o patrimônio público e social!

II - DO CABIMENTO DA AÇÃO

A presente ação é perfeitamente cabível. A tutela do patrimônio
público c social, por via da ação civil pública, foi expressamente admitida
pelo art. 129, inciso III, da Carta Política Brasileira de 1988, ampliando o
alcance da Lei n" 7,347/85.

Ao abordar a temática, José dos Santos Carvalho Filho, in
"Ação Civil Pública, comentários por artigos", p, 25/35, assevera que,
verbis:

"A Lei n 7.347/85 enunciou a tutela de bens c direito de valor

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Ocorre
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que a Constituição Federal, no que toca à tutela dessa
categoria de bens e direitos, empregou expressão mais
abrangente.

Dispõe o artigo 129, III, que a ação civil pública tem por
fim, dentre outros, a proteção ao patrimônio público e
social.

Assim consignado, a Lei Maior alcançou não só os bens e
direitos que tenham aquelas modalidades de valor, como
outros que porventura se qualifiquem como integrantes do
patrimônio público c social.

A expressão patrimônio público e social reclama a tentativa de
se precisar seu exato sentido. A doutrina clássica considera
patrimônio o conjunto de relações jurídicas de uma pessoa,
apreciáveis economicamente, com o que alguns direitos não
estariam inseridos no conceito.

Em sentido lato, entretanto, a noção de patrimônio alcança
bens e direitos de caráter não econômico, e é nesse sentido que
se usam as expressões como patrimônio cultural, patrimônio
histórico, patrimônio intelectual. Significa dizer que o
constituinte não pretendeu, obviamente, prender-se apenas
à proteção do complexo de bens e direitos de valor
econômico, mas, ao contrário, teve em mira o conjunto de
relações jurídicas que, de qualquer natureza, mereçam
tutela específica da ordem jurídica. Pinto Ferreira abona a
elasticidade do sentido e, quando se refere aos bens jurídicos,
reconhece a existência de "outros bens que não se traduzem
em valor pecuniário e que são economicamente inestimáveis,
protegidos pela lei", exemplificando com os bens de valor
artístico, estético, histórico, etc." (g. n.)
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Nesse mesmo sentido é o escólio de Rodolfo de Camargo
Mancuso, in Ação Civil Pública, 5a edição, Revista, atualizada e ampliada,
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 36, ao afirmar, verbis:

"Emresumo, o que hoje se pode dizer sobreo objeto da ação
civil pública é que ele é o mais amplo possível, graças à (re)
inserção da cláusula 'qualquer outro interesse difuso ou
coletivo* (Inc. IV do art. 1" da Lei 7.347/85, acrescentado pelo
art. 110 do CPC). Essa abertura veio, na seqüência,
potencializada por duas inovações advindas no bojo da Lei
8.884, de 16.06.1994: a) no caput do art. Io da Lei 7.347/85 a
responsabilidade ali referida agora se estende aos danos morais
(e não somente aos patrimônios); b) a ação pode também
referir-se à 'infração da ordem econômica'(inc. V. art. 1" da Lei
7.347/85). Como afirma Hugo Nigro Mazzüli, atualmente
'inexiste, portanto, sistema de taxatividade para a defesa de
interesses difusos e coletivos'. De outro lado, mercê de um
engenhoso sistema de complementaridade entre a parte
processual do Código de Defesa do Consumidor e o processo
da lei de ação civil pública (CDC, art. 83, 90, 110; Lei
7.347/85, art. 21, acrescentado pelo art. 117 do CDC) pode-se
afirmar, em Nelson Nerv Júnior que 'não há mais limitação
ao tipo de ação, para que as entidades enumeradas na
LACP, art. 5o e CDC, art. 82, estejam legitimados à
propositura da ACP para a defesa, esse Juízo, dos direitos
difusos, coletivos e individuais homogêneos'" (In, "Ação
Civil Pública", 5a Ed., RT, São Paulo, 1997, p. 36) - (g. n.)

A Professora Lúcia Vallc Figueiredo, Juíza do TRF, 3* Região, em
artigo publicado no HDA - janeiro/97, pág. 01/13, ao conceituar
patrimônio público, preleciona que, verbis:
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"Bens públicos são todos aqueles, quer corpórios, quer
incorpórios, portanto, imóveis, semoventes, créditos, direitos e
ações, que pertençam a qualquer título, à União, Estados,
Municípios, respectivas autarquias e fundações de direito
público. Configuram esses bens o patrimônio público e se
encontram sob o regime de direito público".

"Por patrimônio social, diz a ilustre autora que: 'dever-se-á
entender, dentro do próprio contexto sistemático da
Constituição, o conjunto de bens jurídicos, concebidos em
face dos valores adotados pelo texto constitucional.

'Assim, a moralidade administrativa integra o patrimônio
social e, ao mesmo tempo, constitui valor tão importante
para a sociedade, que passou a constar expressamente do
texto constitucional e não mais, apenas, implicitamente."'
(In, "Ação Civil Pública. Ação Popular. A Defesa dos
interesses difusos c coletivos. Posição do Ministério Público.")

-ÍB-n.)

Como se verifica, a amplitude da expressão patrimônio público e
social permite conduzir à interpretação de que tudo aquilo que diga
respeito ao interesse público, aos interesses da coletividade, está sujeito à
tutela da ação civil pública.

A propósito, ainda, no tocante a admissibilidade da presente
ação, se afigura oportuno consignar o escólio do renomado Promotor de
Justiça de São Paulo, WALLAGE PAIVA MARTINS JÚNIOR, ao
discorrer sobre "UTILIDADE SOCIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, in
"JUSTITIA", vol. 173, 1996, jan/mar, verbis.

"... é admissível a promoção da ação civil pública, objetivando
qualquer espécie de provimento jurisdicional, destinado à
tutela do patrimônio público (aí incluído o erário,
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naturalmente), como também para observância dos
princípios constitucionais da administração púbüca
disposto no art. 37 da Carta Magna nas mais variadas
hipóteses. Ambos constituem interesses difusos, de natureza
transidividual, pertencentes a um número indeterminável de
pessoas", (g. n.).

Portanto, pela narração dos fatos a inobservância dos princípios
basilares insculpidos na Constituição Federal (Moralidade e Legalidade)
bem como o dano expressivo ao patrimônio público, a ordem jurídica,
social, econômica c financeira, cabível é o ajuizamento da presente ação
civil pública.

III - DA LEGITIMIDADE ATIVA

AD CAUSUME AD PROCESSUM

Em palco da ação civil pública, a legitimação para o Estado agir
encontra-se especificada no art. 5o, da Lei 7.347/85, que elenca aqueles que
podem ser autores da ação, em enumeração taxativa e exaustiva.

O Estado, ao mover Ação Civil Pública não está tutelando
direito individual seu, mas direito que transcende a individualidade, pois
como ente público c o maior interessado na tutela dos direitos
metaindividuais, por sergestor da coisa pública e do bem comum.

A legitimação, nesse caso, é a extraordinária, vez que o Estado
substituí processualmente a coletividade de lesados.

IV - DO INTERESSE DE AGIR

O Autor ressalta, aqui, seu interesse processual. Este, segundo
preleciona Rodolfo de Camargo Mancos, In "INTERESSES DIFUSOS",
conceito e legitimação para agir, 2a ed., RT, São Paulo, 1991, p. 203:

"... em seus moldes tradicionais, é concebido como a
necessidade ou utilidade do recurso ao judiciário para
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obtenção de um bem de vida ou de um status jurídico
inaleançável de outro modo, observada a adequação da via
processual eleita. Quando se trata de interesses difusos, esse
conceito deve ser interpretado com certos temperamentos,
entendendo-se presente o interesse processual quando o
recurso ao judiciário se afigure idôneo e eficaz à tutela
pretendida, inclusive quanto à urgência do provimento
cabível. A circunstância de que tais interesses poderiam ou
deveriam ser tutelados em outra sede, não deve ser obstáculo à
outorga da tutela adequada, por isso que, tratando-se de
interesse ainda em estado fluido, esparsos pela comunidade, a
via jurisdicional afigura-se a mais eficaz, especialmente no que
concerne à urgência de tutela à situação lamentada."

Na espécie, é obvio que o Autor necessita da tutela jurisdicional
pretendida para restaurar a ordem jurídica social, econômica e financeira,
que foram desrespeitadas pelos réus, bem como a reposição aos cofres
públicos do Estado de valores vultuosos repassados a empresa
CONSILUX e aos demais réus, para dar continuidade a construção das
casas do Conjunto "Parque dos Sabiás" e mormente a recomposição do
dano social, pois a moradia é um dos problemas cruciais de Rio Branco.

V - DA COMPETÊNCIA

É sem dúvida competente esse douto Juízo para conhecer desta
ação, processá-la e julgá-la, pois inequívoca é a incidência, in casu, do art.
2" da Lei 7.347/85, segundo o qual "as ações previstas nesta lei serão
propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo Juízo terá
competência funcional para processar e julgar a causa".

Sobre o assunto, assim se manifesta Paulo Roberto de Gouvêa
Medina, In, "ASPECTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA", RP nü 47, p. 218-
226:
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"A competência funcional, como se sabe, atende às exigências
especiais das funções que o Juiz é chamado a desempenhar no
processo, de modo a tornar mais fácil e eficaz o exercício da
jurisdição. Isso ocorrerá, naturalmente, no lugar em que o dano
se verificou. Daí estabelecer a lei que a ação será proposta nesse
foro, a cup juízo a causa ficará funcionalmente vinculada.

Competência funcional c, com efeito, competência absoluta ou
improrrogável. Ao conferir competência ao Juiz do foro de local
onde ocorreu o dano, a lei está, pois, excluindo a possibilidade
de ação ser ajuizada, noutro foro, seja por aplicação das regras
comuns de competência, seja porvontade dos litigantes".

VI - DA FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

O CONTRATO N° 006/98, celebrado entre o Governo do
Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Planejamento, e a
empresa CONSILUX - Consultoria e Construções Ltda., e tendo por
objeto "a execução de serviços de engenharia destinados ã implantação de
melhorias urbanas, compreendendo CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E
MELHORAMENTOS NAS REDES DEDISTRIBUIÇÃO DEENERGIA
ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO; ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ESPECIAL; SANEAMENTO BÁSICO; E HABITAÇÃO POPULAR",
prevê em sua CLÁUSULA PRIMEIRA, item 1.4 - ORIGEM E
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS - que, verbis:

"O recurso para pagamento das despesas decorrentes deste
Contrato encontra-se consignado na seguinte dotação
orçamentária:

Fundo de Desenvolvimento Estadual - FDE

Projeto/Atividade: 132007401831-046

Despesas: 4110.00
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Fonte de Recursos: 01 (FPE) e 03 (PRÓPRIOS)".

Ora, inobstante a disposição supra, impende dizer, de plano, que
a contratação celebrada para a execução daquele projeto ocorreu de forma
irregular, em face da inexistência de previsão orçamentária própria e
específica, conforme demonstrar-se-á adiante.

Nesse sentido, oportuno é o cotejamcnto do Relatório elaborado
pela Sra. Vânia Maria Nogueira da Silva, Chefe de Departamento e
Orçamento - DPO - da Secretaria de Estado de Planejamento (doe. 05).

Conforme se infere desse documento, algumas medidas de
caráter administrativo foram adotadas, objetivando estabelecer parâmetros
legais no sentido de determinar a fonte orçamentária para o custeio e a
execução do referenciado projeto de construção habitacional.

Assim, com base na dotação alocada no Fundo de
Desenvolvimento Estadual - FDE -, buscou-se utilizar da referida
previsão para o estabelecimento do suporte orçamentário visando a
execução do empreendimento susomencionado.

Dessa forma, foi editado o Decreto Estadual n" 417/98, de 04
de junho de 1998, (publicado no DOE n" 7.293 em 05.6.98 - doe. 32), que
"aprova o Plano de Aplicação parcial do Fundo de Desenvolvimento
Estadual - FDE", dispondo em seu art. Io que, verbis:

"Fica aprovado o Plano de Aplicação parcial do Fundo de
Desenvolvimento Estadual - FDE, no montante de R$
28.101.000,00 (Vinte e Oito Milhões, Cento e Um Mil Reais),
na forma dos anexos I, II, III, IV e V; Projeto de Melhoria de
infra-estrutura Urbana e Habitação Popular, no presente
exercício."

Ora, inobstante ser admissível que recursos alocados no Fundo
de Desenvolvimento Estadual - FDE - possam ser utilizados para a
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realização de projetos de política habitacional, imprescindível, contudo,
a criação de um PROGRAMA DE TRABALHO COM CODIFICAÇÃO
E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA para essa finalidade, o que
inocorreu.

Tal assertiva decorre do atendimento aos comandos legais
contidos na LEI FEDERAL nü 4.320/64, a qual estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Nesse sentido, a LEI FEDERAL n" 4.320/64 estabelece a
"Classificação Funcional-Programática: Código e Estrutura", das
funções, programas e subprogramas, a ser observada pelas pessoas
jurídicas de direito público que menciona.

Na função DESENVOL11MENTO REGIONAL, PROGRAMAS
INTEGRADOS, PROGRAMAÇÃO ESPECIAL não se encontra aprevisão
de projetos de habitação e urbanismo.

Entretanto, mais adiante, prevê, (a) para as funções
HABITAÇÃO E URBANISMO, o código 10, (b) para os programas,
HABITAÇÃO, o código 57, e URBANISMO, o código 58 c (c) para os
subprogramas Habitações Urbanas, Habitações Rurais e Planejamento Urbano
os códigos 316X, 317X e 323X, respectivamente.

Destarte, a exigência legal deixou de ser obedecida na prática dos
atos administrativos que culminaram na edição do Decreto Estadual n°
417/98, consoante se verifica de seu ANEXO III, quando trata <.
"DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA,
SUBPROGRAMA, PROJETO E/OU ATIVIDADE", identificado da
seguinte forma:

"07 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

40 - PROGRAMAS INTEGRADOS

o
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183- PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

1.046/05 - Projeto de Infra-Estrutura Urbana e Habitação
Popular. 28.101.000,00".

Assim, constata-se que foi utilizada a previsão orçamentária
destinada para o PROGRAMA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL - PROGRAMAS INTEGRADOS - PROGRAMAÇÃO
ESPECIAL, de código 13.20.07.40.183.1046, mas, que não se adequaria ao
referenciado projeto de infra-estrutura urbana e habitação popular, objeto
do Contrato n" 006/98, na forma do que define a LEI FEDERAL n°
4.320/64.

O que se viu, portanto, na edição do Decreto Estadual n°
417/98, foi uma tentativa de atribuir o caráter de legalidade à utilização
da previsão orçamentária consignada naquela rubrica.

Contudo, demonstrado está que inexistia previsão
orçamentária legal para a execução do projeto decorrente do Contrato n°
006/98.

Por oportuno, vale lembrar que a inexistência de previsão
orçamentária nulifica os subseqüentes atos administrativos praticados e
torna os agentes públicos que lhe deram causa passíveis de
responsabilização, consoante assevera o art. 7o, § 6", da Lei Federal n°
8.666/93, verbis: "Art. 7°. (...) § 6o - A infringência do disposto neste
artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa".

Nesse compasso, os atos administrativos praticados objetivando
caracterizar a existência de previsão orçamentária, portanto, buscando
atribuir o caráter de legalidade à efetivação daquele projeto, culminaram
na edição do Decreto n° 417/98, firmado pelo ex-Governador do Estado,
Orleir Messias Cameli, pelo ex-Secretário de Estado de Planejamento, Luiz
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Carlos Nalin Reis c pelo ex-Secretário de Estado de Fazenda, Raimundo
Nonato de Queiroz.

Face ao preceptivo legal, todos aqueles atos praticados, inclusive
o Decreto nu 417/98, são nulos e aqueles agentes responsáveis porlhes ter
dado causa.

VII - DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

QUANDO DA CONTRATAÇÃO

Uma outra questão, também, merece relevo. Trata-se do saldo
orçamentário, por ocasião da celebração do Contrato n" 006/98, firmado
em 16 de abril de 1998.

Ora, analisando o DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA DO ANO DE 1998, verifica-se que o saldo
orçamentário, à conta do programa de trabalho DESENVOLVIMENTO
REGIONAL - PROGRAMAS INTEGRADOS - PROGRAMAÇÃO
ESPECIAL, de código 13.20.07.40.183.1046, se constituía dos seguintes
valores, nos meses a seguir especificados: (does. 33 a 39).

- janeiro: R$ 24.645.362,00

- fevereiro: R$ 24.645.362,00

-março: RS 6.008.913,77

-abril: R$4.751.491,35

-maio: RS 3.551.923,00

- junho: R$ 31.452.923,15 (através do crédito especial
implementado pelo Decreto n" 418, de 04.6.98).

-julho: RS 1.863.520,42

Verifica-se então que, além da correspondente falta de previsão
orçamentária não existir, também não havia saldo orçamentário em abril
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de 1998 que pudesse justificar a contratação no valor de RS 28.101.000,00
- (doe. 10).

No entanto, constata-se que, a pretexto de ser estabelecido saldo
orçamentário compatível com a contratação realizada çm 16 de abril de
1998. somente se fez abertura de crédito especial em junho de 1998,
através do Decreto Estadual n° 418 de 04 de junho de 1998 (DOE de
05.6.98), no valor correspondente de RS 28.101.000,00 (doe. 40).

A edição do referido Decreto Estadual n" 418/98, se deu,
também, por ato do ex-Governador do Estado, Orleir Messias Cameli,
pelo ex-Secretário de Estado de Planejamento, Luiz Carlos Nalin Reis e
pelo ex-Secretário de Estado de Fazenda, Raimundo Nonato de Queiroz.

Assim, demonstrado que não havia o necessário saldo
orçamentário para a contratação, aquele ato se constituiu em mais uma
irregularidade, tornando o mesmo passível de nulidade e seus autores
incursos nas sanções legais.

VIII - DA INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE

NECESSÁRIA PARAA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Como relatado inicialmente, o ex-Secretário de Estado de
Planejamento, quando da celebração do Contrato n° 006/98, inobservou
o prescrito no Edital de Concorrência Pública No. 003/98, em seu item
20.1, qual seja, a exigência de prestação de caução e garantia da execução
do contrato pela CONSILUX.

Além do não cumprimento da norma editalícia, violou, também,
o disposto na Lei Federal n" 8.666/93, em seu art. 55, inciso VI, que exige
a prestação de tal garantia.

Dessa forma, ficou o Estado do Acre sem nenhum instrumento
de garantia para eliminar os riscos de eventual dcscumprimento do
contrato.
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IX - DA INOBSERVÂNCIA DO CONTRATO

CLÁUSULA QUARTA, ITEM C

Vislumbra-se in casu uma série de irregularidades detectadas,
dentre as quais destaca-se a inobservância do Contrato n° 006/98, em sua
cláusula quarta, no que se refere ao pagamento efetuado à CONSILUX,
pois para fins de pagamento da primeira fatura, era exigência contratual
que com a referida fatura viessem acompanhadas os seguintes
documentos:

* Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.),
devidamente registrada no CREA-AC;

* Comprovante de registro da obra no INSS;

* Alvará de licença para construção expedido pela Prefeitura do
Município; Comprovante de quitação do ISS;

* Certidão Negativa de Tributos Fiscais; e;

* Comprovante de que esteja afixado no canteiro da obra, placa
indicativa da obra, conforme modelo fornecido pelo
Contratante.

Ocorre, entretanto, que tal formalidade não foi observada, pois
o Secretário de Planejamento do Estado simplesmente olvidou que
existiam normas contratuais imperativas, e, sem qualquer justificativa
liberou o pagamento da primeiraparcela sem a contrapartida exigida.

X - DO PAGAMENTO INDEVIDO NA ORDEM DE R$
2.225.606,21

A COHAB/AC, através do Diretor-Presidente, Verônica
Vasconcelos de Castro, conjuntamente com o Secretário de Estado e
Planejamento e Coordenação, Gilberto do Carmo Lopes Siqueira,
encaminhou OFÍCIO INTERSECRETARIA N° 176/99 (Proc.
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Administrativo n° 065-99 - doe. 21 -), informando sobre a drástica
situação em que se encontram os canteiros de obra em Rio Branco e
Cruzeiro do Sul, que estão abandonados, inclusive, com invasão
motivada por falta de pagamento dos trabalhadores da empresa
CONSILUX.

Diante dessa situação, aquelas autoridades determinaram em
janeiro do corrente ano a realização de levantamento detalhado da
documentação e das instalações físicas das obras, o que detectou
inúmeras irregularidades, dentre as quais o pagamento maior de R$
2.225.606,21 (dois milhões duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e
seis reais e vinte e um centavos), bem como que as obras foram
realizadas sem qualidade e fora das especificações e normas técnicas.

O encarregado pelo levantamento detalhado das obras,
Engenheiro Civil, Dafins J. R. Ferreira - CREA -2120-D/AC,
assessorado pelo Sr. Joel Benitez Usher, ambos funcionário da
Secretaria de Transporte e Obras Públicas do Estado do Acre, com base
na Planilha de Composição de Custos, elaborada pela própria empresa
CONSILUX (doe. 41) anexada ao processo de Concorrência Pública n°
003/98 (doe. 07) e na Planilha demonstrativa dos pagamentos efetuados
a CONSILUX, elaborada pelo Coordenador Financeiro/SEPLAN,
Jocemiro Ferreira de Abreu (doe. 42), procedeu as constatações técnicas
adiante especificadas.

Insta esclarecer, o engenheiro em questão, elaborou o Laudo de
Levantamento de Obras Executadas no Empreendimento Parque dos
Sabiás, com base também em vistoria in loco, processou o que de fato
havia sido realizado e seu correspondente pagamento, consoante
previam o Edital e Contrato 006 /99, quadra por quadra, casa por casa do
residencial e seus diferentes tipos de residência, chegando a conclusão
que pelo serviço executado referente às moradias a CONSILUX fez jus
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ao pagamento de R$ 1.944.183,16 (Um milhão, novecentos e quarenta e
quatro mil, cento e oitentae três reais e dezesseis centavos).

Constatou, também, através da vistoria realizada in loco na
construção da rede de distribuição de energia elétrica de alta e baixa
tensão na zona rural do Município de Cruzeiro do Sul, com auxilio do
topógrafo do INCRA, Sr. AMAURI, na qual procederam o levantamento
de todo material empregado na obra, que os serviços executados na Rede
Elétrica perfaz um montante de R$ 694.869,49 (seiscentos e noventa e
quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove
centavos).

Da mesma forma, referido engenheiro realizou vistoria in loco
na obra da Rede Elétrica do Parque dos Sabiás, procedendo ao
levantamento de todo material utilizado, concluindo que pelo material
utilizado fez jus a CONSILUX ao pagamento da quantia de R$
70.491,14 (setenta mil, quatrocentos e noventa e um mil e quatorze
centavos).

Assim, o engenheiro, mediante o cotejamenlo das Planilha de
Composição de Custos, elaborada pela própria empresa CONSILUX
(doe. 43), Planilha demonstrativa dos pagamentos efetuados à
CONSILUX, elaborada pelo Coordenador Financeiro da SEPLAN (doe.
42), chegou à seguinte conclusão: no tocante aos pagamentos efetuados
com base no Contrato n° 006/98, foram pagos indevidamente o valor de
R$ 2.225.606.21 (dois milhões, duzentos e vinte cinco mil, seiscentos e
seis reais e vinte um centavos), como se vislumbra nos autos do
processo administrativo n° 065/99 - doc.21- pelo quadro demonstrativo,
por ele elaborado, abaixo colacionado:

286



Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Acre

OOVERNO DO ESTADO DO ACRE

LÉVAtlTAMENTO DE OBRAS EXECUTADAS REFERENrÊS AD CONTHATU ODSJ BB
EMPREEEJDIMFNrO PAPQUE DOflKABIÃSE WftDF rt£TRIÇA NA 7QNA KUEAl DÇ
CflUÍElRODQSÜL^AçnE

QUApHA ti-po oi itpoca TIPO OS :T|PQW ri"QD5

3~

UNIDADES T.EÍECIIIADO

._^..„
1

-, --f -_ •"
10BÍ?S3b

7 3 7, 7 3 :• * 3 «a dg

3 7 3 2 ,1 2 '7 «1324 51

* 1
-—-

2 _
1

_--r 0
2

B3 5*3,3:
* 1í Wl 10

A • ? 3 7

3

JJL_

•i

70072:19

fi7 flül yd7 A 2 2 3

* .
' l"

i

5

3 BI 55fl BB

B 7 • * 4

4

65 B3QJJ1
'-. ". 90*33 3010 ? a i r—2

11 1 < 4 ' i < 10 114 421 2$
12 1 1 ? •

[

7

R 32 ?e-> ie

11 1

4j

_eifl!^r2
49 h4? 7(iH 1 1

i j15 \ L/7131S

»íi - A .1 1 1 • 11 47G9S
»7 fi a '; 1 ' i£ 1CG711 ifi

ífa '-

-:-
7 1L £0fB.E 7ÍI

-^ * 7. _h ífiçie^c
30 r ". ? 2 2 11 ?4 uOi.?:
T-i i ? 1 10 QT4fl7.;j

7?

/ ,
•, II CS77S72

ra i 'd í 11 03 814 0*

aa 2 •> í •^ 11 45 100S1

75 1 1 ...!_ . .. I ', ÍT B13.BÍ
26

37

A 3 4 19 3' 33?d0í.
4&Q4"?.ê7a 4 4 4

3

2t

2B. 3 3 ? * 16 36 WÍ31
» ? 2 I J B 2fl S80 6(1

3Ü 1 1 ...?..; _- I ft 17&SE1

31

32 ; 7 i i 2 m S564&.

.." 3 A 3 í iS 2ÍM1.W

34

55 5 5 , 6 e e ?j 47 W?3J

M 1 1 1 1 f S .3666,5?
1W4'lOJ,l6SufrlüUI 7Q B1 «i 1 » ai AM

Fí-dr rfcírics rto Porque A* SaUiíí - fim Bnirp<o 7D.4fl1.14
Íl&í6ffll4&

ToUI owil 1 1 • 1 1 ! 1 Í70BS43.79
4 5311M»

7

"Um j.g '
lt.h*UBH3.«

Destarte, verifica-se pelos serviços executados, objeto do
contrato n° 06/98, fez jus a CONSILUX ao pagamento da verba de R$
2.709.543,79,00 (dois milhões, setecentos e nove mil, quinhentos e
quarenta e três reais e setenta e nove centavos) e não a quantia que
recebeu de R$ 4.935.150,00 (quatro milhões, novecentos e trinta e cinco
mil, cento e cinqüenta reais).
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A assertiva feita de que efetivamente foi processado pagamento
maior está devidamente comprovada no cotejamento da Planilha dos
pagamentos efetuados à CONSILUX (doe. 41), no relatório do
Coordenador Financeiro /SEPLAN, Jocemiro Ferreira de Abreu (doe.
42) e no relatório realizado pelo engenheiro Dafnis (Proc.
Administrativo n° 065/99 - doe. 21-).
Vale ressaltar, além dos pagamentos terem sido processados a maior,
ainda foram realizados irregularmente, ou seja, as notas de pagamentos
n° 06, 07, 08, 11, 12 e 13 foram emitidas fora do Sistema de
Administração Financeira, Contábil e Orçamentária do Estado, e
somentenos dias 03 e 20/11/98, fora, regularizados dentro do sistema
através das Notas de Pagamentos n°s 04, 05, 07, 10, 11 e 13,
respectivamente (demonstrativo em anexo), conforme consta no
relatório subscrito peloCoordenador Financeiro/SEPLAN, (doe. 42) e
pelo quadro demonstrativo abaixo:

Vale ressaltar, além dos pagamentos terem sido processados a
maior, ainda foram realizados irregularmente, ou seja, as notas de
pagamentos n° 06, 07, 08, 11, [2 e 13 foram emitidas fora do Sistema de
Administração Financeira, Contábil e Orçamentária do Estado, c
somente nos dias 03 e 20/11/98, fora, regularizados dentro do sistema
através das Notas de Pagamentos n°s 04, 05, 07, 10, II e 13,
respectivamente (demonstrativo em anexo), conforme consta no
relatório subscrito pelo Coordenador Financeiro/SEPLAN, (doe. 42) e
pelo quadro demonstrativo abaixo:
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Ressalta, ainda, em seu relatório o Coordenador Financeiro que
a Nota de Empenho n° 11/98, no valor de R$ 24.000.000,00 (vinte e
quatro milhões), foi emitida no dia 03.10.98, data que os pagamentos
acima já haviam sido efetuados, contrariando a Lei 4.320/69, em seu art.
60 (art. 60 - É vedado a realização de despesas sem prévio empenho).

De se destacar, também, que o ex-Secretário de Estado de
Planejamento, autorizou um pagamento à CONSILUX de R$
350.000,00, antecipadamente, cuja forma não estava prevista no
EDITAL DE CONCORRÊNCIA n° 003/98, portanto, se constituindo
em mais uma conduta irregular daquele administrador.
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XI - EXECUÇÃO DA OBRA SEM

OBSERVÂNCIA DE REGRAS TÉCNICAS

Conforme consta no relatório de inspeção realizado pelo
Engenheiro Civil. Dafnis J. R. Ferreira - CREA -2120-D/AC, em 26 de
janeiro de 1999, assessorado pelo Sr. Joel Benitez Usher, ambos
funcionários da Secretariade Transporte e Obras Públicas do Estado do
Acre, na execução das construções das unidades habitacionais do
Parque dos Sabiás, foram constatados as seguintes falhas técnicas:

Altura acentuada de baldrame, devido a declividade do terreno;
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Nível de piso mais baixo que o terreno, também devido à declividade
do terreno;

• Lastro de piso em muitas casas, com espessura de 3 cm (três
centímetros);

* Muitas fissuras nas paredes;

* Paredes e vãos de portas desaprumadas e tortas em muitas
unidades;
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* Ausência de escoras na composição das tesouras (NB-
11/1951), na estrutura de madeira, da cobertura, assim como
emendas sem "dentes de cão" em meios de vãos.

Z-sit-isg**-* '"- •'

* Ripão no travejamento do forro de lambri;

* Muitas madeiras de 3a categoria utilizada no forro e
cobertura;

* Entrada na rede hidráulica passando dentro da caixa de
inspeção da rede de esgoto, assim como também foi utilizada a
escavação para passagem da rede de esgoto para passagem,
também da rede hidráulica.

292



Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Acre

* Não foi feito um estudo de terraplanagem para viabilizar os
custos das unidades habitacionais, assim como, também evitar
enxurradas de água pluviais e lama para dentro destas unidades.

* O sistema de sumidouro par

a absorção de águas servidas é
completamente inviável.
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Insta registrar que a execução da obra foi feita sem qualquer
fiscalização do órgão competente, tanto é que a CONSILUX,
negligentemente, no momento da construção inverteu a posição das
casas. A titulo de exemplificação, colaciona-se abaixo a planta básica da
casa-modelo 02, com a foto da construção dessa casa, demonstrando
visivelmente que a varanda, sala, cozinha foram construídas do lado
oposto ao indicado no projeto.

-BIU

PLANTA BAIXA
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Prosseguindo, o relatório enumera de forma taxativa outras
irregularidades encontradas, quando do levantamento realizado in loco
no empreendimento denominado Parque dos Sabiás, como se verifica a
seguir:

1. As espessuras das paredes concluídas, conforme especificações
técnicas, é de 8 cm. A maioria das casas apresentam as paredes
com espessuras acima do proposto;

2. Na especificação da obra, a estrutura do telhado e as tesouras
são de madeira de lei seca de primeira qualidade. As executadas
são de má qualidade. Conforme se observa nas fotos o
madeiramento não é de primeira;
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3. O madeiramento do forro, em muitas casas, é de madeira
branca de terceira, contradizendo as especificações do
orçamento;

4. Atualmente as casas apresentam várias fissuras sendo
necessário proceder teste de avaliação quanto à segurança e
estabilidade de todas as moradias;

5. Foi feito sistema de fossa com sumidouro, sendo que nas
especificações consta sistema de esgoto canalizado;

6.- A espessura do contrapiso na maioria das casas é muito
fina, sem resistência, apresentado em algumas casas
afundamento do contrapiso;

7.- Observa-se várias paredes fora de prumo (tortas), encarecendo
a construção;

Em conclusão, aquele relatório finaliza asseverando que:

"a falta de alinhamento das casas, paredes fora de prumos,
residência abaixo do nível da rua ocorrido pela falta de
terraplanagem que causarão problemas para os futuros
moradores quanto a questão de águas pluviais, etc, c o não
cumprimento das especificações e testes tecnológicos sobre este
sistema construtivo, além de outros erros construtivos já
relatados, compromete a segurança e a estabilidade da obra.
Na nossa avaliação, a construção destas moradias não
apresenta resultados satisfatórios através do método
construtivo imposto na época, sem as devidas preocupações
com as Normas Técnicas, a mão de obra e a população."
(grifou-se).

Corroborando com as assertivas daquele relatório, as inúmeras
fotografias ANEXAS ao processo administrativo n" 065/99 (doe. 21),
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devidamente acompanhados do negativo, bem como, o conjunto de
outras 19 fotos (does, 44 a 62) comprova cristalinamente as várias
irregularidades técnicas cometidas na execução da obra Parque dos
Sabiás.

Consoante, ainda, as linhas traçadas naquele relatório da
inspeção da obra Parque dos Sabiás, objeto do Contrato N" 00ó, e as
provas ora acostadas, referida obra apresenta-se em péssima qualidade,
com falhas técnicas que afetam a estrutura, estabilidade e segurança das
casas, que poderiam ter sido evitadas caso houvesse efetiva fiscalização da
obra pelos agentes públicos responsáveis.

XII - DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A Lei 8.429, de 2 de junho de 1992 (DOU de 3.6.92), dispõe
sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou
função na administração pública direta, indireta ou funcional e dá outras
providências.

O enriquecimento ilícito a que alude a lei é fruto do ato de
improbidade administrativa. Assim, é claro que a doutrina clássica a
propósito do enriquecimento ilícito é de grande valia para o
entendimento nuclear dessa categoria jurídica. Contudo, c de se observar
que o instituto vincula-se ao conceito de moralidade administrativa, da
probidade administrativa, tal como vazada na Constituição e nas leis.
Portanto, é necessário o conhecimento da boa doutrina a respeito do
conceito de moralidade administrativa, de improbidade, a fim de sacar o
valor que se deseja preservar, a honestidade profissional dos agentes
públicos.

Dispõe o artigo lu, caput, que, verbis.

"Art. Io - Os atos de improbidade praticados por qualquer
agente público, servidor ou não, contra a administração
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direta, indireta ou funcional de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de
Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou
de entidade para cuja criação custeio o erário haja concorrido
ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio
ou da receita anual, serão punidos na forma desta Lei".

O artigo Io da lei pretende traçar seu raio de abrangência para
colher em suas malhas, toda e qualquer pessoa que com a administração
se relacione, tomada essa expressão em seu sentido mais amplo possível.
Verifica-se que podem ser sujeitos ativos da conduta tida por atentatória
da "probidade":

a) - os agentes públicos, servidores públicos (estatutários,
celetistas ou remanescentes de regimes pretéritos) das entidades públicas
(administração direita, autarquias c fundações públicas);

b) - os senadores públicos (servidores celetistas) dos entes
governamentais privados (fundações governamentais privadas, sociedades
de economia mistac empresapública);

c) - os contratados, particulares exercendo transitoriamente
funções estatais, sem vínculo profissional (dentre outros, v.g.
representações da sociedade civil em conselhos ou comissões de licitação,
jurados, mesários em eleições, etc);

d) - os agentes políticos, respeitadas as disposições
constitucionais;

e) - aqueles que não são senadores ou agentes públicos, mas que,
todavia, "induziram ou concorreram para a prática do ato de
improbidade, ou dele se beneficiaram sob qualquer forma direta ou
indireta" (v. art. 3" da lei). Terceiros, portanto, senadores ou não; daí por
que a dicção do art. Io c/c art. 3o: "no que couber". Aquele que não é
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servidor ou agente público não pode, "v.g.", perder o cargo ou emprego,
como é óbvio.

O art. 2° menciona as relações e possíveis vínculos dos sujeitos
ativos e terceiros, com o intuito de abranger, em um primeiro momento,
aqueles que se relacionam diretamente com a "administração": os eleitos,
os nomeados, os designados, os contratados, os empregados. Há,
portanto, equiparação ou ficção legal. Para os efeitos da lei, é indiferente
se o sujeito ativo c agente político, servidor contratado por tempo
determinado (art. 37, IX, da CF), ocupante de cargo em comissão, sujeito
ao regime da CLT. Todos estão abrangidos pela lei.

A Lei 8.429 tem por escopo proteger a administração em seu
sentido mais amplo possível; é ela, em seus variados matizes e
representações orgânicas e funcionais, quase sempre, que tem por alvo a
corrupção, os favoritismos, a má gestão; enfim, de toda sorte de
malversações e ilícitos. Nota-se, claramente, que a "fatio legiâ'1 volta-se
para o controle dos "dinheiros públicos" (bens, direitos, recursos, com ou
sem valor econômico) em todo o espectro da Federação brasileira e em
toda e qualquer categoria de empresas e órgãos públicos, entidades ou
empresas particulares relacionadas na lei.

Por sua vez, dispõe o artigo 9o, inc. VIII, que, verbis.

"Art. 9o- Constitui ato de improbidade administrativa
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de
cargo, mandato, função ou emprego, ou atividade nas
entidades mencionadas no art. Io desta Lei e notadamente:

Inciso VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade
de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou
jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou
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amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do
agente público, durante a atividade;".

A norma em foco estabelece punição ao agente que, ocupando
cargo público, dê consultoria ou assessoramento para empresas privadas, e
nessa relação haja interesses recíprocos vinculados à ação administrativa.
Sua ltteralidade conduz à interpretação de que a simples aceitação do
emprego em tais condições já configuraria ato de improbidade. Parece que
o dispositivo preocupa-se com a relação incompatível com o cargo. Não
resta dúvida de que tais pagamentos configuram enriquecimento ilícito.

O fundamento maior do dispositivo parece estar radicado no
princípio da improbidade. A administração deve ser imparcial; sendo
assim, não pode haver relação de dependência ou hierarquia entre agentes

-públicos e particulares, ausente o princípio de legalidade em situações
desse jaez.

Ademais, vale ressaltar, ainda, que foi ferido o princípio
constitucional da moralidade administrativa, insculpido na
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 37, caput, e na CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL, art. 27, capai.

Por sua vez, dispõe, ainda, o art. 10, inc. I, da Lei n° 8.429/92,
que, verbis.

"An. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou
culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. Io desta Lei, e notadamente:

Inciso I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a
incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou
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jurídica, de bens, rendas ou valores integrantes do accn_o
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1" desta Lei;".

XII - a) DOS ATOS DE IMPROBIDADE DOS RÉUS
MARCO ANTÔNIO BRAZAUSKAS E CLÁUDIO GASTÃO KIPPER

Como já evidenciado nos relatórios apresentados pelos
Engenheiros Dafnis e Edmilson e pelo Coordenador Financeiro (doe. 21),
jocemiro Ferreira de Abreu, (doe. 42) a Empresa Consilux recebeu a mais
do que o devido.

A verdade é que para isso contribuíram os réus Marco Antônio
Brazauskas e Cláudio Gastão Kipper, posto que aquele subscreveu as
medições que constam dados falsos e este as atestou, fazendo assim,
declaração falsa sobre a quantidade, qualidade e valores relacionados á
obra contratada (doe. 43).

Não resta dúvida. Os réus incorreram nas disposições do art.lü,
inciso I, da Lei n" 8.429/92.

XII - b) DOS ATOS DE IMPROBIDADE DO RÉU LUIZ
CARLOS NALIM REIS

Restou sobejamente comprovado que o réu Luiz Carlos Nalin
Reis, de forma reiterada praticou vários atos de improbidade no
transcorrer da contratação da empresa Consilux, ora ré, e na execução do
programa de habitação Popular e Infra-Hstrutura Urbana.

A titulo de reforço, elenca-se as mais graves condutas praticadas
pelo réu:

a) Avocaçâo de atribuição estranha a sua função administrativa
na SEPLAN, ao elaborar e executar o programa em questão;

b) Solicitação de procedimento licitatório, sem o devido
respaldo orçamentário;
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c) Inobsen'ância da norma editalícia de concorrência n° 003/98,
quando da celebração do contrato n° 006/98;

d) Inobservância do contrato 006/98, em sua cláusula 4a, item
C;

e) Pagamento indevido na ordem de R$ 2.225.606,21 à
CONSILUX, colaborando assim para o enriquecimento ilícito da
empresa;

f) Não diligenciou na fiscalização das obras a que estava
obrigado, por força do contrato n", 006/98, o que gerou a
péssima qualidade da obra;

g) Contratou, indevidamente, sem o processo licitatório, o
engenheiro Cláudio Gastão Kipper, para fiscalizar e atestar as
obras, inobstante existir nos quadros da SETOP e COHAB/AC
vários engenheiros que poderiam, sem qualquer ônus,
desempenhar tais funções.

Destarte, as condutas levada a efeito pelo ex-Secretário de
Estado de Planejamento, ofendeu a probidade administrativa
estadual, nos termos do art. 37, § 4o da Constituição Federal, bem como
o disposto na Lei n° 8.429/92, em seu art. 10, incisos I, VIII, IX, XI, XII
e art. 11, inciso I, que assim dispõem, verbis.

"Art. 10. (...)

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a
incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou
jurídica, de bens, rendas ou valores integrantes do acervo
patrimonial das entidades mencionadas no art. Io desta Lei;
(...)

VIII - frustar a licitude do processo ücitatório ou dispensá-lo
indevidamente;
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IX — ordenar ou permitir a realização de despesas não
autorizadas em lei ou regulamento; (...)

XI - liberar verba pública sem a estrita obsen'ãncia das
normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua
aplicação irregular;

XII —permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se
enriqueça ilicitamente;".

"Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública qualquer
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento
ou diverso daquele previsto, na regra de competência;".

XII - c) DOS ATOS DE IMPROBIDADE DOS RÉUS
ORLEIR MESSIAS CAMELI E RAIMUNDO NONATO DE
QUEIROZ

No tocante à prática dos atos que resultaram nas
irregularidades já descritas decorrentes da não observância das normas
legais, tem-se que os réus Orleir Messias Cameli e Raimundo Nonato
de Queiroz incorreram nos atos de improbidade administrativa
tipificados no art. 10, incisos I, IX, XI, XII e art. 11, inciso I, ambos da
Lei n° 8.429/92.

Com relação às sanções, dispõe o art. 12, e seus incisos, da Lei n"
8.429/92, que, verbis.

"Art. 12 - Independentemente das sanções penais, civis e
administrativas, previstas na legislação específica, está o
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responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
comínaçÕes:

I - na hipótese do art. 9", perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral
do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa
civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial c
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano,
perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos,
pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de três a cinco anos, pagamento civil de até cem
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos".

Diante do exposto, requer desde já, com espeque na Lei n°
.429/92, a condenação:
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a) dos réus Marco Antônio Brazauskas e Cláudio Gastão
Kippcr nas sanções do inciso II, do art. 12;

b) dos réus Orleir Messias Cameli, Luiz Carlos Nalin Reis e
Raimundo Nonato de Queiroz nas sanções dos incisos II e III, do art.
12.

XIII - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS E
ADMINISTRADORES E A DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA

Para a teoria realista da desconsideração da pessoa jurídica é
obrigatória estabelecer uma separação entre a pessoa jurídica e os seus
integrantes, objetivando evitar desvios na sua utilização.

A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, como sabemos,
nada mais é do que a despersonalização da sociedade, tendo por objetivo
a responsabilização do sócio ou da outra pessoa jurídica, a ela ligada, pela
prática de um ato fraudulento ou abusivo, convalidando o ato jurídico e
tornando ineficazes os efeitos da pessoa jurídica.

Marcai Justen Filho, com proficiência, ensina que dentre os
elementos conjugadores da formação do conceito da desconsideração da
pessoa jurídica pode ser citado, verbis.

"... Evitar o perecimento de um interesse. A finalidade da
desconsideração é ignorar os efeitos da personificação da
pessoa jurídica em determinado caso concreto, em face do
risco de a conduta adotada sacrificar um interesse tutelado

pelo direito". (Marcai Justen Filho, Desconsideração da
Personalidade Societária no Direito Brasileiro, São Paulo:

RT, 1987, p. 55). (grifou-se)

Com mais rigor, Rubens Requião preleciona que a disregard
doctrine não possui o fulcro de anular a personalidade jurídica, mas
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desconsiderar a pessoa jurídica em face das pessoas ou bens que por trás
dela se escondem. Trata-se de declaração de ineficácia especial da
personalidade jurídica para certos efeitos, permanecendo, pois, incólume
a personalidade da empresa para quaisquer outras questões legítimas
(Rubens Requião, Abuso de Direito e Fraude através da Personalidade
Jurídica, RT 410, p. 14).

Impera ressalvar que a teoria da desconsideração da pessoa
jurídica não objetiva proteger tão-somente os créditos de natureza
comercial, mas os de cunho cível também, como é o caso da prestação de
direitos e indenizações por atos ilícitos.

O escopo principal da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica é livrar-se da fraude e do abuso praticado através de
uma pessoa jurídica, autorizando o juiz a ignorar a autonomia
patrimonial da pessoa jurídica em face das pessoas que a integram. O
abuso e a fraude, neste desidcrato, apresentam-se com o propósito de
burlar uma obrigação legal ou contratual e prejudicar terceiros.

A fraude aqui referida é considerada em sentido amplo,
abrangendo a fraude à lei, aos credores e até mesmo entre os membros da
pessoa jurídica. Outrossim, o abuso referendado representa o exercício de
um direito além dos limites estabelecidos pelo sistema jurídico.

Assim, o ato da pessoa jurídica que fugir às finalidades impostas
pelo Direito é imputado ao sócio, de forma tal como se ela não existisse,
ou imputado à outra pessoa jurídica de que se tenha utilizado, ou se
escondido sob a sua forma.

Depreende-se dos autos de investigação preliminar nu 215/99,
promovido pelo Ministério Público, que os sócios da Empresa Consilux
se escondem por detrás dela, objetivando lesar terceiros.

As informações trazidas no depoimento do Sr. Neuzi Antônio
da Silva (doe. 22) confirmam a assertiva anterior: "...que a empresa
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Consilux não possui, pelo que já apurou os advogados qualquer
patrimônio que pudesse garantir as suas dívidas".

E mais, as informações do empresário Neuzi são corroboradas
pela quantidade de protestos tirados contra a empresa Consilux,
conforme cópias anexas (does. 63 a 74).

Assim, juridicamente viável o pedido de desconsideração da
pessoa jurídica, objetivando com isso alcançar os possíveis bens, em nome
dos sócios, o que desde já se requer.

XIV - DA NECESSIDADE DA MEDIDA LIMINAR

Em sede de Ação Civil Pública a medida liminar é autorizada
pelo art. 12 da LACP e pelo poder geral de cautela previsto no art. 798, do
CPC.

A concessão da medida liminar subordina-se ã constatação
cumulativa de dois requisitos: o fumus boniiurise o periculum in mora.

Aqui, ambas as condições encontram-se presentes.

O periculum in mora se mostra patente na gravidade da atitude
dos Réus na manipulação dos recursos públicos que lhes foram confiados,
a forma insidiosa por meio da qual buscaram encobri das autoridades
responsáveis pela fiscalização das obras c serviços os desvios praticados,
autoriza crer que serão capazes de dilapidar ou transferir
fraudulentamente bens de sua propriedade para se livrarem das
conseqüências de uma eventual sentença condenatória. Existe, em outras
palavras, não apenas a possibilidade genérica, mas real probabilidade de
que diante de uma decisão favorável ao seu pedido, não tenha o Autor
meios de satisfazer a sua pretensão.

No tocante ao fumus boni iuris, a fundamentação legal em que
se baseia a presente demanda, bem como os inúmeros documentos e
testemunhos acostados, sinalizam na sua demonstração.
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A ação não se sustenta em meras alegações de fatos cuja prova se
comprometeu a produzir. Ao contrário, o que se apresenta a esseJuízo é,
desde logo, um conjunto de elementos de convicção que lhe permitirão
uma avaliação segura, de plano, dos pressupostos necessários à concessão
de um mandado liminar, os quais encontram-se, indubitavelmente,
demonstrados.

XV-DOS PEDIDOS

XV.l) LIMINARMENTE

a) Assim sendo, requer o Estado do Acre, liminarmente, com
fundamento no art. 12, da Lei n° 7.347/85, a decretação da
indisponibilidade de todos os bens imóveis pertencentes aos Réus, até
o julgamento definitivo da presente ação, comunicando a medida a todos
os Tribunais de Justiça, por suas Corregedorias-Gcrais, para que, através
das Serventias de Registro de Imóveis (Cartórios Imobiliários),
determinem sua indispensável averbação à margem de eventuais
registros imobiliários, nos quais constem os réus como proprietários, e
de tudo informando a esse r. Juízo;

b) expedição de ofício determinando ao Banco Central do Brasil
S. A., em Brasília - DF, SBS, Q - 3, Bloco -13, CEP 70.074-900, para que
proceda a identificação e respectivo bloqueio de contas e aplicações
financeiras em Agências Bancárias onde os réus façam movimentação,
bem como informação de seus valores;

c) Se não atendida a ordem liminar, que o infrator seja
condenado ao pagamento de multa diária no valor a ser arbitrado por
Vossa Excelência, a ser revertida em favor do Tesouro Estadual,
independentementeda aplicação de outras medidas legais;

d) expedição de ofício ao Banco do Brasil S. A., agência matriz
de Rio Branco, requisitando extrato bancário de toda a movimentação
financeira da empresa CONSILUX, da conta corrente e outras aplicações
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financeiras dos Senhores Orleir Messias Cameli, Luiz Carlos Nalin Reis,
Raimundo Nonato de Queiroz, Cláudio Gastão Kippcr, Aldo Vendramin
e Marco Antônio Brazauskas, durante todo ano de 1998;

e) expedição de ofício à Receita Federal requisitando as
declarações de Impostos de Renda dos Réus, referente aos últimos 05
(cinco) anos;

XV. 2) NO MÉRITO

f) citação dos Réus, nos endereços já fornecidos;

g) a iini mação do Ministério Público, na forma legal;

i) a condenação da empresa CONSILUX a devolver aos cofres da
Fazenda Pública do F.stado do Acre, o valor recebido indevidamente, bem
como demais danos causados ao patrimônio público e social, com juros e
correção monetária, contados da época do ilícito;

j) a condenação dos demais réus a responderem solidariamente
com a ré, empresa CONSILUX, no ressarcimento à Fazenda Pública
Estadual do valor recebido indevidamente, bem como demais danos
causados ao patrimônio público e social, com juros e correção monetária,
contados da época do ilícito;

1) a condenação dos réus Marcos Antônio Brasaukas e Cláudio
Gastão Kipper, nas sanções do art. 12, inciso 11, pela prática de atos de
improbidade constantes no art. 10, inciso I, ambos da Lei nu 8.429/92;

m) a condenação dos réus Orleir Messias Cameli e Raimundo
Nonato de Queiroz, nas sanções previstas no art. 12, incisos II e III, pela
prática de atos de improbidade prescritos no art. 10, incisos 1, IX, XI, XII
e art. 11, inciso I, todos da lei n" 8.429/92;

n) a condenação do réu Luiz Carlos Nalin Reis, nas sanções do
art. 12, incisos II e III, pela prática de atos de improbidade dispostos no

309



Ação civilpública dereparação de danos causados aopatrimôniopúblico
com improbidade administrativa com pedido de liminar

art. 10, incisos I, VIII, IX, XI, XII e art. 11, inciso I, todos da Lei n°
8.429/92;

o)a declaração de nulidade dos atos administrativos que
ensejaram a celebração do contrato nu 006/98 (deste, inclusive), realizado
entre a SEPLAN e CONSILUX, com retorno ao Cofre Público Estadual
dos valores pagos indevidamente, com seus acréscimos legais;

p)a declaração de nulidade dos atos administrativos que
resultaram no contrato de prestação de sen-iço n° 001/98 (deste,
inclusive), entre a SEPLAN e Cláudio Gastão Kipper, com retorno ao
Cofre Público Estadual dos valores pagos indevidamente, com seus
acréscimos legais;

q) a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
CONSILUX, de modo que os bens de seus sócios respondam pela integral
satisfação dos danos sofridos pelo patrimônio público e social;

u) a condenação dos réus nas custas processuais e honorários
advocatícíos, na forma legal; e;

v) a manutenção da medida liminar concedida.

XV. 3 - DA PRODUÇÃO DE PROVAS

O autor protesta, além dos documentos que ora faz juntada, pelo
depoimento pessoal dos réus, pela produção de prova testemunhai,
pericial e outras que se façam necessárias ao esclarecimento da verdade e
da justiça, esperando que sejam julgados procedentes os pedidos.

Para efeitos fiscais, dá-se à causa o valor de R$ 2.225.606,21 (dois
milhões, duzentos e vinte cinco mil, seiscentos e seis reais e vinte e um
centavos).
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m) a condenação dos réus Orleir Messias Cameli e Raimundo
Nonato de Queiroz, nas sanções previstas no art. 12, incisos II e III, pela
prática de atos de improbidade prescritos no art. 10, incisos I, IX, XI, XII
e art. 11, inciso I, todos da lei n° 8.429/92;

n)a condenação do réu Luiz Carlos Nalin Reis, nas sanções do
art. 12, incisos II c III, pela prática de atos de improbidade dispostos no
art. 10, incisos I, VIII, IX, XI, XII e art. 11, inciso I, todos da Lei n°
8.429/92;

o)a declaração de nulidade dos atos administrativos que
ensejaram a celebração do contrato n" 006/98 (deste, inclusive), realizado
entre a SEPLAN e CONSILUX, com retorno ao Cofre Público Estadual
dos valores pagos indevidamente, com seus acréscimos legais;

p)a declaração de nulidade dos atos administrativos que
resultaram no contrato de prestação de serviço n° 001/98 (deste,
inclusive), entre a SEPLAN e Cláudio Gastão Kipper, com retorno ao
Cofre Público Estadual dos valores pagos indevidamente, com seus
acréscimos legais;

q) a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
CONSILUX, de modo que os bens de seus sócios respondam pela integral
satisfação dos danos sofridos pelo patrimônio público e social;

u) a condenação dos réus nas custas processuais e honorários
advocatícios, na forma legal; e;

v) a manutenção da medida liminar concedida.

XV. 3 - DA PRODUÇÃO DE PROVAS

O autorprotesta, além dos documentos que ora faz juntada, pelo
depoimento pessoal dos réus, pela produção de prova testemunhai,
pericial e outras que se façam necessárias ao esclarecimento da verdade e
da justiça, esperando que sejam julgados procedentes os pedidos.
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Pata efeitos fiscais, dá-se à causa o valor de R$ 2.225.606,21 (dois
milhões, duzentos e vinte cinco mil, seiscentos e seis reais e vinte e um
centavos).
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR

PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ACRE.

O ESTADO DO ACRE, pessoa jurídica de direito público
interno, representado pela Procuradora do Estado que a esta subscreve,
com os poderes que lhe confere o art. 132, da Constituição Federal, o art.
119, da Constituição Estadual, o art. 12, 1, do Código de Processo Civil e
o art. 10, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 45/94, com
endereço profissional na Av. Getúlio Vargas, 5.308, onde recebe
intimaçòes de estilo, vem respeitosamente, à honrosa presença dessa
Exceisa Corte, propor pcks razões de fato e de direito adiante
alinhavadas:

AÇÃO REVISIONAL
(com pedido de tutela antecipada)

em desfavor da empresa CIMENTEC - TRANSPORTES
EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CGC/MF/N° sob n." 00.854.331/0001-99, com
inscrição estadual nO 101.41975-3, sua matriz estabelecida na cidade de
Porto Velho (RO), à Rua Benjamin Constant, 1018 - Olaria, e filial à Rua
Major Salinas, n.° 590 nesta cidade de Rio Branco (AC), inscrita no
CGC/MF/N° sob n.° 00.854.331/0005-12 com inscrição estadual n.°
01.40.0966-8.

1 - QUESTÃO FÁTICA

A empresa CIMENTEC TRANSPORTES EXPORTAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA, interpôs MANDADO DE SEGURANÇA NO
96.000086-0 (498), contra ato do Secretário de Estado da Fazenda do Acre,
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visando obter judicialmente a sustação da cobrança antecipada do
Imposto Estadual - ICMS, relativo às operações ainda não realizadas, mas
cobradas via substituto tributário, alegando em síntese na ação
mandamental:

O Estado do Acre atribui a condição de substituto tributário ao
industrial, comerciante atacadista ou distribuidor e o importador, pelo
pagamento do imposto devido pelas saídas subseqüentes (Art. Io, I, do
Decreto Lei n.° 11/94, em redação dada pela Lei Complementar n"
22/89). No caso do CIMENTO, o fenômeno da substituição tributária
está regulamentada a partir do Art. Io, do Decreto n.° 11/94. Diz o Artigo
1°:

Litteratim,

"Art. Io - O ICMS incidente sobre a primeira operação interna dos
produtos a seguir nominados, procedentes de outra unidade da Federação,
será pago antecipadamente, mediante substituição tributária,
considerando-se os seguintes percentuais de agregação:

I - 20% (vinte por cento) para:

Cimento (Conv. ICMS 06/94)

II - VI Omissis"

À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS CONTRARIA E
AFRONTA PRINCÍPIOS E NORMAS CONSTITUCIONAIS
BASILARES EM MATÉRIA DE TRIBUTAÇÃO. Senão vejamos:
"Litteratim"

"a) Viola o princípio da estrita legalidade, o qual à lei complementar cabe
disciplinar, de modo esgotante, os aspectos essenciais da hipótese de
incidência tributária, quais sejam, o aspecto material, com sua perspectiva
dimensível, o temporal, o espacial e o pessoal, na definição do
contribuinte e do responsável;
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b) Viola o princípio da tipicidade tributária, - corolário da estrita
legalidade tributária - porque importa exigência de ICMS antes da
ocorrência do fato imponível, no caso da saída da mercadoria, ou seja,
(CIMENTO), do estabelecimento do varejista;
c) Viola o princípio da não - cumulatividade, que garante o
aproveitamento dos créditos do imposto incidente nas operações
anteriores, assegurando com isso, a atribuição de certa carga ideal de
ICMS a cada contribuinte proveniente de operação por ele alcançada.
Segundo (GILBERTO DE ULHOA CANTO), não pode um produto,
nem sistema nào-cumulativo, sofrer carga maior do que aquela que
resultaria da aplicação da alíquota, sobre base de cálculo na última
operação;
d) Viola o preceito constitucional atributivo de competência tributária
aos Estados-mcmbros, que ao predefinir o "fato-signo presuntivo de
riqueza" sobre o qual poderá ser instituído o ICMS - já indica de modo
induvidoso, o destinatário legal do tributo ou sujeitopassivo tributário e,
e) Viola o princípio da capacidade contributiva, por importar oneração
do patrimônio daquele que é destinatário legal tributário na medida
revelada pelo fato tributário a seu cargo".

Noutra margem o Secretário de Estado de Fazenda em suas
informações ponderou:

"Data vênia, Excelência, o Impetrado entende desconexo e improcedentes
os argumentados elencados pela Impetrante no esboço de sua impetração,
tendo em vista a amostragem, principalmente de cunho eminentemente
legal, que adiante se fará.

a) O art. 34, parágrafo 8o, do ADCT da Carta Magna Brasileira,
estabeleceu o seguinte:

C. F. ART. 34-0 sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do
primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição,
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mantido até então, o da Constituição de 1967, com redação dada pela
emenda n.° 1, de 1969, e pelas posteriores.

Parágrafo 8o - Se, no prazo de sessenta dias, contados da promulgação,
não for editada a lei complementar necessária à instituição do imposto de
que trata o art. 155, I, b, os Estados e o Distrito Federal, mediante
convênio celebrado nos termos da Lei Complementar n." 24, de 07 de
janeiro de 1975, fixarão normas para regular provisoriamente a matéria.

E de conhecimento notório, que até a presente data o Congresso
Nacional não aprovou a Lei Complementar relativa a implantação do
Sistema Tributário Nacional. Em conseqüência disso, os Estados e o
Distrito Federal prevaleceram-se da delegação constitucional dada ao
Conselho Fazendário - CONFAZ, para que, ainda que de forma
provisória, fixem as normas e princípios básicos relativos ao Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, cuja concretização deu-se
através da edição do Convênio - ICM n.° 66, de 14 de outubro de 1988;
b) No que concerne a modalidade do imposto por substituição tributária,
ou seja, quando o tempo do fato gerador do imposto para outro
momento que não o da saída efetiva da matéria tributável, o Convênio
supramencionado, em seu art. 20, parágrafo 3o, estabelece que:

"Art. 2" - Ocorre fato gerador do imposto: (omissis):

Parágrafo 3o - Os Estados poderão exigir o pagamento antecipado do
imposto, com a fixação se for o caso, do valor da operação ou da
prestação subseqüente, a ser efetuada pelo próprio contribuinte.
(grifamos);

c) Vê-se, assim, Excelência, que pela objetividade do texto constitucional
ao delegar aos Estados e ao Distrito Federal poderes para provisoriamente,
legislar sobre o ICMS enquanto não vigir o Código Tributário Nacional -
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CTN, através de normas mâmimes e pela definição da ocorrência do fato
gerador do imposto, que o assunto não enseja maiores discussões;
C- De mais a mais, não obstante a carta constitucional prevaleeente já
expresse claramente sobre o assunto, não se vislumbra qualquer conflito
entre o Código Tributário Nacional em vigor e receptível à legislação
vigente, e as normas gerais fixadas pelo Convênio -ICM n.° 66/88, cuja
versões acerca da matéria coincidem e complctam-se claramente; senão,
vejamos:

0 art. 128 do Cód'go Tributário Nacional estatui que:

TN - Art. 128 - Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei pode
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação,
excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em
caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

D- o art. 25, inciso I, do Convênio-ICM n." 66/88 (doe. anexo), nos traz
claramente, o seguinte:

Art. 25 - A lei poderá atribuir a condição de substituto tributário a:

1 - industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, pelo
pagamento do imposto devido na operação ou operações anteriores.

E - Ilustrada Senhora Desembargadora Relatora:- se não bastasse a
Legislação complementar e o convênio constkucionalmente editado, a
Emenda Constitucional n.° 03/93, veio corroborar com o tema em
discussão ao definir que o fato gerador do imposto pode ser antecipado,
ou seja, por lei o poder tributante poderá deslocar o momento do fato
gerador; senão vejamos: (grifamos);
O Parágrafo 7o, do art. Io, da Emenda Constitucional n.° 03, de 17 de
março de 1993 (doe. emanexo), diz, textualmente, o seguinte:
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Art. Io - Os dispositivos da Constituição Federal abaixo enumerados
passam a vigorar com as seguintes alterações:
Parágrafo 7o - A lei poderá atribuir a sujeito passivo da obrigação cujo
fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e
preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador
presumido.

e) Portanto, entendemos, S.M.J. de Vossa Excelência, que não há qualquer
outra interpretação, senão as cristalinamente expressadas na Constituição
Federal, Convênio-ICM n.° 66/88 e Código Tributário Nacional,
posteriormente ratificados pela Emenda Constitucional n.° 03/93;

4.- o Estado do Acre, então, com supedâneo nesses dispositivos legais,
editou a Lei Complementar n.° 22, de 31 de maio de 1989, que, entre
outras normas pertinentes ao Sistema Tributário Estadual, estabeleceu
como fato gerador do ICMS, a entrada de mercadorias, regulamentando-a,
no caso específico, através do Decreto Governamental n.° 11/94 (does. em
anexo);

5.- As controvérsias acerca do imposto devido sob a modalidade de
substituição tributária decorrem do fato de várias Unidades Federadas
haverem instituído seus Códigos Tributários pela via de Leis Ordinárias,
conquanto a definição do sujeito passivo substituto, a matéria tributável,
o valor agregado presumido deverão ser implementados por Lei
Complementar.
6.-Todavia, procedendo indiferentemente da situação descrita no
parágrafo suso descrito, o Estado do Acre implantou seu Código
Tributário por Lei Complementar, de sorte que as situações de
substituição tributárias estão amplamente amparadas
constitucionalmentc, tanto na esfera federal quanto na estadual;
7.- A Carta Magna Acreana, em seu art. 143, § 9", estabelece os critérios
para implantação do ICMS:
C. E. Art. 143 - Compete ao Estado instituir impostos sobre:
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§ 9° - Cabe à lei complementar, quanto ao imposto de que trata o inciso
11 do caput deste artigo:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre os casos de substituição.

8. - Através da legislação complementar, o Estado do Acre definiu
genericamente como fato gerador do ICMS, as entradas de mercadorias
cm seu território, delegando para o seu regulamento os quesitos
específicos, como se verifica do estabelecido na legislação abaixo
transcrita:

0 art. 3o, § 3o, da Lei Complementar n.° 22/89
art. 3Ü - Ocorre o fato gerador do ICMS.
Parágrafo 3o - 0 imposto devido na primeira operação interna, relativa às
mercadorias procedentes de outra unidade da federação será pago por
antecipação pelo contribuinte importador, na forma como dispuser o
regulamento.

9. - Destarte, autorizado pelo Poder Legislativo, o Poder Tributantc
normatizou o assunto em questão, delineando-sc nos seguintes termos do
estatuído no Decreto n." 11/94:
Art. 1" - O ICMS incidente sobre a primeira operação interna dos
produtos a seguir nominados, procedentes de outras unidades da
federação será pago antecipadamente, mediante substituição tributária,
considerando-se os seguintes percentuais de agregação:
1 - Açúcar, óleo comestível, leite em pó e condensado, frango congelado e
cimento.

20% (grifamos)".

Entrcmentes, essa Magnânima Corte de Justiça, assim deslindou
a lide através do acórdão n.u 2.557 com o seguinte jaez verbisr.

"1. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTER TANTUM. DECI.ARAÇÃO. ICMS.
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COMERCIALIZAÇÃO DE CIMENTO. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. ANTECIPAÇÃO DO FATO GERADOR. LEGISLAÇÃO
ESTADUAL. CONVÊNIO ICM N.° 66/88- CONFAZ.
IMPOSSIBILIDADE.

1. Em nosso sistema constitucional é admitida a argüiçâo de
inconstitucionalidade de dispositivo de legislação estadual cm sede de
mandado de segurança.
2. 0 controle difuso da constitucionalidade das leis somente produz efeito
inter paris, dada a natureza instraprocessual da eficácia do processamento
por meio íncidental.
3. Dada a impossibilidade de cisão da matéria de argüiçâo daquela, objeto
do mérito, impõe-se o exame conjunto.
4. Apesar da edição da Emenda Constitucional n.° 03/93, que introduziu
o § 7o ao art. 150, da Constituição Federal, a autorização para fixar
normas reguladoras, não alcança o fato gerador do tributo que pode ser
antecipado, mediante substituição, com fundamento em lei estadual, pois
tal incumbência encontra-se afeta à União Federal, para efeito de
disciplinar a matéria por meio de Lei Complementar Federal,
nacionalizando a matéria e uniformizando-a.

5. Mandamental conhecida e deferida.

DO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL.

Estatui o art. 471 do Código de Processo Civil que "Nenhum
juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma
lide, salvo se, tratando-se de relação continuativa, sobreveio
modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a
parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença."

A respeito é oportuna a lição do mestre MOACYR AMARAL
SANTOS, em sua obra Primeiras Linhas de Direito Processual Civil 3o
Volume - p. 56 - ed. Saraiva:
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"as relações jurídicas continuativas são as reguladas por regras jurídicas
que projetam no tempo os próprios pressupostos, admitindo variações
dos elementos quantitativos e qualificativas (PONTES DE MIRANDA).
Dando atuação a tais regras, a sentença atende aos pressupostos do tempo
em que foi proferida, sem, entretanto, extinguir a relação jurídica, que
continua sujeita a variações dos seus elementos constitutivos.
A lei, decidida uma questão referente à relação jurídica continuativa,
admite a revisão da sentença, embora transitada em julgada, por haver
sobrevindo modificação no estado de fato ou de direito. Dir-se-ia que a
sentença determinativa não é imutável e indiscutível, porque suscetível de
revisão e modificação por intermédio de ação de revisão.
A nova sentença não desconhece nem contraria a anterior. Ao contrário,
por conhecê-la e atender ao julgado, que contem implícita a cláusula
rebus sic stantibus, o adapta ao estado de fato ou de direito
superveniente.
Não é que a sentença determinativa não produza coisa julgada. Ela apenas
é suscetível de um 'processo de integração', decorrente da situação
superveniente, a que deve o juiz atender, tendo em vista a natureza
continuativa da relação jurídica decidida".

O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 90.518,
in RIJ, 89.344, pacificou:

"As relações continuativas também podem ser afetadas por modificação
superveniente da norma jurídica que as rege 'a coisa julgada não impede
que a lei nova passe a reger diferentemente os fatos ocorridos a partir de
sua vigência' ".

Transpondo esse entendimento ao caso examinado no Mandado
de Segurança 96.00006-0 (498/96), tem-se claro que a questão embutida na
relação jurídica - pagamento de ICMS - é continuativa, pois se repete ao
longo do tempo.
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Corroborando esse entendimento, recorre-se ao magistério do
brilhante juiz do TRF, da 51 Região HUGO DE BRITO MACHADO, a
propósito do assunto:

"Relação tributária continuativa - A relação jurídica tributária pode ser
instantânea, como acontece no caso de venda eventual de um imóvel, por
exemplo, ou continuativa, como acontece com o contribuinte do [CIVIS,
por exemplo. No primeiro caso, o fato tributável é autônomo, isto é, nele
residem todos os elementos de que necessita para determinar o valor do
tributo a ser pago, e o pagamento extingue não apenas o crédito
tributário respectivo, mas a própria relação obrigacional
fisco-contribuinte. No segundo caso, o fato tributável não é autônomo,
no sentido de que, embora produza, isoladamente, o efeito de criar a
obrigação tributária, ele se insere em um conjunto de outros fatos
relevantes para a composição da relação jurídica fisco-contribuinte.
A relação jurídica tributária instantânea é peculiar aos tributos
relacionados com ocorrências eventuais. Por isto mesmo não existe, nem
se faz necessário, um cadastro de contribuintes, sujeitos passivos dessa
relação.

A relação jurídica tributária continuativa c peculiar aos tributos
relacionados a ocorrências que se repetem, formando uma atividade mais
ou menos duradoura. Por isto mesmo os contribuintes, sujeitos passivos
dessa relação, inscrevem-se em cadastro específico, que se faz necessário
precisamente em virtude da continuidade dos acontecimentos relevantes
do ponto de vista tributário. Na relação jurídica continuativa, ou
continuada, multa vez ate a determinação do valor a ser pago pelo
contribuinte depende não apenas de um fato tributável, mas do
encadeamento dos fatos que a integram, como acontece no Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), e no Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), tributos ditos
não cumulativos.
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Realmente, no IPI, como no ICMS, o valor a ser pago, em cada período, é
apurado em função de uma conta corrente na qual são registrados
débitos, relativos às saídas de mercadorias ou produtos, c créditos,
relativos às entradas de mercadorias ou de matérias-primas e outros
insumos, no período de apuração respectivo.
Havendo saldo devedor, este constituirá o valor devido no período.
Havendo saldo credor, será este transferido para o período seguinte,
somando-se aos créditos daquele para efeito de nova apuração, e assim
sucessivamente. Os fatos relevantes para esta determinação do valor do
tributo devido entrelaçam-se de tal modo que tomam evidente a existência
de uma relação continuativa.
A natureza continuativa da relação jurídica tributária, todavia, não é
exclusiva dos impostos não cumulativos, embora nestes seja ela de
evidência indiscutível.

O reconhecimento da existência de uma relação tributária de natureza
continuativa impõe uma reflexão, a propósito dos limites objetivos da
coisa julgadanas questões tributárias.
Realmente, admitindo-se que os fundamentos da sentença não são
abrangidos pela coisa julgada, a sentença na ação anulatória de
lançamento tributário, ou nos embargos à execução fiscal, que reconheça
não incidir o ICMS na saída de determinada mercadorias, e por isto
considere indevido o tributo relativamente às saídas ocorridas em

determinado período, não impede que se rediscuta a questão de saber se o
mencionado tributo é realmente indevido, a propósito das saídas que
vierem a ocorrer no futuro.

Também a sentença proferida em mandado de segurança, dando ordem
para que a autoridade administrativa se abstenha de cobrar esse imposto,
ao fundamento de que o mesmo é indevido, não impede que em casos
futuros a questão volte a ser discutida".

Assim, iniludivelmente é cabível a ação proposta visando
adequar a relação tributária entre o Estado do Acre, de um lado, e de
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outro Empresa CIMENTEC, às normas editadas pela Lei Complementar
Federal n.° 87 de 13 de setembro de 1996, vigente a partir do mês de
novembro/96.

DA COMPETÊNCIA

A competência desse Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar e
julgar a Ação ora proposta, ressai da própria competência originária do
MANDADO DESEGURANÇA n.° 96.000086-0 (498), cujo acórdão com
aAÇÃO REVISIONAL pretende-se amodificação.

Extrai-se da lição do Código de Processo Civil de THEOTÔNIO
NEGRÃO, 26a edição, editora Saraiva, em comentário ao art. 471 da Lei
Adjetiva Civil: "A Ação de Revisão ou modificação deverá ser
manifesta em processo distinto daquele em que foi proferida a
sentença revisionada."

II - DO DIREITO

Consoante dessume-se da Emenda do acórdão susomencionado,
o reconhecimento do direito pleiteado na via mandamental, resultou da
ausência de Lei Federal regulamentando a cobrança antecipado do ICMS,
via substituição à luz do disposto no art. 150 § T da Constituição
Federal, o que, aliás, vale relembrar:

"APESAR DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL NO
03193, que introduziu o § V do art. 150, da Constituição Federal a
autorização para fixar normas regulamentadoras, não alcança o fato
gerador do tributo que pode ser antecipado, mediante substituição
com fundamento em lei estadual, pois tal incumbência encontra-se à
União Federal, para efeito de disciplinar a matéria por meio de Lei
Complementar Federal, nacionalizando a matéria e uniformizando-a".
(grifo nosso)
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Nesse compasso reflexivo, é certo que com a edição da reclamada
Lei Complementar Federal, afastada-se a óbice apresentada como
inibidora do sistema de cobrança do ICMS, tratado na Legislação estadual
(LC n.° 22/89, Decreto 11/94).

Destarte, editou a UNIÃO a Lei Complementar n.° 87, de 13 de
setembro de 1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito
Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação.

A disciplina respectiva encontra-se nos artigos 6o a 10 da LC n.°
87/96 que assim estabelecer a matéria encartada no § 7o do art. 150 da
Constituição Federal:

"Art. 6o Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a
depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento,
hipótese em que o contribuinte assumirá a condição de substituto
tributário.

§ Io. A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto
incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes,
concomitantes ou subseqüentes, inclusive ao valor decorrente da diferença
entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que
destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado,
que seja contribuinte do imposto.

§ 2o. A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias
ou serviços previstos cm lei de cada Estado.

Art. 7o. Para efeito de exigência do imposto por substituição tributária,
inclui-se, também, como fato gerador do imposto, a entrada de
mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por
ele indicado.

Art. 8o. A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será:
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I- em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes,o
valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído,

II- em relação às operações ou prestações subseqüentes, obtida pelo
somatório das parcelas seguintes:

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto
tributário ou pelo substituído intermediário;

b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos
cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou
prestações subseqüentes.

§ Io. Na hipótese de responsabilidade tributária em relação às operações
ou prestações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou
prestações será pago pelo responsável quando

I- da entrada ou recebimento da mercadoria ou do serviço;

II- da saída subseqüente por ele promovida, ainda que isenta ou não
tributária;

III- ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do
fato determinante do pagamento do imposto.

§ 2". Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor,
único ou máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de
cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, e o referido preço
por ele estabelecido.

§ 3o. Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou
importador, poderá a lei estabelecer como base de cálculo este preço.

§ 4o. A margem a que se refere à alínea c do inciso 11 do caput será
estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado
considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou
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através de informações e outros elementos fornecidos por entidades
representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada
dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos
em lei.

§ 5o. O imposto a ser pago por substituição tributária, na hipótese do
inciso II do caput, corresponderá à diferença entre o valor resultante da
aplicação da alíquota prevista para as operações ou prestações internas do
Estado de destino sobre a respectiva base de cálculo e o valor do imposto
devido pela operação ou prestaçãoprópria do substituto.

Art. 9o. A adoção do regime de substituição tributária em operações
interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados
interessados.

§ Io. A responsabilidade a que se refere o art. 60 poderá ser atribuída:

I- ao contribuinte que realizar operação interestadual com petróleo,
inclusive lubrificantes, combustíveis líquido e gasosos dele derivados, em
relação às operações subseqüentes;

II- às empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas
operações interna e interestaduais, na condição de contribuintes ou de
substituto tributário, pelo pagamento do imposto, desde a produção ou
importação até a última operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o
preço praticado na operação final, assegurado seu recolhimento ao Estado
onde deva ocorrer essa operação.

§ 2o. Nas operações interestaduais com as mercadorias de que tratam os
incisos I e II do parágrafo anterior, que tenham como destinatário
consumidor final, o imposto incidente na operação será devido ao Estado
onde estiverlocalizado o adquirentee será pago pelo remetente.
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Art. 10. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição
do valor do imposto pago por força da substituição tributária,
correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar".

Desse modo, tem-se claro que a figura da "substituição
tributária" e do "recolhimento do ICMS" por antecipação em
contemplação de fato gerador presumido, encontra agora guarida na
legislação infraconstitucional alhures citada.

Nessa sorte, ante a nova regra jurídica instituída pela Lei
Complementar Federal, a decisão já deferida em sede de Mandado de
Segurança, antes do advento dessa Lei, tem sua eficácia restrita a 10 de
novembro de 1996, data em que entrou em vigor o referido diploma legal,
porque a "causa de pedir' dessa ação era, dentre outros fundamentos a
ausência da Lei Complementar Federal e a forma de regulamentação
então vigente.

HAMILTON DIAS DE SOUZA, em matéria veiculada no
Repertório IOB de JURISPRUDÊNCIA - 21 quinzena de dezembro de
1996 - n.° 24/96 caderno 1- p. 554, nos traz a seguinte lição a respeito da
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA:
"Substituição tributária
ICMS é imposto de larga abrangência, alcançado mercadorias e serviços
em suas várias etapas de circulação ou prestação. Uma justa tributação de
[CIVIS supõe, além da adequada captação das manifestações de
capacidade contributiva, o atendimento aos objetivos de eficácia dos
mecanismos de cobrança, para que todos os Contribuintes se encontrem
em idênticas condições de oneração fiscal.
Há décadas vem sendo buscada a criação de mecanismos de cobrança que,
ao mesmo tempo, permitam uma simplificação dos processos de
fiscalização e arrecadação, aliada a uma uniforme distribuição da carga
tributária, seja entre contribuintes situados em diversos pontos do
território nacional.
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Nesse contexto se insere a figura da 'substituição tributária' e do
recolhimento do ICMS "por antecipação" em contemplação de fato
gerador presumido (futuro).
Com o advento da Emenda Constitucional n.° 3/93, que introduziu o §
Ia ao art. 150 da Constituição Federal, institucionalizou-se a possibilidade
de cobrar imposto em relação a fato gerador futuro, mediante a
pré-definição do montante a ser recolhido, assegurada a devolução do
excesso eventualmente pago. Vale dizer, foi incorporada ao perfil do
ICMS a figura do fato gerador presumido.
Com efeito, preccitua o dispositivo referido:
'§ 7o - A Lei poderá atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária a
condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição,
cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente assegurada a imediata e
preferencial restituição da quantia paga, caso não se realiza o fato gerador
presumido.'
Contudo, apesar da entrada em vigor da Emenda Constitucional n"
03/93, não houve alteração concomitante da legislação
infraconstitucional para a implementação da garantia assegurada ao
contribuinte de imediata e preferencial restituição do valor pago, na
hipótese de não-ocorrência do fato gerador presumido.
Diante deste quadro, era de todo conveniente que a figura fosse
integralmente disciplinada de acordo com os novos parâmetros
constitucionais. Para este fim, oportuna a inclusão desta matéria na Lei
Complementar em comento, com fundamento no art. 155,§ 2o, XII, 'b' e
no art. 150, § 7o, ambos da Constituição Federal, tendo cm vista que ela
envolve a disciplina da substituição tributária, que corresponde a conceito
que viabiliza a cobrança do imposto por antecipação.
A disciplina respectiva, a teor do art. 150, § 7o, supõe a existência de lei
que se entende, seja a de cada Estado ou Distrito Federal, editadas de
acordo com o perfil definidona Lei Complementar Federal.
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Sublinhe-se, ainda, que a figura constitucional não é a do chamado
regime de estimativa, que consiste em sistemática de apuração periódica
para fins de consolidação futura. Contempla a Constituição Federal uma
hipótese de presunção de fato gerador, que, por ter esta natureza, deve se
apoiar no quod plerunmpe llt, em cada setor que for submetido ao
regime. O caráter de presunção relativa decorre do próprio texto
constitucional, que contempla a possibilidade de o fato gerador vir a não
ocorrer, hipótese em que deve haver imediata e preferencial restituição.
Tratando-se de um fato gerador presumido, para o qual os elementos
concretos ainda não estão disponíveis, a definição de sua base de cálculo
deve se dar por averiguação das margens de lucro efetivamente praticadas
pelo mercado. Caso esta averiguação se demonstre excessiva, cumpre seja
procedida a devolução do excesso, o que está em sintonia com a regra
constitucional e reconduz a incidência ao valor real da operação, tal
como tem sido reconhecido em se tratando das chamadas 'pautas fiscais'
(RESP's n.°s. 7.449-0/SP, 12.250-0/SP, 18.971-0/SP, 24.083-2/SP,
exemplificativãmente).
As definições específicas de mercadorias, sujeitos passivos por substituição
c base de cálculo das operações subseqüentes, são matérias sujeitas às
exigências da legalidade e tipicidade, o que é atendido por lei ordinária de
cada Unidade da Federação.
Nesta parte, mister apontar uma imperfeição na Lei Complementar
objeto de estudo. A definição dos produtos interfere com o comércio
interestadual e a dimensão das margens de valor agregado precisa manter
uniformidade nacional, em razão das múltiplas extorsões que surgiriam
caso a matéria fosse objetivo de leis estaduais. Contudo, a Lei
complementar não deu tratamento nacional uniforme à matéria, como
seria recomendável, atribuindo às leis ordinárias estaduais não só a
indicação dos produtos como também a fixação dos critérios para
estabelecimento de margem de lucro.
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Ainda mais, há de se apontar que, igualmente, quando cuida de definir os
critérios para o procedimento administrativo de arbitramento para

definição das margens de lucro, a Lei Complementar deixou ao
alvedrio do legislador ordinário estadual a opção de fixar esta margem
com base em preços usualmente praticados nos mercados, obtidos por
levantamento, ainda que por amostragem ou por meio de informações e
elementos fornecidos por entidades do setor. Com isto, atribui-sc um
flanco que poderá levar à fixação de preços irreais ou incompatíveis com
o valor da operação. Para impedir este efeito, deveria a Lei Complementar
ter determinado, para apuração da margem de lucro, a participação
obrigatória das entidades representativas dos respectivos setores. Note-se,
porém, que as leis ordinárias a serem editadas podem tratar da matéria de
sorte a evitar arbítrio na fixação das margens referidas, o que se espera.
Mas, apesar das ressalvas antes apontadas, não se pode negar o avanço e a
importância da Lei Complementar n.° 87/96 em matéria de substituição
tributária. Os arts. 6o a 10 da LC 87/96 estabeleceram regime compatível
com aquele previsto no art. 150, § 7" da Constituição Federal, na redação
dada pela Emenda Constitucional n.D 3/93. Esgotou-se, pois, a matéria,
em nível de lei complementar, com a fixação de conceitos uniformes a
serem adotados pelos Estados quando da instituição da sistemática de
cobrança antecipada, seja quando aos fatos geradores, bases de cálculo,
contribuintes substitutos, devolução do excesso e demais elementos
inerentes ao tema".

Vislumbra-se nessa esteira a autorização para os Estados
implementar a sistemática de recolhimento do ICMS por antecipação, via
substituição tributária, a lume do § 7° do art. 150 da Constituição Federal
e Lei Complementar 87/96.

DOS PEDIDOS

1. DA TUTELA ANTECIPADA
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Requer-se a ANTECIPAÇÃO TOTAL DOS EFEITOS DA
TUTELA, com fulcro no art. 273 do Código de Processo Civil eis que os
fundamentos fáticos jurídicos ora expcndidos estão a retratar a
verossimilhança do direito invocado, em razão do amparo legal já
existente para implementação da cobrança do ICMS por antecipação do
fato gerador futuro.

Ademais, in casu a reversibilidade do provimento antecipado, já
está assegurada no próprio corpo da LC 87/96, garantindo o cãnon 10 ao
contribuinte a imediata e preferencial restituição do valor pago, na
hipótese de não-ocorrència do fato gerador presumido, conforme
transcrição in vetbis.

- i

"Art.'10. E assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição
do /valor do imposto pago por força da substituição tributária,
correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar.
§ Io. Formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no
prazo de noventa dias, o contribuinte substituído poderá se creditar, em
sua escrita fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente atualizado
segundo os mesmos critérios aplicáveis ao tributo.
§ 2o. Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo decisão contrária
irrecorrívcl, o contribuinte substituído, no prazo de quinze dias da
respectiva notificação, procederá ao estorno dos créditos lançados,
também devidamente atualizados, com o pagamento dos acréscimos legais
cabíveis".

Aliado a isso tem-se que a sistemática de cobrança do Imposto
(ICMS) adotada na legislação enfocada, cujas regras pretende-se também
seja imposta para a Empresa CIMENTEC - Transportes Exportações e
Comércio Ltda., confere ao ESTADO DO ACRE, na qualidade de sujeito
ativo dessa relação tributária, mecanismos eficazes de cobrança e controle
da arrecadação. Afastado tal procedimento, por argumentar aquela
empresa que está acobertada por decisão judicial, é indubitavelmente
inegável os prejuízos à incipiente economia do Estado do Acre, vindo
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assim a configurar a ocorrência do dano irreparável, ou pelo menos, de
difícil reparação, decorrente, até mesmo, do normal tempo do deslinde
desta ação.

2. DO PEDIDO FINAL

Ao final, requer-se:

Io) a citação da Empresa CIMENTEC - Transportes Exportações
e Comércio Ltda, na pessoa de seu representante, para, querendo
contestarem a presente ação, no endereço constante do preâmbulo desta
inicial, sob pena de revelia.

2o) seja julgada procedente a ação, para:
a) autorizar o Estado do Acre a retomar a cobrança do ICMS,

por antecipação, em contemplação de fato gerador presumido, via
substituição tributária, relativo às mercadorias comercializadas pela firma
CIMENTEC, ex vi da LC n.° 87/96;

b) a expedição de ofício para as empresas CIMENTO
PORTLAND MATO GROSSO S/A - ESCRITÓRIO CENTRAL - AV. DA
FEBE, N.° 341 VÁRZEA GRANDE - MT- CEP.: 78.115.000-TEL.: (065)
685-1122 -685-2530- (FAX) 065-685-1171; FÁBRICA - ROD. BR. 163/364-
KM480,5 -TOMBADOR NOBRES MT-TEL.: (065) 776.1011-12-13-14-15-
(FAX) 065-776-1973/1011; ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A
-RODOVIA AC-01 KM 02 S/N - 2° DISTRITO - RIO BRANCO-AC
CEP.: 69.901-180, TFXEFAX (068) 2241697; ITAUTINGA AGRO
INDUSTRIAL S/A BR- 364- KM 3,5 -JARDIM ELDORADO - PORTO
VELHO - RO - CEP.: 78.912.480 TEL.: (069) 227-2598 - (FAX) (069)
227-3688, as quais as condições de fornecedores, deverão reter
antecipadamente o ICMS, por substituição tributária.

Dá-se à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para os
fins legais.
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE
DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE
RIO BRANCO - ACRE

O ESTADO DO ACRE, pessoa jurídica de direito público
interno, constitucionalmente representado por sua Procuradora in fíne,
nos autos da Ação de Execução, movida por (Proc. n.° ) vem,
respeitosamente ã preclara presença de Vossa Excelência, formular a

EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTrVTDADE

sem prejuízo dos Embargos do Devedor que serão
oportunamente opostos, o que faz pelas razões de fato e de direito a
seguir:

I - DO CABIMENTO DO PRESENTE ARRAZOADO

O princípio universal de processo contraditório constitui, sem
dúvida, garantia fundamental para a aplicação da Justiça, devendo
merecer a mais viva repulsa qualquer ato que restrinja sua de sua
aplicação. O diálogo que deve existir entre as partes e o juiz, antes que se
tome qualquer decisão ou que se efetive qualquer tipo de prejuízo para
qualquer das partes c também dada a dialética de todo processo judicial,
necessário no processo executivo. A celeridade deste processo satisfativo
não poderá, sob pena de contrariar os mais comezinhos princípios
constitucionais, atropelar as regras processuais exigíveis para a formação
válida da relação jurídico-processual.

Da mesma forma como acontece no processo de conhecimento,
sujeita-se a execução à extinção por defeito formal, isto é, inexistência de
pressupostos da existência e validade da própria relação processual. Ora, o
processo de execução, culmina com a prestação junsdicional típica c
autônoma, e, apesar de possuir natureza diversa dos demais processos
existentes no ordenamento, não pode ser maculado a inobservância dos
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pressupostos gerais de existência e validade de qualquer relação jurídico-
processual.

Escrevendo sobre a execução, Cândido Dinamarco assinalou
que embora se houvesse identificado o processo como uma relação
processual, desde a decisiva contribuição de Oskar von Bülow, em 1868,
já a partir de meados do século passado descobriu-se que coexistem no
processo o procedimento e a relação processual.

Mais recentemente sobreveio o pensamento de que o processo
está integrado por procedimento e contraditório, chegando alguns autores
a afirmar que se encontra excluída a pertinência da relação processual em
seu conceito.

Dessa forma, acentuou-se que, ao contrário do que se pensava
existe no bojo mesmo do processo da execução, o contraditório. Não se
pode supor que este é somente garantido com o exercício da defesa
através da oposição de embargos à execução - uma ação autônoma,
emboraconexa com a execução que visa a desconstituir b título executivo.

Ora, Culto juiz, a atividade de conhecimento não está ausente
do processo de execução, ela se manifesta, juntamente, no momento cm
que o juízo aprecia a possibilidade de constituição válida da relação
processual executiva. Ao verificar a existência ou não dos pressupostos e
condições da ação o julgador age de ofício, não dependendo sua atividade
de provocação. Entretanto, o fato de independer de provocação não
significa que a parte fique impossibilitada de suscitar a presença de vícios
que poderiam, e deveriam, haver sido conhecidos ex oilidopelo julgador.

A partir dessas observações, pode-se concluir que é perfeitamente
possível e adequado admitir o exercício do direito de defesa na execução,
independentemente da oposição de embargos, sobretudo quando se
alega a inexistência dos pressupostos processuais exigíveis à
constituição de toda relação processual ou das condições da ação,
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elementos esses exigidos na sistemática adotada pelo atual CPC para que
exista o próprio direito de acionar o Poder judiciário.

Entendimento contrário importaria negar-se aplicação às
garantias constitucionais relativas à atividade jurisdicional (procedural
due process), ou ainda, defender-se que a execução não se realiza através
de um processo, o qual possui, sempre, natureza dialética.

Identificando essa contraditoriedade na instrução do processo,
Cândido Dinamarco, acentuou que a dialética do processo se
caracterizava pelo funcionamento conjugado de situações jurídico-
processuais e fatos processuais, pois de um fato nasce uma situação
jurídica, com fundamento na qual vem fato novo, nasce nova situação
jurídica e assim até o final do procedimento.

De acordo com o entendimento esposado pelo consagrado
mestre, cada ato processual, isto é, cada anel da cadeia que é o
procedimento, realiza-se no exercício de um poder ou faculdade, ou para
desencargo de ônus, o que significa que é a relação jurídica que dá azo ao
procedimento. Por sua vez, cada poder, faculdade, ônus, dever, só tem
sentido enquanto tende a favorecer a produção de atos que possibilitarão
a consecução do objetivo final.

Na mesma esteira, convém mencionar a posição de Tucci e Cruz
e Tucci de que é "... impossível um processo unilateral, agindo
somente uma parte, pretendendo obter vantagem em relação ao
adversário, sem que esse seja ouvido, ou, pelo menos, sem que se lhe
dê oportunidade de manifestar-se",

No sentido que usualmente se adota, a exceção de pré-
executividade serve para identificai a defesa que se exerce,
independentemente da eposição de embargos, no corpo mesmo do
processo de execução. Refere-se mais à defesa direta contra o processo
executivo, por envolver a indispensável alegação do desatendimento de
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matéria de ordem pública (ausência de pressupostos e/ou condições da
ação), a qual háde ser conhecida de ofício pelo julgador.

Para realização da defesa do Executado sem a necessidade de
oposição de embargos à execução, muito tem contribuído o atual texto
constitucional que consagra garantia de que ninguém estará sujeito a
sofrer agressões em seu patrimônio, sem o devido processo legal (art. 5o,
LIV da CF/88), reconhecendo-lhe, em todos os processos, mesmo nos de
execução, o contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV da CF/88).

Dessa forma, tem sido observado que no processo de execução, o
juiz deve ter atenção redobrada para desfechá-lo apenas e tão somente
quando satisfeitos todos os requisitos exigidos por íei, incluindo aí, de
forma genérica, os pressupostos processuais e as condições da ação.

Acerca do cabimento da exceção pré-executividade no direito
brasileiro, importante é a análise do pensamento de consagrados
doutrinadores pátrios que se dedicaram ao estudo desse assunto, e cujos
ensinamentos corroboram as assertivas ora lançadas pelo Estado do Acre.
In verbis:

"Embora não haja previsão legal, e tendo o juiz tolerado, por
lapso, à falta de algum dos pressupostos, é possível o devedor
requerer o seu exame desobrigado do aforamento de
embargos, ou antes mesmo de sofrer a penhora". (ARAKEN
DE ASSIS, inManual do Processo de execução, vol. 1,p.334)

"A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de
toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da
execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo
o momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a
requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o
devedor utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a
nulidade cm simples petição, nos próprios autos da
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execução." (HUMBERTO THEODORO, JR., In Curso de
Direito Processual Civil, vol. II, T Ed., p. 864)

"Aquele que não pretender ou não precisar utilizar os
embargos do devedor, evidentemente, não necessitará garantir
o juízo. Assim, a alegação de nulidades, vícios pré-
processuais e processuais que tornam ineficaz título
executivo, judicial ou extrajudicial, devem ser suscitados
através da exceção de pré-executividade, antes mesmo ou
após a citação do executado..." (LUIZ EDMUNDO APPEL
BOJUNGA, In Revista de Processo n." 55, p. 69 - 70) (grifou-
se)

"A inépcia da petição inicial executiva ou a presença de
qualquer óbice ao regular exercício da jurisdição in executivis
constituem matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, de
ofício ou mediante simples objeção do executado, a qualquer
momento e em qualquer fase do procedimento. Da
circunstância de ser a execução coordenada a um resultado
prático e não a um julgamento, não se deve inferir que o juiz
não profira, no processo executivo, verdadeiros julgamentos,
necessários a escoimá-)o de irregularidades formais e a evitar
execuções não desejadas pela ordem pública. A recusa em
julgar questões dessa ordem no processo executivo
constituiria negativa do postulado da plena aplicação da
garantia constitucional do contraditório a esse processo. É
preciso debelar o mito dos embargos, que leva os juizes a uma
atitude de espera, postergando o conhecimento de questões
que poderiam e deveriam ter sido levantadas e conhecidas
liminarmente, ou talvez condicionando o seu conhecimento à
oposição destes. ..."(CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, In
Execução Civil, 3a Ed. Malhciros Editores, 1993, p. 447 - 8).
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"Insinua-se nas concepções modernas da ação executiva,
cada vez com maior intensidade, a consideração de que o
respectivo processo, longe de estar privado de cognição,
contém elemento às vezes relevante de conhecimento, não

apenas tendente a corrigir eventuais imperfeições da
relação processual, mas, cm determinados casos,
objetivando até mesmo 'totale e definitiva eüminazione
dei ptocesso esecutivo', de modo que a proposição dos
embargos do devedor nem sempre será necessária para que
o executado impeça o desenvolvimento da demanda
executiva, ainda que essa reação oposta pelo executado seja
uma autêntica defesa de mérito. ...Tem-se verificado, na
verdade, que os limites de cognição do juiz da execução, que
deveria limitar-se às defesas processuais, ou como lhes chama
o direito italiano, defesas contra os atos executivos c não
defesas de mérito contra a execução, tem-sc alargado para
permitir que os autos do processo executivo suscitem
determinadas exceções que digam respeito ao meritum
causae". (OVÍDIO BATISTA, In Curso de Processo Civil, vol.
2, p. 23-4). (grifou-se)

Compulsando-se compêndios jurisprudenciais, colhem-se
excertos que demonstram a viabilidade de se acolher a presente exceção.

"É cediço, tanto cm doutrina como em jurisprudência, que a
nulidade da execução, por até proclamávcl de ofício, pode ser
perfeitamente argüida a qualquer tempo, não reclamando, por
isso, que o juízo esteja seguro pela penhora ou que haja,
necessariamente, a apresentação de embargos".(/« Al 350.619 -
SP, da 4' CC do TTACivSP, rei.Juiz José Bedram)

"Flavendo nulidade de ato essencial no processo de execução
que importe em obter a constituição válida e regular de seu
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processamento, a matéria pode ser conhecida de ofício, sem
exigir mesmo a segurança do juízo ou a apresentação dos
embargos" (In Ap 23.847, rei. Juiz Maurício Delgado, ac.
14.02.84, DMG de 31.10.84).

"Processo Civil. Execução Fiscal. Execução de pré-
executividade do título. A chamada 'exceção de pre-
executividade do título' consiste na faculdade, atribuída ao
executado, de submeter ao conhecimento do juiz da execução,
independentemente de penhora ou de embargos,
determinadas matérias próprias da ação de embargos do
devedor. Admite-se tal exceção, limitada, porém sua
abrangência temática, que somente poderá dizer respeito a
matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade

do título, que seja evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo
reconhecimento independa de contraditório, ou dilatação
probatória". (Ac un da 2a T do TRF da 4a R - AgRg no Ag
96.04.47992 - O/RS - Rei. Juiz Teori Albino Zavascki - J
04.11.96-Agtc.: Plastifício Caxiense S/A Ind. E Com.; Agdo.:
despacho de fl. 93 - DUJ 2 27.11.96, p. 91.446 - ementa
oficial).

Constatado, portanto, que a exceção de pré-executividade
constitui a defesa - e, por isso, exceção - que se exerce no processo da
execução, independentemente da oposição de embargos e da prévia
segurança de juízo, quando se alega que a peça vestibular da ação
executiva foi desfechada sem atender aos pressupostos gerais e específicos
relativos ã formação válida e existência da relação processual.

Demonstrada, à saciedade, que quando se invoca matéria de
ordem pública, como, v. g., a inexistência das condições de ação ou a não
satisfação dos pressupostos processuais, matérias que merecem ser
conhecidas de ofício pelo juiz, pode-se, excepcionalmente, segundo a
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melhor doutrina e a jurisprudência, admitir que a defesa do executado se
realize por meio de simples petição nos autos do processo, petição essa
que recebe a denominação de exceção de pré-executividade.

DA DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DO ESTADO DO ACRE

Com efeito, o interesse do Estado na relação jurídica submetida
à apreciação é de clara percepção.

A evidencia por ser fato público c notório dispensando qualquer
meio de prova, através do CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO QUE ENTRE SI CELEBRARAM AUNIÃO, O ESTADO
DO ACRE E O BANCO DO ESTADO DO ACRE S. A., COM A
INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S/A E DO BANCO
CENTRAL DO BRASIL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA
MEDIDA PROVISÓRIA N.° 1.612 - 21, DE 05 DE MARÇO DE 1998,
cópia anexa, o Estado do Acre, adquiriu em 31 de março de 1998, todos
os ativos do BANACRE, de sorte que a instituição financeira cm
liquidação não dispõe de qualquerpatrimônio.

A MM. Juíza ao prolatar a sentença vislumbrou a
responsabilidade do Estado do Acre na lide, quando assim se manifestou:

"Bem de ver que o fato dos valores descontados do
Reclamante, a titulo de pagamento parcelado da compra das
ações, estarem acauteladas em conta do Tesouro Estadual, não
retira a legitimidade do Banco em figurar no pólo passivo,
uma vez que mesmo estando em período de pré-liquidação
continua com personalidade distinta para discutir a lide no
processo de conhecimento. Quando da cxeqüibílidade do
direito, sim, é que, a depender do patrimônio líquido, deverá
ser perquirida a despersonalização da pessoa jurídica, e aí, o
Estado do Acre, como responsável subsidiário, deverá
responder pelos danos causados a terceiro".
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Nessa lógica, é perfeitamente possível que a execução da sentença
ora recorrida, alcance a pessoa jurídica do Estado do Acre, que não
integrou a lide, mas deverá suportar os efeitos do processo.

Marca, também, o interesse do Estado do Acre na ação ajuizada,
a própria natureza do negócio, tendo em vista que a transação envolvia
venda de ações ordinárias nominativas de propriedade do Estado do Acre
relativas ã sua participação na sociedade de economia mista BANACRE,
cujo produto dessa transação foi depositado na conta do Tesouro
Estadual.

Desta feita, exsurge seguro dos fatos relatados o interesse jurídico
do Estado do Acre na relação jurídica submetida à apreciação judicial.

II - DOS VÍCIOS QUE MACULAM A O PROCESSO

Prima facie, pode-se constatar que a peça exordial da Ação
Executiva ajuizada perante esse MM. Juízo por ex-funcionária da
Instituição cm Liquidação BANACRE S.A, está maculada pela inépcia,
tendo em vista o não atendimento dos pressupostos legais de validade do
processo, senão vejamos:

DA CARÊNCIA DA AÇÃO

Não está presente o pressuposto processual referente aos sujeitos
do processo. No pólo passivo da ação, deveria figurar também o Estado
do Acre, posto que as ações vendidas eram de sua propriedade, tanto c
que o produto do negócio foi depositado na conta do Tesouro Estadual.

Na inicial, a Exequente não foi precisa ao qualificar o réu da
relação processual. A não qualificação adequada das partes, além de violar
expresso preceito de lei, constitui-se cm um modo de impossibilitar que o
Estado do Acre possa manifestar-se no processo como parte legítima.

A Exceta, ao não observar os requisitos obrigatórios da petição
inicial, estatuídos no art.282, inciso II do CPC, inquinaram a Ação
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ajuizada com vícios que impossibilitam a constituição válida do processo
executivo, os quais poderiam, c deveriam, haver sido conhecidos ex ofíicio
pelo MM.Julgador, ao despachar a inicial.

Acerca da inépcia em face da não observância dos preceitos
estabelecidos no art. 282, oportuna é a análise do seguinte julgado:

"A petição inicial que não preencher os requisitos exigidos
nos arts. 282 e 283, do CPC, ou apresentar defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito,
deverá ser emendada ou completada, no prazo de 10 dias ,
sob pena de indeferimento da peça vestibular"(Ac. Un. da Ia
T. do RTF da 3a R., de 08.10.1996, na Ap. 96.03.020.589-3, rei.
Juiz Roberto Haddad; RT 740/444)

Assim, evidenciada a ausência de um dos pressupostos de
validade da ação, é de se esperar que esse MM. Juízo determine seja
sanada a irregularidade em obediência a Legislação já mencionada no
curso do presente arrazoado, c cm observância dos Princípios
Constitucionais do devido processo legal(art. 5o, LIV da CF/88, e do
contraditório e ampla defcsa(art. 5", LV da CF/88), cuja incidência à
espécie não pode ser afastada, sob pena de negativa de vigência à Lei
Maior e de Contrariedade de expressa disposição constitucional, matérias
que, desde já, ficam prequestionadas para eventual interposição dos
recursos cabíveis.

AUSÊNCIA DA CITAÇÃO DO LITISCONSORTE

Com maior razão, justifica-se o reconhecimento da competência
da Vara da Fazenda Pública, privativa das ações de interesse do Estado, se
presentes todos os requisitos para a formação do litisconsórcio passivo
necessário, expresso no art. 47 da Lei Adjetiva Civil.

"Art. 47 - Há litisconsórcio necessário, quando, por
disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz
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tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes;
caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de
todos os litisconsortes no processo.

Parágrafo único - O juiz ordenará ao autor que promova a
citação de todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo
que assinar, sob pena de declarar extinto o processo".

Interessante anotar os ensinamentos de Cândido Rangel
Dinamarco, na obra LITISCONSÓRCIO, 3* edição, Editora Malheiros, p.
66-67:

"A necessidade do litisconsórcio reside na indispensabilidade
da presença de partes plúrimas, resolvendo-se numa questão
de legitimidade ad causam ativa ou passiva: dizer que o
litisconsórcio é necessário significa negar a legitimidade de
uma só pessoa para demandar ou para ser demandada
isoladamente, carecendo de ação o autor que insistir na
demanda isolada. Trata-se de matéria de ordem pública, que
ao juiz cumpre fiscalizar de-ofício, dkando-lhe a lei,
expressamente, o dever de determinar o necessário para que se
faça o litisconsórcio, nos casos em que a lei o exige, sob pena
de extinção do processo sem julgamento do mérito".

In casu, a formação desse litisconsórcio decorre tanto da lei
como da natureza da relação jurídica em pauta.

Consoante já mencionado, a MM. juíza reconheceu na sentença
a responsabilidade subsidiária do ora recorrente - Estado do Acre -
derivada da Lei 6.404/76, especificamente do seu art. 242, que assim
determina:

"Art. 242 - As companhias de economia mista não estão
sujeitas a falência mas os seus bens são penhoráveis e
executáveis, e a pessoa jurídica que a controla responde
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subsidiariamente, pelas suas obrigações".

Por sua vez, a natureza da relação jurídica embutida na ação
autoriza a presença obrigatória do Estado na lide, posto que, as ações
alienadas eram de sua propriedade e não do BANACRE.

Caracterizado na situação o litisconsórcio necessário deveria o
MM. Juiz ordenar ex ofício a citação do Estado do Acre para apresentar
sua defesa, diante da imposição contida no parágrafo único do artigo 47
do CPC, susomencionado.

Diz Cândido Dinamarco, obra já citada, p. 242 - 243:

"As normas que exigem o litisconsórcio, fazendo-o necessário,
são cogentes, dotadas de imperatividade absoluta: nem às
partes nem ao juízo é dado transgredi-las, dcrrogá-las ou
afeiçoá-las ã sua vontade, porque subjacente a elas há uma
raspo de ordem pública que transcende a esfera de interesses das
partes em conflito. Por isso, incumbe ao juiz velar por elas
inquisitivamente no processo (como a muitas outras, pela
mesma razão); e assim é que, chegando o momento
procedimental previsto pelo art. 327 do Código de Processo,
o juiz verificará a existência de qualquer vício que poderia dar
azo à extinção do processo sem julgamento do mérito,
fazendo-o com ou sem provação do réu.

Não determinado a integração do litisconsórcio, o que deverá
fazer a requerimento ou de-ofício, incorrerá o juiz em grave
etror in procedendo e permitirá que o processo leve consigo
uma nulidade de que depois poderá pô-lo a perder".

Entrementes, tal ato não foi providenciado, mesmo
evidenciando a responsabilidade subsidiária do Estado do Acre.
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INCOMPETÊNCIA DOJUIZADO ESPECIAL

Demonstrado a necessidade da presença do Estado do Acre para
figurar nessa relação processual, o Juizado Especial, em linha de
conseqüência, não é competente para apreciar e julgar a causa sub judice,
nos termos previstos na Lei Estadual n.G 1.168 de 24 de novembro de
1995, art. 9" , § 2°, que afasta dos auspícios judicante desse órgão questões
de interesse da Fazenda Pública.

"Art. 9" -

Parágrafo 2" - Ficam excluídas da competência do Juizado
Especial as causas de natureza sucessória, alimentar,
falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública e, também,
as relativas a acidentes do trabalho, a resíduos e ao estado e
capacidade das pessoas e, ainda as previstas na Lei n.° 7.347,
de 24.07.85 (Lei da Ação Civil Pública), mesmo que de cunho
patrimonial'".

A competência a guo, para a causa é delimitada na Lei
Complementar n.u 47, de 22 de novembro de 1995 (Código de
Organização e Divisão Judiciária do Estado do Acre)

"Art. 233 - Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública
processar e julgar:

I - as causas de interesse da Fazenda Pública do Estado..."

A competência da Vara da Fazenda Pública ratione personae é
absoluta. Segundo Antônio Cláudio da Costa Machado na obra Código
de Processo Civil Interpretado p. 96, a incompetência: a incompetência
absoluta (objetiva pela matéria e qualidade da parte e a funcional) não se
submete à prorrogação e, portanto, não precisa ser alegada pela parte por
meio de exceção declinatória, mas sim como preliminar de contestação
(art. 301, II). Caso a parte não a alegue em defesa, deve o órgão
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jurisdicional (monocrático ou colegiado), verificando a sua existência,
declará-la ex ofíicio.

Outrossim, confirma a competência da Vara da Fazenda Pública,
para dirimir a lide a Lei n.° 9.469, de 10 de julho de 1997, no seu art. 5o,
parágrafo único:

"Art. 5U

Parágrafo único - As pessoas jurídicas de direito interno
público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos,
ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir,
independentemente da demonstração de interesse jurídico,
para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar
documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria
e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de
deslocamento de competência, serão consideradas
partes,"(grifei)

Como se vê, o dispositivo in comento, autoriza as pessoas
jurídicas de direito público a intervir nos processos, cuja decisão possa-
lhes acarretar qualquer conseqüência, inclusive por via reflexa, deslocando
a competência do feito, como se parte fosse.

Ora, a simples intervenção do Estado do Acre já ensejaria a
incompetência per si desse Juizado Especial.

DA INEFICÁCIA DA SENTENÇA

Conseqüentemente, em vista das irregularidades já
supramencionadas, a sentença prolatada nos autos é ineficaz a medida
que não houve a citação do Estado do Acre para integrar a lide no pólo
passivo, mas por via reflexa será atingido na fase executoria como
explicitamente reconhecera o decisum.
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Ademais Excelência, note-se quão esdrúxula a situação
engendrada nos autos:

O BANACRE, hoje, não dispõe de qualquer ativo, posto que
através do contrato, cm anexo, todos os seus bens foram vendidos ao
Estado. Nessa ordem, logicamente em face da responsabilidade subsidiária
delimitada na sentença, em fase de execução o Estado deverá suportar o
ônus da ação, embora sem ter participado do processo de conhecimento.

Em vista de tal fato é impossível continuar o processo, sem que
o Estado assuma a sua responsabilidade herdada.

O princípio do contraditório (art. 5o, LX, CF) repugna que possa
ser ordinariamente atingida pela sentença, seus efeitos c imutabilidade,
pessoas que não participaram do processo nem teve como influir nos seus
rumos e no teor do provimento. Em seu respeito, a sentença só será eficaz
quando todos os titulares da relação ou situação jurídica controvertida
hajam sido partes no processo.

Rcprisa-se aqui o comando do próprio caput do art. 47 do CPC,
última parte: "... caso em que a eficácia da sentença dependerá da
citação de todos os litisconsorte no processo".

Ou seja, a eficácia da sentença condiciona-se diretamente à
citação de todas as partes.

A propósito, é bastante oportuna a lição extraída da obra
CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL COMENTADO, dos insignes mestres
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, 4° edição, Editora
RT.(p. 472)

"Eficácia da sentença. Caso se trate de litisconsórcio
necessário, todos os litisconsortes devem ser citados para a
ação sob pena de a sentença ser dada inutilmente (ínutilier
data), isto é, não produzir nenhum efeito, nem para o
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litisconsorte que efetivamente integrou a relação processual
como parte. A sentença dada sem que tenha sido integrado o
litisconsórcio necessário, não precisa ser rescindida por ação
rescisória, porque é absolutamente ineficaz, sendo
desnecessária sua retirada no mundo jurídico.

Eficácia da sentença, aferição posterior. A sentença dada sem
a integração do litisconsórcio necessário terá sua eficácia
aferida posteriormente. Caso o litisconsorte necessário que
não integrou a relação processual, concorde com a sentença e
se submeta a seu comando, sendo isto possível por tratar-se de
matéria de direito disponível, reputa-se eficaz a sentença; do
contrário, havendo impugnação pelo litisconsorte não citado,
a sentença é ineficaz com relação a ele e a todos os que
participaram do processo. Em sentido mais ou menos
conforme: Arruda Alvim CPCC, II, 351.

Eficácia da sentença. Influência na esfera jurídica de outrem.
Toda vez que se vislumbrar a possibilidade de sentença
atingir, diretamente, a esfera jurídica de outrem, a menos que a
lei estabeleça a facultatividade litisconsorcial (v.g., CC 623 II)
deve ser este citado como litisconsorte necessário, a fim de
que possa defender cm juízo".

No mesmo sentido, observa-se a jurisprudência anotada na obra
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, do sempre lembrado mestre
Theotonio Negrão, 3" edição, Editora Saraiva p. 155/156:

"Art. 47 - É nulo lab initio' o processo cm que não foi citado
litisconsorte necessário (RTJ 80/611, 95/742, RSTJ 30/230,
RJTJESP 113/222, RTFR 102/163, RT 508/202). E o
comparecimento do litisconsorte, na fase recursal, não o
convalida (RTJ 112/355, RJTJESP 127/49, RP 1/206, em. 103).
Em compensação, a falta de pedido de citação do

352



Revista da Procuradoría-Geral do Estado do Acre

litisconsorte passivo necessário não anula o processo,
podendo ser sanada até a sentença (RJTJESP 95/201); contra,
entendendo que, se não foi pedida a citação do litisconsorte
passivo necessário, o processo deve ser extinto: RF 312/147.

Tem-se ainda:

"Se o litisconsorte passivo facultativo não foi citado em nome
próprio para a ação, não pode ser alcançado pelos efeitos da
condenação, pois esta é inoperante em relação a ele. Seu
comparecimento espontâneo, mas na qualidade de
representante de outro litisconsorte, não supre a falta de
citação"(RT 630/82).

A nulidade do processo, por falta de intervenção de
litisconsorte necessário, foi prolatada até em embargos de
declaração oposto contra em recursos especial (STJ - Ia
Turma, Resp. 2.592 - PE - Edcl, rei. Pedro Acioli, J. 8.08.90,
acolheram os embs., v.u., F+DJU 27.08.90, p. 8.319).

Ante as razões demonstradas em linhas pretéritas, forçoso é
reconhecer que a respeitável decisão merece ser reformada por Vossa
Excelência, que com certeza, antes de fundamentar sua decisão
desconhecia o Contrato firmado em que o ESTADO assumiu todas as
responsabilidades existentes pelo então em processo de Liquidação
BANCO DO ESTADO DO ACRE S.A .

III - DO PEDIDO

EX POSITIS espera o Estado do Acre que Vossa Excelência
reconheça a inexistência de pressupostos de constituição válida do
processo de execução, e nesta oportunidade requer:

a) a declaração de nulidade da sentença em face da ausência de
citação do litisconsórcio passivo necessário;
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V

b) seja declarada a incompetência do Juizado Especial para dirimir
o feito, diante da presença obrigatória do Estado do Acre no pólo
passivo da ação.
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Procurador do Estado do Acre.

Lembre-se: dirigir quando se sentir sem condições físicas ou
emocionais põe em risco não só a sua vida, mas a de todos os
usuários do trânsito (DETRAN-AC)
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR

PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ACRE

ESTADO DO ACRE, pesso;i jurídica de Direito Público
Interno, já qualificado nesses autos por seu Procurador subscritor, com
endereço profissional na Procuradoria-Gcnd do Estado, sito a Av. Getúlio
Vargas 2.852 Bosque, nesta Capital, onde recebe citações e intimaçòes de
estilo, inconformado com o v. Acórdão n" 3.169, prolatado no Mandado
de Segurança n" 00.000087-6, em que é parte Impetrada ESTADO DO
ACRE e Impetrante MARIA HEL1ÀNIA DE MOURA, publicado no
Diário da Justiça do Éátado do Acre n° 1.806, de 04 de julho de 2000, vem
mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência com fundamento no
prescrito pelo art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
para, nos termos do art. 188 e art. 541, do CPC, tempestivamente, interpor
o presente

Para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, pelo que requer,
exercido o juízo de admissibilidade e em face de se tratar de ofensa direta c
frontal à Lei Federal, seja o presente recurso submetido a exame daquela
Corte.

Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente do Colendo

Superior Tribunal de Justiça

Referência: Acórdão n" 3.169 no Mandado de Segurança n°
00.000087-6 de Rio Branco-AC

Recorrente: ESTADO DO ACRE

Recorrido: MARIA HELIÂNIA DE MOURA

RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL
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Colendo Superior Tribunal de Justiça

Colenda Turma

Eminentes Ministros Julgadores,

Inobstantc o brilhantismo da V. DECISÃO (Acórdão nu 3.169)
proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Fvstado do Acre, data vcnia,
a mesma não pode prosperar, consoante ver-se-á adiante:

DOS ACÓRDÃOS COMBATIDOS,

tendo em vista que o tema dos Embargos foi discutido c sobre ele
houve decisão no Acórdão respectivo, a irresignação principal do
ESTADO DO ACRE tem o seu ponto focai no Acórdão n° 3.169, no MS
00.000087-6 e a secundária no Acórdão n" 3.195, já que não ocorreu a
negativa de vigência ao artigo 535 do CPC, assim:

"Acórdão n° 3.169.

Feito: Mandado de Segurança n° 00.00087-6

Órgão: Tribunal Pleno

Relator Originário: Desembargador Feliciano Vasconcelos

Relator designado: Desembargador Ciro Facundo de Almeida

Impetrante: MARIA HELENA DE MOURA(sic)

1" Advogado: Glenn Kelson Castro

2" Advogado: Kelen Rejane Nunes Belucci Castro

3" Advogado: Franciberto Ferreira de Castro

Impetrado: MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA DO
ESTADO DO ACRF(sÍc)

I.it. Passivo: Estado do Acre

Proc. do Estado: Roberto Ferreira da Silva
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"MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DF
CARGOS. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO E NÃO
CARGO TÉCNICO E CIENTÍFICO. DISTINÇÃO
ENTRE CARGO TÉCNICO E CIENTÍFICO.

1. E admissível constitucionalmente a acumulação de um cargo
de professor com um cargo técnico.

2. Cargo técnico não se confunde com cargo científico, visto
que, para o primeiro, a exigência é de conhecimento técnico
em nível de segundo grau e para o segundo, conhecimento
científico em nível de terceiro grau.

3. O técnico legislativo ocupante de cargo criado por lei, pode
acumular com um cargo de professor, respeitado apenas a
compatibilidade de horário.

4. Ordem concedida".

"V.v MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR
PÚBLICO - CUMULAÇÃO DE CARGOS - TÉCNICO
LEGISLATIVO E PROFESSOR - INADMISSIBILIDADE -

CARGO DE NÍVEL MÉDIO - ATIVIDADE QUE NÃO
EXIGE CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS DE

NÍVEL TÉCNICO - INOCORRÉNCTA DA EXCEÇÃO
AO PRINCÍPIO DA 1NACUMULAÇÃO DE CARGOS
PÚBLICOS - COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS -
IRRELEVANTE NA HIPÓTESE - SEGURANÇA QUE SE
DENEGA.

1. Apesar da denominação Técnico Legislativo, a função
exercida pela Impetrante cinge-se à atividade de organizar
serviços auxiliarcs e burocráticos, sem qualquer conotação
técnica ou cientifica, já que, notadamente, não exige
conhecimento específico para seu desempenho (art. 24, do
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Regulamento Administrativo da Assembléia Legislativa do
Estado do Acre);

2. A Constituição Federal (art. 37, XVI, 'b^ ao excepcionar à
acumulação de um cargo de professor com um cargo técnico,
estando ou não esse nome fixado na carreira respectiva,
evidentemente, refere-se ao cargo para o qual se exige pessoa
com conhecimentos de natureza técnica, específico em uma
área do saber, ou ainda com um treinamento especializado em
ciências, não se confundindo com atividade burocrática,
meramente repetitivo;

3. Tangente à compatibilidade de horários para a pretendida
acumulação, no particular, é irrelevante, face ao não
enquadramento do cargo Técnico Legislativo ao conceito de
'cargo técnico' tratado pela Constituição;

4. Precedentes Jurisprudenciais".

"Acórdão n" 3.195

Feito: Mandado de Segurança n° 00.00087-6

Órgão: Tribunal Pleno

Relator Originário: Desembargador Feliciano Vasconcelos

Relator designado: Desembargador Ciro Facundo de Almeida

Impetrante: MARIA HELENA DE MOURA(sic)

1° Advogado: Glenn Kelson Castro

2" Advogado: Kelen Rcjanc Nunes Belucci Castro

3oAdvogado: Franciberto Ferreira de Castro

impetrado: MFSA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA DO
ESTADO DO ACRE(sic)
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Lit. Passivo: Estado do Acre

Proc. do Estado: Roberto Ferreira da Silva"

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. OMISSÃO NO JULGADO.

3. Não é omisso o acórdão que deixa de fazer referência a um
fato não provado e sem relevância para o deslinde da ação(sic)

4. Os Embargos de Declaração consoante decisão deste órgão
fracionado, se prestam para fortalecer o julgado, expurgando
do Acórdão dúvidas, omissões e contradições, não se
prestando como recurso idôneo para corrigir os fundamentos
de uma decisão".

Sendo fiel aos fatos, transcreve-se o inteiro teor do relatório do
Acórdão nos autos do Mandado de Segurança nu 00.000087-6, de Rio
Branco.

"RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Fcliciano Vasconcelos,
relator: Maria Heliânia de Moura, nos autos qualificada,
impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar,
contra ato da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do
Estado do Acre que determinou a opção entre o cargo de
Técnico Legislativo e o de Professora P-1, que ocupa naquela
Casa Legislativa e na Secretaria Estadual de Educação c
Cultura, respectivamente.

Aduz que o ato impugnado é ilegal, pois desempenha
regularmente suas atividades profissionais sem
incompatibilidade de horários, e, garante que tanto a
Constituição Federal (art. 37, XVI, alínea 'b'), como a Lei
Complementar 39/93 (art. 168), quanto a Resolução n."
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293/92 (art. 67, II), autorizam o exercício cumulativo de um
cargo técnico com um de professor.

Acostados à inicial vieram os documentos de fis. 06/29.

Através do despacho de fls. 32/33, não vislumbrando os
pressupostos necessários a sua concessão, indeferi a liminar.

Regularmente notificados, a Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa (autoridade coatora) e o Estado do Acre
(litisconsorte passivo) prestaram informações, em conjunto, às
fls. 40/47, declinando que inexiste direito líquido e certo, ao
argumento de que o atributo 'técnico' do cargo de Técnico
Legislativo não se enquadra no conceito de que trata a
Constituição Federal. Trouxeram à colação diversos julgados
acerca da matéria.

Asseguram também que não há compatibilidade de horários
para a efetiva acumulação dos cargos em pauta, uma vez que
na Secretaria de Educação a Impetrante tem jornada de
trabalho de 40 (quarenta) horas.

Foram os autos à Procuradoria Geral de Justiça, que ofertou
parecer às fls. 51/56, manifestando-se pela denegação da
segurança, ao argumento de que a Impetrante não demonstrou
a compatibilidade de horários e que o cargo de técnico
legislativo não se ajusta ao conceito de técnico, que trata o art.
37, XVI, V, da Constituição Federal, face à natureza repetitiva
da atividade, não exigindo conhecimento especiais.

É o relatório."

A seguir, o Estado opôs Embargos de Declaração, com efeito,
modificativo sob a alegação de que a Impetrante já fora demitida do cargo
de Professora da Secretaria de Educação e Cultura, com fundamento em
informação juntada aos autos pela Impetrante, em 05 de abril de 2000, a
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fl. 61 dos autos do MS, assim: "considerando que o processo de
demissão do ota Requerente já fora concluído na Secretaria de
Estado de Educação".

Tal fato, isto é, a inserção de requerimento da Impetrante ocorreu
após a oferta das INFORMAÇÕES do Impetrado.

O v. Acórdão n" 3.195 nos Embargos destacou que inesistia
omissão no julgado e que: "Não é omisso o acórdão que deixa de fazer
referência a um fato não provado e sem relevância para o desiinde da
ação".

Em que pese o REsp não servir como base de acréscimo
probatório, apenas para justificar a impetração dos embargos, junta-se
neste documento, a prova de que a manifestação da Impetrante às fls. 61, é
ESSENCIAL no desiinde da questão, pois aquela foi exonerada dos
quadros da Secretaria de Educação em 01.04.2000.

A guisa de situar-se no tempo, registra-se que a Súmula do
Acórdão que concedeu a segurança toi publicada no DJ n° 1.806, de
4.7.2000, e os Embargos de Declaração em 10.8.2000.

Com o propósito de que fosse aclarado o teor do Acórdão n"
3.169, o recorrente opôs Iembargos de Declaração que, após o
enfrentamento do tema pelo Egrégio Tribunal de Justiça, redundou no
Acórdão n" 3.195.

No v. Acórdão consta à fl. 116 que:

"Na verdade, inexiste qualquer omissão no julgado, até mesmo
porque, tal fato, comunicação de conclusão do processo de
demissão da Impetrante, não foi sequer mencionado nas
informações do Embargante, que se limitou a discutir a
inexistência de direito líquido e certo da Embargada foi
entender que o cargo que ocupa na Assembléia Legislativa não
é técnico, capaz de ensejar o direito a acumulação com um
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cargo de professor. No demais, a petição que pede julgamento
não diz cm nenhum momento que a Impetrante tenha sido
demitida e, seguinte àquela petição, um mês depois, há até uma
declaração da própria Secretaria de Educação dando conta que
a Embargada trabalhou no horário de 7:00 às 11:00 horas no
Centro de F^nsino Especial Dom Bosco (fl. 74)".

Apenas para efeito de confrontação, há que se fragmentar em
blocos de assertivas perfeitas e acabadas tal parágrafo, assim:

"Na verdade, inexiste qualquer omissão no julgado, até mesmo
porque, tal fato, comunicação de conclusão do processo de
demissão da Impetrante, não foi sequer mencionado nas
informações do Embargante".

A respeito dessa afirmação o Requerente não poderia referir-se a
ela nas informações (protocoladas em 09.03.2000, às fls. 41/48), pois o
registro sobre o processo de demissão da Impetrante somente ocorreu em
05.04.2000, (fl. 61).

Na realidade, o que realça a importância do documento que
destaca o fato de a Impetrante ter sido demitida após a juntada das
INFORMAÇÕES é o r. despacho do i. Senhor Desembargador Relator
Originário a fl. 33 dos autos: "Por outro lado, a impetrante não
demonstrou que há processo de demissão do cargo de professora,
em andamento na Secretaria de Educação, que reclame a urgência
da medida".

O aludido despacho foi exarado ab initio, por ocasião da
apreciação do pedido de liminar.

Como se demonstra, o recorrente não poderia ter feito qualquer
alusão à demissão da servidora, por ocasião da apresentação das
informações.
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A propósito, para manifestar-se sobre o teor do documento ã fl.
61, o Requerente deveria ter sido intimado, o que não ocorreu.

Na aludida declaração, o período a que se refere à informação,
não está claro.

Trabalhou, sim... Em que período?

E iógico deduzir-se que foi anteriormente ao julgamento do
Mandado de Segurança.

Faz-se mister iluminar o debate da questão constitucional violada:
art. 37, XVI, da Constituição Federal.

Nas Informações, fl. 47, o Impetrado manifestou-se sobre a
incompatibilidade de horários para acumulação dos cargos de técnico
legislativo e professor.

De comentar-se, o teor da declaração à fl. 74 ipsis Jitteris. "dando
conta que a Embargada trabalhou no horário de 7:00 às 11:00 horas no
Centro de Ensino Especial Dom Bosco".

A esse respeito, a conclusão de que a Impetrante estaria, ainda,
prestando serviços na data em que foi firmada a declaração: 25 de maio de
2000, o v. Acórdão foi induzido pela Impetrante a integrar em sua
convicção um sofisma.

Dispõe o Contrato de Trabalho, à fl. 09 do MS, que o Recorrido
submeter-se-á a uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais.

Ou, numa hipótese mais favorável ã Impetrante: 25 (vinte e
cinco) horas semanais, conforme consta no contracheque à fl. 14, de
serviços prestados à Secretaria de Educação e Cultura.

No v. Acórdão concessivo da segurança, f). 90, consta que a
Impetrante submete-se no cargo de técnico legislativo a um regime de
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trabalho de 40 (quarenta) horas semanais; o que redundaria numa jornada
de, no mínimo 65 (sessenta e cinco) horas semanais.

Ainda assim, nos autos inexiste prova da compatibilidade de
horários, isto é, entre os turnos que desenvolve na Secretaria de Educação e
Cultura e na Assembléia Legislativa.

A Impetrante não mais pertence aos Quadros da Secretaria de
Educação e Cultura desde 01.04.2000.

Portanto, quanto a esse pedido houve perda do objeto.

Trouxe à colação jurisprudência pátria, federal e estadual, com
destaque à Apelação Cível n" 165.478-1 - São Paulo, em que foi apciante
Maria Vânia Lima de Araújo e apelado Comissão Permanente de
Acumulação de Cargos da Coordenadoria de Recursos Humanos do
Estado, onde a Quinta Câmara Civil do Tribunal de Justiça, por votação
unânime, adotado o relatório de fls., negou provimento ao recurso.

A seguir excerto do aresto:

"Na qualidade de servidora do Tribunal de Justiça do Estado,
que ocupa o cargo de Escrevente Técnica Judiciário, lotada
na Comarca de São José dos Campos, queixa-se a impetrante
de decisão proferida pela referida Comissão de Acumulação de
Cargos, que lhe negou o direito de acumular as funções de
professora estadual, em vaga conquistada na Escola Estadual
de Primeiro e Segundo Graus Professor José Vieira Macedo,
na mesma cidade, em horário diverso daquele cumprido no
Fórum local".

E prossegue o acórdão:

"O termo técnico não pode entender-se na acepção vulgar,
como significando o oposto a leigo num determinado ramo de
atividade profissional. Técnico é o indivíduo possuidor de
conhecimento ou treino especializado em ciências ou artes

366



Revista da Procuradoria-Gcral do Estado do Acre

particulares a uma profissão". (RDA, vol. 25/379, in
Comentários à Constituição Brasileira, Editora Saraiva, 1990,
vol. 27381).

E finalizou:

"Na realidade, conforme bem anotou o ilustre Promotor de
Justiça, o cargo de Escrevente Técnico Judiciário, apesar de
ostentar o atributo 'técnico', reclama para o seu exercício
escolaridade correspondente ao segundo grau. Não exige
assim, conhecimentos específicos de nível superior, normal ou
profissional. Em decorrência, não se enquadra no conceito de
cargo técnico de que trata a Constituição da República (fls. 36)
- Fonte de Publicação: Revista Oficial LEX, JTJ - volume 138
-p. 122".

In casu, no v. Acórdão n° 3.169 consta o VOTO VENCIDO do
i. DesembargadorRelator Originário, às fls. 81/88, cuja F.menta é:

"V.v MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR
PÚBLICO - CUMULAÇÃO DE CARGOS - TÉCNICO
LEGISLATIVO E PROFESSOR - INADMISSIBILIDADE -

CARGO DE NÍVEL MÉDIO - ATIVIDADE QUE NÃO
EXIGE CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS DE

NÍVEL TÉCNICO - INOCORRÊNCIA DA EXCEÇÃO
AO PRINCÍPIO DA INACUMULAÇÃO DE CARGOS
PÚBLICOS - COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS -
IRRELEVANTE NA HIPÓTESE - SEGURANÇA QUE SE
DENEGA.

1. Apesar da denominação Técnico Legislativo, a função
exercida pela Impetrante cinge-se à atividade de organizar
serviços auxiliares e burocráticos, sem qualquer conotação
técnica ou científica, já que, notadamente, não exige
conhecimento específico para seu desempenho (art. 24, do
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Regulamento Administrativo da Assembléia Legislativa do
listado do Acre);

2. A Constituição Federal (art. 37, XVI, 'b') ao excepcionar à
acumulação de um cargo de professor com um cargo técnico,
estando ou não esse nome fixado na carreira respectiva,
evidentemente, refere-se ao cargo para o qual se exige pessoa
com conhecimentos de natureza técnica, específico em uma
área do saber, ou ainda com um treinamento especializado em
ciências, não se confundindo com atividade burocrática,
meramente repetitivo;

3. Tangente a compatibilidade de horári os para a pretendida
acumulação, no particular, é irrelevante, face ao não
enquadramento do cargo Técnico Legislativo ao conceito de
'cargo técnico' tratado pela Constituição;

4. Precedentes Jurisprudenciais".

De outra banda, o VOTO VENCEDOR gerou a seguinte
Ementa:

"MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE
CARGOS. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO E NÃO
CARGO TÉCNICO E CIENTÍFICO. DISTINÇÃO
ENTRE CARGO TÉCNICO E CIENTÍFICO.

1. E admissível constitucionalmente a acumulação de um cargo
de professor com um cargo técnico.

2. Cargo técnico não se confunde com cargo científico, visto
que, para o primeiro, a exigência é de conhecimento técnico a
nível de segundo grau e para o segundo, conhecimento
científico a nível de terceiro grau.
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3. O técnico legislativo ocupante de cargo criado por iei, pode
acumular com um cargo de professor, respeitado apenas a
compatibilidade de horário.

4. Ordem concedida".

Crê o Requerente que o entendimento da Corte Acreana diverge
da jurisprudência dominante nos tribunais pátrios, em especial no Colendo
Superior Tribunal dejustiça, a seguir:

"EMENTA

RMS - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO -

CARGOS - ACUMULAÇÃO - MAGISTÉRIO E
ESCREVENTE DE COMARCA - VEDAÇÃO CONTIDA
NO ART. 37, XVI, 'B' DA CF/88 E NA LEI ESTADUAL
5.573/92. ART. 3o, III.

1. A Carta Política de 1988 em seu artigo 37, XVI, V, estatui a
possibilidade de acumulação de um cargo de professor com
outro, técnico ou científico. O primeiro requer famüiaridade
com a metodologia empregada no exercício do mister, a fim de
demonstrar conhecimento específicos de forma sistematizada,
a fim de enriquecer o conhecimento humano.

2. No caso in exame, a Lei 5.573/92, em seu art. 3", III,
descreveu as funções de escrevente de comarca, impondo ao
seu ocupante a mera aprovação em segundo grau, para
desempenhar atividade de cunho burocrático e de natureza
repetitiva, contrastando, assim, com o disposto no art. 37,
XVI, 'b' da CIV88.

3. Recurso conhecido e desprovido."

(RMS nQ 7.570-PB / 96/0051879-3. Rei. Ministro Gilson
Dipp).
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Agreguem-se esses, àqueles manifestados as fls. 86/87 do
Acórdão no MS, que integraram o VOTO VENCIDO.

CARGO DE NATUREZA TÉCNICA - REQUISITOS NÃO
ATENDIDOS

CABIMENTO DO RECURSO PELAS ALÍNEAS "A" e "C" DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, POR CONTRARIEDADE E
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DO DECRETO Nu 35.956/54.

I - Do cabimento pela alínea "a"

Antes do discurso de defesa da tese faz-se mister ressaltar o

magistério de Nelson Luiz Pinto:

"Contrariar supõe toda e qualquer forma de ofensa ao texto
legal, quer deixando de aplicá-lo às hipóteses que a ele se
devem subsumir, quer aplicando-o de forma errônea ou, ainda,
interpretando-o de modo não adequado e diferente da
interpretação correta, no sentir do órgão responsável pelo
controle do respeito e pela uniformização do direito federal,
que é o Superior Tribunal de Justiça" (ob cit., p. 117).

A v. decisão contida no Acórdão combatido contrariou o disposto
no artigo 3o, parágrafo único, "a" e "b", artigo 5" e parágrafo único, do
Decreto n" 35.956, de 02 de agosto de 1954, que regulamentou os artigos
188 a 193 da Lei n" 1.711, de 28 de outubro de 1952, verbis:

"Artigo 3" Cargo técnico ou científico é aquele para cujo
exercício seja indispensável e predominante a aplicação de
conhecimentos científicos ou artísticos de nível superior de
ensino.

Parágrafo único. Considera-se também como técnico ou
científico:
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a) O cargo para cujo exercício seja exigida habilitação em
curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível
superior de ensino; e...

b) O cargo de direção privativo de membro do magistério, ou
ocupante de cargo técnico ou científico".

"Artigo 5" A simples denominação de 'técnico' ou 'científico'
não caracteriza como tal o cargo que não satisfizer as
condições do artigo 3".

Parágrafo único. As atribuições do cargo, para efeito de
reconhecimento do seu caráter técnico ou científico, serão
consideradas na forma dos parágrafos 1" e 2" do artigo 8o".
(doe).

Tais dispositivos conflitam com o disposto na ementa do v.
Acórdão da Egrégia Corte Acreana, dessa forma:

"2. Cargo técnico não se confunde com cargo científico, visto
que, para o primeiro, a exigência é de conhecimento técnico
em nível de segundo grau e para o segundo, conhecimento
científico em nível de terceiro grau.

3. O técnico legislativo ocupante de cargo criado por lei, pode
acumular com um cargo de professor, respeitado apenas a
compatibilidade de horário".

Entende-se, pois, como demonstrado a contrariedade ao Decreto
Federal n° 35.956, de 02 de agosto de 1954, uma vez que o confronto
entre o texto legal e os didáticos termos da ementa está meridianamente
explícito.

II - Do cabimento pela alínea "c"

Pois bem, acrescendo-se ao que já foi exposto nesta peça, ressalta-
se que o v. Acórdão sustenta, em síntese, que o cargo de TÉCNICO
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LEGISLATIVO, da Assembléia Legislativa do Estado do Acre possui
natureza técnica e, por isso, está enquadrado na categoria protegida pelo
artigo 37, XVI, "b", da CF/88, ou seja, permitindo sua acumulação com
outro de professor.

O Egrégio Tribunal de Justiça do ESTADO DO ACRE, sobre a
interpretação da expressão "técnico legislativo", com ênfase no termo
técnico, no v. Acórdão assim se manifestou:

"Acórdão n° 3.169

Feito: Mandado de Segurança n° 00.00087-6

Órgão: Tribunal Pleno

Relator Originário: Desembargador Felíciano Vasconcelos

Relator designado: Desembargador Ciro Facundo de Almeida

Impetrante: MARIA HELENA DE MOURA(sic)

1" Advogado: Glenn Kelson Castro

2" Advogado: Kelen Rejane Nunes Belucci Castro

3" Advogado: Franciberto Ferreira de Castro

Impetrado: MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE (sic)

Lit. Passivo: Estado do Acre

Proc. do Estado: Roberto Ferreira da Silva".

"MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE
CARGOS. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO E NÃO
CARGO TÉCNICO E CIENTÍFICO. DISTINÇÃO
ENTRE CARGO TÉCNICO E CIENTÍFICO.

1. E admissível constitucionalmente a acumulação de um cargo
de professor com um cargo técnico.
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2. Cargo técnico não se confunde com cargo científico, visto
que, para o primeiro, a exigência é de conhecimento técnico
em nível de segundo grau e para o segundo, conhecimento
científico em nível de terceiro grau.

3. O técnico legislativo ocupante de cargo criado por lei, pode
acumular com um cargo de professor, respeitado apenas a
compatibilidade de horário.

4. Ordem concedida".

"V.v MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR
PÚBLICO - CUMULAÇÀO DE CARGOS - TÉCNICO
LEGISLATIVO E PROFESSOR - IN ADMISSIBILIDADE -

CARGO DE NÍVEL MÉDIO - ATIVIDADE QUE NÃO
EXIGE CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS DE

NÍVEL TÉCNICO - INOCORRÈNCIA DA EXCEÇÃO
AO PRINCÍPIO DA INACUMULAÇÃO DE CARGOS
PÚBLICOS - COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS -
IRRELEVANTE NA HIPÓTESE - SEGURANÇA QUE SE
DENEGA.

1. Apesar da denominação Técnico Legislativo, a função
exercida pela Impetrante cinge-se à atividade de organizar
serviços auxüiares e burocráticos, sem qualquer conotação
técnica ou científica, já que, notadamente, não exige
conhecimento específico para seu desempenho (art. 24, do
Regulamento Administrativo da Assembléia Legislativa do
Estado do Acre);

2. A Constituição Federal (art. 37, XVI, V) ao excepcionar à
acumulação de um cargo de professor com um cargo técnico,
estando ou não esse nome fixado na carreira respectiva,
evidentemente, refere-se ao cargo para o qual se exige pessoa
com conhecimentos de natureza técnica, específico em uma
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área do saber, ou ainda com um treinamento especializado em
ciências, não se confundindo com atividade burocrática,
meramente repetitivo;

3. Tangente a compatibilidade de horários para a pretendida
acumulação, no particular, é irrelevante, face ao não
enquadramento do cargo Técnico Legislativo ao conceito de
'cargo técnico' tratado pela Constituição;

4. Precedentes Jurisprudenciais". (doe.)

Eis excerto do voto vencedor:

"Ora, sabemos que os cargos técnicos são aqueles que não
precisam de intelectualidade científica, que exige o grau de
terceiro grau, tanto que no segundo grau existem as escolas
técnicas: escola técnica agrícola, escola técnica em
contabilidade, escola técnica em administração de empresas ...
isso porque são 'técnicos', não se exigindo conhecimentos
científicos. O que a Constituição Federal admite é a
acumulação de um cargo técnico 'ou' científico, não técnico 'c'
científico. Portanto exigiu conhecimento científico, quando a
Constituição Federal não o exige e estrapola o que diz a
legislação. Sou favorável à interpretação de que temos que
distinguir cargo técnico de cargo científico".

A tese defendida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do listado do
Acre foi adensada no v. Acórdão, com a seguinte "declaração de voto";
verbis:

"Por estranhar que o cargo de Técnico Legislativo não fosse
considerado de natureza técnica, passível, portanto, de
acumulação com outro de professor, nos moldes
constitucionais insertos na alínea 'b', do inc. XVI, do art. 37, da
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CR/88, é que pedi vista destes processos, a fim de que pudesse
consultar um dos maiores parecenstas de direito público da
esfera federal deste País, o Doutor Corsíndio Monteiro da
Silva, autor de várias obras e conhecidíssimo dos meios
literários e administrativos pelo arraigado espírito de
responsabilidade profissional, com que sempre se houve na
antiga Comissão de Acumulação de Cargos, órgão de
deliberação coletiva que funcionou por anos à fio junto ao
Gabinete do Diretor-Geral do extinto DASP".

E prossegue:

"Resulta, portanto, à vista do que dispõe o Regulamento
Administrativo do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa, como de natureza técnica o cargo de técnico
legislativo a legitimar a acumulação com um de Professor, de
vinte ou de quarenta horas-aulas, desde que a regência de
classe, como acontece com as impetrantes, ocorra em horário
compatível, ou seja, entre dezenove e vinte e duas horas, a teor
do permissivo constitucional inserto na letra V, do inc. XVI,
do art. 37, da Lei Fundamental Brasileira, promulgada no dia
05 de outubro de 1988".

Há divergência jurisprudência!.

O Tribunal do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez,
adotou posição antagônica, verbisi

"SERVIDOR PÚBLICO

139 - Acumulação de cargos técnico e de professor

EMENTA: Constitucional - Administrativo - Servidor público
- Acumulação do cargo de técnico judiciário com o de
professor da Fundação Educacional - Impossibilidade -
Segurança denegada.
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verbis.

1. A acumulação de cargos públicos somente é admissível nas
hipóteses expressamente contempladas na Constituição Federal
(art. 37, XVI e XV11), não se adequando à execução os cargos
de técnico judiciário do TJDF e o de professor da FFDF
porquanto, nada obstante a denominação que ostenta o
primeiro, sua natureza é meramente burocrática.

2. Segurança denegada.

DECISÃO: Denegou-se a ordem. Maioria. (TJDF-CE-Ac. N"
115610-Rel. Des. Estevam Maia-DJDF 18.08.99-p. 44)" (grifei)
doe.

Do aludido Acórdão do E. TJ/DFT extrai-se, litteris.

"Sustenta a impetrante que da própria designação do cargo que
ocupa, nesta Corte - Técnico Judiciário -, resulta a
possibilidade de cumulaçào de cargos de Professor da
Fundação Educacional do Distrito Federal".

Íntegra o Acórdão da Corte Brasilicnse, para todos efeitos, ainda,

"Dissertando sobre o tema, preleciona CRETÉLLA JÚNIOR
(Curso de Direito Administrativo, Forense, 11a ed., págs.
498/499):

A expressão 'cargo técnico-científico' causou e causa não
pequenos embaraços, em teoria e na prática, tanto assim que a
Secretaria da Presidência da República se viu na contingência
de baixar uma circular esclarecedora que, diga-se de passagem,
quase nada adiantou, incorrendo, logo de início, no direito
lógico de colocar o definido na definição.

A expressão técnico científico, referente a cargo e empregada
como um todo na Constituição de 1934 (art. 172, § lu), foi
cindida em duas, no texto da atual Constituição que fala,
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dicotomicamente, cm cargo técnico e cargo científico (art.
185).

O conjunto técnico-científico abrange, a nosso ver, apenas
certa categoria de cargos - os cargos técnicos -
fundamentados em princípios científicos, não compreendendo,
por exemplo, os cargos científicos puramente teóricos, não
técnicos.

A Constituição de 1946 fala em cargos técnicos, separando-os
de cargos científicos.

Na realidade, a idéia de técnico não excluem a de científico,
embora esta idéia possa existir independentemente daquela.

Em nossos dias, o técnico que não se socorresse de
princípios científicos não seria técnico, na moderna acepção
da palavra, mas profissional autônomo, o que não significa, em
absoluto, que a qualidade pessoal de técnico, do titular, se
comunicaria, necessariamente, ao cargo: pode o titular do
cargo ser, eventualmente, um técnico, embora seu cargo não o
seja.

Sem ir ao extremo de declarar que é impossível fixar, em tese,
o que se deve compreender por técnica, ou por cargo
técnícOj expressão de enorme amplitude semântica, empregada
e compreendida nos mais variados sentidos e até em acepções
opostas, preferimos concluir que 'cargos técnicos são aqueles
para cujo desempenho é mister familiaridade com
determinados métodos, sistematicamente organizados, que
repousam no conhecimento científico, ministrado em
determinada cátedra'.

No art. 185 da Constituição de 1946, o vocábulo técnico 'não
pode estender-se na acepção vulgar, como significando o
oposto a leigo, num determinado ramo da atividade
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profissional. Técnico é o indivíduo possuidor de
conhecimentos ou treino especializado em artes particulares a
uma profissão".

E fulmina o v. Acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios:

"Nada obstante a denominação que ostenta, o cargo de
Técnico Judiciário, em que foi convertido o antigo cargo de
AuxiliarJudiciário, não se qualifica como técnico, para o fim
pretendido pela impetrante, por isso que de natureza
meramente burocrática, não se exigindo para sua investidura
conhecimentos especializados, mas sim, c tão-somente, curso
de segundo grau, ou curso técnico equivalente, tal como
disposto no art. 6o da Lei 9.421, de 1996".

Entende o Estado do Acre que o paradigma transcrito caracteriza
a divergência jurisprudencial válida e específica, pois discorre tese contrária
à decisão da Corte Acreana, cujo teor é no sentido de que:

"cargo técnico não se confunde com cargo científico,
visto que, para o primeiro, a exigência é de conhecimento
técnico em nível de segundo grau e para o segundo,
conhecimento científico em nível de terceiro grau".

Tais posicionamentos, cumulativamente expostos nesta peça,
conflitam com o disposto no Decreto Federal n° 35.956/54, que estabelece
que cargo técnico ou científico "é aquele para cujo exercício seja
indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos
científicos ou artísticos de nível superior de ensino", não se ajustando
a tal conceito o cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO da Assembléia
Legislativa do Estado do Acre, uma vez que a habilitação profissional
exigida pelo cargo de Técnico Legislativo, constante no artigo 24 do
Regulamento Administrativo da Assembléia Legislativa do Estado do Acre,
e que taz parte de seu Regimento Interno, restringe-se ao 2" grau, do nível
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médio, sem a exigência de conhecimentos especializados que o qualifiquem
como "técnico".

Assim, não preenchidos os requisitos necessários a sua
qualificação como cargo de natureza técnica que permite o exercício
simultâneo com desempenho da atividade de professor, revela-se in casu,
o impedimento da regra geral que veda a acumulação, positivada no art. 37,
XVI, da CF.

DO MÉRITO

Demonstrados estão, acima, a contrariedade e a divergência
jurisprudencial ao Decreto Federal n" 35.956/54.

DO PEDIDO

Evidenciadas as hipóteses sob comento, tudo em conformidade
com a demonstração do cabimento do presente recurso, está perfeitamente
caracterizada, portanto, a ocorrência de hipótese constitucional, mercê do
disposto no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.

Isto posto, à vista da argumentação e da fundamentação evocada
pelo Recorrente, requer o ESTADO DO ACRE que o presente
instrumento seja conhecido e provido, com a conseqüente reforma do v.
Acórdão pertinente, da Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Acre.

Persegue, dessa forma, com pertinácia, o ESTADO DO ACRE,
a restauração da ordem legal e social, com a segurança da propriedade
jurídica com que essa Mui Justa Corte apreciará o presente recurso.
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PARECERES

Procure sempre sair mais cedo de casa, lembrando que nem
sempre o trânsito é tão tranqüilo como você espera. Seja
previdente (DETRAN-AC)





PARECER

Apreciação das questões insertas na Lei
de Responsabilidade Fiscal- LC-
105/2000, de 04 de maio de 2000.

Maria Lídia Soares de Assis

Felix Almeida de Abreu

Procuradores do Estado do Acre

Certifique-se que o extintor de incêndio do seu veiculo esteja
devidamente carregado, evite transtornos. (DETRAN -AC)
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PARECER N. ° 011/2000.

REFERÊNCIA: OFÍCIO CIRCULAR N.° 666/00 - CONFAZ
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Trata-se da apreciação das questões relacionadas no ofício circular
n.° 666/00 - CONFAZ, acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC
101/2000, de 04 de maio de 2000, assim formuladas:

01) Alcance da expressão "renúncia de receita" para os efeitos
do art. 14;

02).' Analisar no contexto da lei, a manutenção dos regimes
(benefícios) vigentes, principalmente no que se refere aos prazos
pelos quais foram concedidos;

03) Implicações da previsão da receita tributária e da renúncia
fiscal ria elaboração da LDO e da LOA;

04) Constitucionalidade do art. 14;

05) Aplicação prática da prorrogação de convênios e de
convênios a serem celebrados;

06) Como ficaria a implementação do Convênio ICMS 36/00,
que dispensa multas c juros relativos a créditos tributários do
ICMS;

07) Análise detalhada, incluindo diferimento, crédito presumido
em substituição aos créditos normais, redução de alíquota pelo
Senado Federal, do § 1° do art. 14;

08) O que é isenção de caráter geral, inclusive diante do art. 179
doCTN;

09) Incentivos financeiros de origem tributária;

10) Enumeração do inciso II do art. 14 é exaustiva ou não;
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11) Os efeitos da LRF sobre a LC 24/75.

Por haver pertinência entre si as questões sobre n.° 1, 2, 4, 7, 8, 9
e 10, serão apreciadas cm conjunto a égide do art. 14 da LC 101/2000, que
trata da RENÚNCIA DK RKCEITA.

Constitucionalidade do Art. 14

Impõe-se inicialmente aquilatar a norma investigada dentro do
arcabouço constitucional que fora instituída.

Neste contexto, a Constituição Federal vigente, ao falar de
finanças públicas propriamente ditas, prescreve em capítulos específicos a
necessidade de edição de Lei Complementarpara veicular tais assuntos.

"Art. 163 - Lei Complementar disporá sobre:

I - Finanças Públicas".

A matéria tratada na norma sob comento substancialmente é

pertinente à atividade financeira do Estado, abrigando normas de Direito
Financeiro e Tributário. Nessa qualidade, cm harmonia ainda com o art. 24,
I, da Carta Maior, o instrumento Legislativo - Lei Complementar é
perfeitamente adequado à disciplina da matéria, não havendo formalmente
qualquer sinal de inconstitucionalidade.

Materialmente, há de se confrontar a regra do art. 14, da LRF com
os artigos 150 § 6r', 155, § 2", XII "g" c 165 § 6" da CF.

"Art. 150-(...)

§ 6" - Qualquer subsidio ou isenção, redução de base de
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão,
relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser
concedido mediante lei específica, federal, estadual ou
municipal, que regule exclusivamente as matérias acima
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enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem
prejuízo do disposto no art. 155, § 2o, XII, g.

Art. 155 -(...)

§ 2" - O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

XII - Cabe a Lei Complementar:

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e
do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais
serão concedidos e revogados".

Como se vê, os dispositivos enfocados tratam da concessão de
benefícios ou incentivos fiscais sob diversas modalidades, todas
compreendidas genericamente na LRF como RENÚNCIA DE RECEITA.

Exige, pois esse comando constitucional Lei Específica para cada
caso de concessão de benefício fiscal, exceto para o ICMS, cujo perfil
jurídico recomenda que as isenções e demais incentivos fiscais somente
poderão ser concedidos e revogados mediante deliberação dos Estados e
do Distrito Federal através de Convênios.

Nesse ponto, em nada retocou a LRF à Constituição. A
sistemática adotada para a renúncia da receita tributária condicíona-se a
autorização legislativa ou deliberações interestaduais por convênios - no
caso do ICMS.

A Lei Complementar 101/2000 —especialmente no art. 14, apenas
criou novas exigências - dentro do espeque de equilíbrio fiscal agora
desejado.

O papel da Lei Complementar, inclusive em se tratando de
finanças públicas, é completar determinadas normas de cunho
constitucional.
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"Leis complementares prestam-se ao desenvolvimento
normativo de temas materialmente constitucionais, é dizer,
temas cujo conteúdo é próprio da Constituição, mas que
dependem, para sua aplicabilidade, de um desdobramento e
detalhamento que não se coaduna com o caráter
tendencialrncnte sintético e rígido que se espera das
constituições. (...)

O ato normativo assim elaborado - a Lei Complementar -
será, então, sob a ótica material, constitucional, pois que
desenvolvendo matéria própria, típica, da Constituição, mas
sob o ponto de vista formal, terá natureza de mera lei, já que
produzido no âmbito mesmo do processo legislativo".

Logo, é perfeitamente viável a introdução via LC de novos
requisitos para a concessão de incentivos, que importe em renúncia de
receita, como fez a 101/2000, consagrandopara tanto, que o Projeto de Lei
ou Convênio:

a) sejam acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
exercícios seguintes;

b) atendam ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) c a pelo menos uma das seguintes condições:

1 - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária Anual (LOA) e
que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

2 - demonstração pelo proponente de que esta renúncia de receita
será compensada por aumento de receita proveniente de elevação de
alíquotas, ampliação da base de cálculo, aumento ou criação de tributo ou

388



Revista da Procuradoria-Gcral do Estado do Acre

contribuição, caso em que o ato que implique em renúncia só entra em
vigor quando estiver assegurada a compensação pelo aumento de receita.

Cumpre ressaltar que a exigência contida no caput do art. 14
(estimativa do impacto orçamentário-financeiro) decorre do próprio texto
Constitucional, que assim dispõe em seu art. 165, § 6":

"Art. 165-(...)

§ ó" - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de
demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e
despesas, decorrente de isenções anistia, remissões, subsídios e
benefícios de natureza financeira, tributária e crediticia".

Assim, irrelevante o trato da exigência via ix.\ Complementar,
posto que, referida condição tem assento constitucional.

Ainda no exame da Constitucionalidade do art. 14, na adoção das
medidas ditas compensatórias (Art. 14, 11), a LRF impõe o estrito
cumprimento ao princípio da anterioridade tributária, previsto no art. 150,
III, "b", da CF.

Destarte, a análise do art. 14 da LC 101/2000, guarda
conformidade com as normas de validade fundamental, tanto formalmente
como materialmente.

Renúncia de Receita

O § 1"do artigo 14 da LRF estabelece:

"A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito
presumido, concessão de isenção cm caráter geral, alteração de
alíquotas ou modificação de base de cálculo que implique
redução discriminada de tributos ou contribuições e outros
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado".

389



Apreciação das questões insertas na Lei de Responsabilidade Fiscal

O alcance da expressão renúncia de receita para os fins do artigo
susomencionado, deve ser delineado a partir de uma análise sistemática e
teleológica da lei.

É de se considerar que o objetivo primordial da LRF é o
equilíbrio entre receitas e despesas (art. 1", § 1" e art. 4", I, "a").

Segundo o art. 11 da supracitada lei, constituem requisitos
essenciais da responsabilidade na gestão fiscal "a instituição, previsão e
efetiva arrecadação de todos os tributos da competência
Constitucional do ente da Federação".

O art. 165, § 6°, da CF/88 alhures transcrito encerra sentido
amplo quando refere-se às diversas formas de renúncia de receita, sugerido
na expressão "benefícios de natureza financeira tributária e crediticia".

Do mesmo modo, se apresentou a parre final do § 1"do art. 14 na
expressão: "outros benefícios que correspondam ao tratamento
diferenciado".

Nesse plexo, dentro de uma interpretação, mas condizente com o
fim das normas supramencionadas deve a "renúncia de receita"
compreender qualquer incentivo fiscal, que produza efeito negativo na
receita pública, em suas mais diversas possibilidades, havendo o dispositivo
legal (art. 14, § Io) apenas indicado exemplificadamente tais formas.

Corrobora o entendimento, a própria definição de Renúncia de
receita emprestada do mestre Ricardo LoboTorres2:

"Gastos tributários ou renúncias de receitas são os

mecanismos financeiros empregados na vertente da receita
pública (isenção fiscal, redução de base de cálculo ou de
alíquota de imposto, depreciações para efeito de imposto de

2TORRES, Ricardo Lobo. - Curso de Direito Financeiro c Tributário. 2' cd.,
editora Renovai, p. 155.
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renda etc.) que produzem os mesmos resultados econômicos
da despesa pública (subvenções, subsídios, restituições de
impostos etc.)."

Expressa assim o legislador complementar, claramente, que a
renúncia de receita compreende toda e qualquer exoneração tributária, que
importe, na essência, no não pagamento de tributo ou redução de carga
tributária, ainda que por via oblíqua e indireta.

Nesse sentido, também Sacha Calmon:

"Além de isenção, são também benefícios fiscais redução de
base de cálculo, alíquota zero, concessão de créditos
presumidos, fictícios, compensações fiscais, remissões parciais,
anistias, diferimentos, dilataçòes do dia de pagamento, etc".

Fixado nestes termos, o alcance da expressão renúncia de receitas,
de uma forma específica, faremos uma abordagem, a propósito das
questões suscitadas sobre o incentivo financeiro de natureza Tributária
(questão 9), isenção de caráter geral (questão 8), diferimento, crédito
presumido e redução de alíquotas pelo Senado Federal (questão 7), em face
do§ Io do art. 14 da LRF.

Incentivos Financeiros de Origem Tributária

Os instrumentos jurídicos normalmente adotados para a
instituição dos incentivos financeiros, estão atrelados a financiamentos
concedidos por bancos oficiais, os quais, por sua vez, vinculam-se
imediatamente à qualidade de o pretendente ser contribuinte do ICMS.

5COELHO, Sacha Calmon Navarro. - Comentários à Constituição de 1988
Sistema Tributário. Rio de janeiro: Forense, 6 ed., 1996, p.170-172.
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Nesta linha, os incentivos financeiros conformam-se no conceito

de renúncia de receita, se da medida resultar redução ou eliminação direta
ou indireta do ônus do respectivo tributo.

Desta regra ressai três situações:

1 -- O contribuinte deduz do valor do tributo apurado o valor do
financiamento caracterizando esse abatimento, forma de renúncia
relativamente aos exercícios financeiros em que o recolhimento deixou de
se efetivar.

2 —O contribuinte deduz do valor do tributo apurado o valor do
financiamento, mas realiza posteriormente dentro do exercício financeiro o
correspondente recolhimento da receita tributária. Situação que se
configura como benefício, posto que representa concessão de prazo de
pagamento dilatado e diferenciado da generalidade dos contribuintes.

3 - O contribuinte efetua o recolhimento do tributo, mas o valor
pago é devolvido, no todo ou cm parte. Nesta hipótese não se trata de
renúncia, mas de dcstinação de recursos públicos para o setor privado, de
acordo com os 26 a 28 da LRF.

Isenção de Caráter Geral

A isenção é de caráter geral quando concedida de forma
indiscriminada a determinada categoria de contribuintes, pelo que a sua
eficácia decorre simplesmente da lei, independendo, portanto, de ato de
controle da administração."'

A priorí, o art. 14, § Io da LRF, considerou no alcance da
expressão renúncia, apenas a isenção em caráter não geral, ou seja, aquela
concedida ao contribuinte de forma individual, levando em conta
determinadas condições previstas na lei (CTN, art. 179).

4JÚNIOR, Luiü Emygdio F. da Rosu - Manual de Direito Financeiro e Direito
Tributário. 12a ed. 1997 - Editora Renovar p. 615.

392



Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Acre

Assim, a despeito da literalidade do dispositivo em observação
(art. 14, § Io), devemos interpretá-lo sistematicamente, para que não reste
abandonada a vontade da lei (mens íegis).

Lembramos que a interpretação é a atividade lógica que colima
descortinar o significado, o conteúdo e o alcance de uma ou mais normas
jurídicas. E por meio deste labor, que conseguimos desvendar em toda a
latitudedo vocábulo,a real extensão de uma regra de Direito.

Em linhas pretéritas, traçamos a conotação da expressão
renúncia de receita, a partir da idéia de toda c qualquer exoneração
tributária que importe no não pagamento de tributo. Assim sendo, o efeito
da regra isentiva de caráter geral, também reflete na formação da receita
derivada do Estado. Logo, não há sentido lógico em não considerá-la no
rol das formas de renúncia de receita.

Diferimento

A concepção renúncia de receita foi tratada até aqui, a partir do
impacto negativo que qualquer medida exonerativa provoque no
comportamento da receita tributária. Nesta vertente, deve ser extraída a
conseqüência do instituto ora versado.

A técnica do diferimento está montada, em termos de tecnologia
fiscal, no caráter não-cumulativo das impostas plurifáskos . É uma queima
de etapas.

Mas, Sacha Calmon, explica que é necessário romper a fachada
lingüística da legislação para aprender, em termos ontológicos, o verdadeiro
significado do diferimento.5

a) Em primeiro lugar, o diferimento, pode ser visto como
efeito econômico de algum tipo de exoneração jurídica. Em

5Sacha CalmonNavarro Coelho—Teoria geraldo tributo e da exoneração
tributária. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 170-172.
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havendo, v. gr., isenção ou imunidade ou alíquota zero em
imposto polifásíco, não-cumulativo, o efeito dessas medidas
consiste em diferir, em termos econômicos, a carga tributária
para o momento seguinte da cadeia de tributação. Neste caso,
o diferimento não teria nenhum sentido jurídico autônomo por
ser fenômeno econômico, objeto da Ciência das Finanças,
eventualmente utilizável pelos técnicos em política fiscal.

b) Em segundo lugar, o diferimento pode ser encarado como
sinônimo de moratória. Aqui já é perceptível graduação de
ordem jurídica. A moratória é instituto conhecido na teoria das
obrigações. Consiste em conceder ao sujeito passivo mais
tempo para saldar o seu compromisso ou dever de pagar,
projetando para frente o dia do pagamento. Ocorrendo isso, o
diferimento não caracterizaria nenhum instituto novo por isso
que seria apenas mais uma expressão lingüística utilizada para
nominar um 'ser' jurídico já conhecido: a moratória (düatação
da obrigação).

c) Em terceiro lugar, o diferimento, comporta ser visualizado
em consórcio com outros institutos. Pode ocorrer a lei prever
para o contribuinte 'A' o diferimento do dia do pagamento do
dever tributário e ao mesmo tempo, declarar que o referido
pagamento fica a cargo de um terceiro a que chamaremos de
T5\ ( Que pode ser por exemplo, o comprador das
mercadorias). Nessa hipótese, haveria consórcio entre
moratória e sujeição passiva por transferência.

d) Em quarto lugar, assinala-se que o chamado diferimento não
passa de uma isenção. Então, as legislações, e não importa o
modo como se expressassem, apenas preveriam que dada saída,
dentre as diversas que se dão numa cadeia de circulação, não
seria fato gerador do ICMS. Consequentemente, o contribuinte
ficaria desobrigado de escriturar o débito do imposto, e
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evidentemente, de pagá-lo. Como o ICMS é um imposto não-
cumulativo e plurifásico, o não pagamento do ICMS em uma
etapa da circulação provocaria uma quebra na cadeia débito-
crédito do tributo. Isto acarretaria uma repercussão ou efeito
prático assaz importante. É que o contribuinte beneficiário da
isenção, não tendo que pagar o ICMS, também não poderia
transferi-lo ao adquircnte ou destinatário da mercadoria cuja
operação de saída foi isentada. De um ponto de vista
financeiro, o adquirente não se creditaria do imposto, que esse
não houve na saída anterior. Assim, quando tivesse que pagar o
ICMS devido pelas suas próprias operações, iria pagar mais,
pois, a respeito daquelas mercadorias ou inputs que entraram
isentos, ele não teria crédito a aproveitar. Este fenômeno,
todavia, seria puramente financeiro: uma conseqüência da
isenção; um dos seus efeitos. O diferimento, portanto,
independentemente do nomenjúris, seria mero efeito da isenção
tópica. Os que assim pensam não deixam de ter alguma razão.
A palavra diferimento - um simples nomen júris — pode
realmente significar o fenômeno jurídico da isenção, em seu
revestimento ontológico. Tudo há de resultar da intelecção do
relato legislativo".

Crédito Presumido

Há tributos em que a apuração do quantum debeatur implica
operações de alguma complexidade. E comum no caminho dessa apuração,
a existência de técnicas extrafiscais, como as atribuições de crédito, visando
diminuir o valor a pagar. Tais atribuições de crédito são fictas e atuam
tanto no processo de apuração ou extração do imposto final quanto por
subtração direta do imposto a pagar.

Levando-se em conta a sistemática da não-cumulatividade e a

técnica da apuração do débito fiscal —por períodos de tempo e não "por
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operação" - atributos comum aos impostos sobre produção e circulação, é
claro que a utilização de créditos fiscais presumidos acarreta reduções no
valor da carga tributária, traduzido um tipo específico de exoneração.

Redução de Alíquotas Interestaduais do ICMS pelo Senado

A despeito da competência deferida ao Senado para fixar as
alíquotas do ICMS, na forma consubstanciada no art. 155, § 2o, incisos IV e
V da Constituição Federal, não houve, por óbvio, qualquer derrogação
dessa atribuição pela LRF, razão pela qual o exercício da referida
competência, mesmo que implique em redução de alíquotas do respectivo
imposto, não deve traduzir RENÚNCIA para os efeitos do § Io, do art. 14
daLC 101/2000.

Enumeração do inciso II do Art. 14

O susomencionado dispositivo da LRF considera medidas
compensatórias para fazer face a concessão ou ampliação de incentivo ou
benefício de natureza tributária, a elevação de alíquotas, ampliação da base
de cálculo, majoração ou criação de tributos ou contribuição.

Neste particular, a Lei de Responsabilidade Fiscal sinaliza as
alternativas clássicas, culturais e saturadas recorrente no País, via aumento
da carga tributária, para incremento da Receita derivada do Estado. Mas é
compreensível que a Lei aponta apenas algumas das possíveis medidas
compensatórias, fazendo a indicação numerus abertus, posto que à
evidência existem outros eficazes instrumentos capazes de aumentar a
receita pública, além das alternativas mencionadas. Basta por exemplo,
melhorar o sistema de controle e fiscalização do imposto, bem como
implementar a cobrança da dívida ativa, aliás, recomendação do próprio
Código de Gestão Fiscal em seu art. 13, verbis:

"Art. 13 - No prazo previsto no art. 8o, as receitas serão
desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de
arrecadação, com a especificação, em separado, quando
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cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da
quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da
dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos
tributários passíveis de cobrança administrativa".

Outra não poderia ser a interpretação deste dispositivo, para não
se incorrer ao apego dos meios para alcançar o crescimento da receita, em
detrimento do próprio fim. O que importa é que a medida compensatória
apresentada enseje, de fato, perspectiva de real incrementação quantitativa
da arrecadação.

"I - Análise, no contexto da LRF, acerca da Manutenção dos
Benefícios Fiscais vigentes, principalmente no que se refere aos
prazos pelos quais foram concedidos, prorrogação de
Convênios e Convênios a serem celebrados e implementação
do Convênio ICMS n.° 36/00, que dispensa multas e juros
relativos a Créditos Tributários (itens 2, 5 e 6)."

A matéria em referência guarda similitude entre si, portanto, será
analisada cm conjunto. O seu disciplinamento que já constava da CF e da
LC n.° 24/75, agora deve obediência também a LRF.

Como se sabe, a Lex Fundamcntalis atribuiu aos Estados c ao
Distrito Federal competência para deliberar sobre a concessão de
benefícios fiscais, cuja forma deverá ser regulada por meio de I-£Í
Complementar, nos termos do art. 155, § 2", XII, "g", (da CF),
recepcionando, assim, a Lei Complementar n.° 24, de 07 de janeiro de
1975, que tornou obrigatória a prévia necessidade de celebração de
Convênio para a concessão de Benefícios Fiscais sobre ICMS (art. Io,
caput e Parágrafo único, IV, da LC N.° 24/75).

Assim, a concessão ou revogação de benefícios fiscais continuará
a depender de prévia celebração de convênios aprovados pelo CONFAZ,
que se dá com a participação dos representantes dos Estados c do Distrito
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Federal, que são convocados para o referido fim. Este é o entendimento
consagrado no art. Io, caput e Parágrafo único, IV, da LC n.° 24/75, que
expressa, verbis:

"Art. 1" - As isenções do Imposto Sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos
termos de Convênios celebrados e ratificados pelos Estados e
pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica:

IV - a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou
financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto sobre
Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou
eliminação, direta ou indiretado respectivoônus".

"Vê-se que os Convênios definem as condições gerais em que
se poderão conceder, unilateralmente, anistia, remissão,
transação, moratória, parcelamento de débitos fiscais e
ampliação do prazo de recolhimento do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias". (Art. 10, da LC n." 24/7*).

Importa registrar que a LC n.° 24/75, que prevê a necessidade de
celebração de convênios para a concessão de benefícios fiscais, encontra-se
em perfeita harmonia com a LRF (LC n.° 101/00), que estabelece normas
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, e não
revogou nenhum de seus artigos.

Note-se que a LC n.° 24/75, que dispõe sobre os convênios para
concessão de isenções do ICMS trata de matéria tributária; ao passo que a
LRF foi editada para disciplinar normas relativas a finanças públicas
voltadas para a gestão fiscal. Portanto, não há incompatibilidade entre
ambas.
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Atente-se que as normas consagradas na LC n.° 24/75 foram
mantidas pela LRF, que simplesmente adicionou novas exigências às já
existentes.

Corroborando o que se afirma acima, veja-se o que dispõe a LRF
quando trata da concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios fiscais,
que no seu art. 14, caput e inciso I e II, assim expressa, verbis:

"Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício
de natureza tributária da que decorra renúncia de receita deverá
estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos
dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na
forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados
fiscais previstos no anexo próprio da lei de diretrizes
orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no
período mencionado no caput por meio do aumento de receita,
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação de base de
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição".

Como se vê, trata-se do controle das finanças públicas relativas a
concessão ou ampliação de benefícios fiscais.

Registra-se que o art. 14 da LRF deve ser interpretado cm
conjunto com o art. 11, do mesmo diploma legal, que tratam da renúncia
de receitas e da previsão efetiva de arrecadação de tributos, mormente no
que se refere aos impostos.

Portanto, compreende-se facilmente que não há nenhuma
vedação a manutenção dos benefícios fiscais concedidos sob à égide da LC
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n.° 24/75, por meios de convênios celebrados, através do CONFAZ. Da
mesma forma, não está proibida a prorrogação ou a celebração de novos
convênios. O que se impõe diante da nova postura recomendada na LRFé
a adequação destes instrumentos às novas exigências contidas no seu art.
14.

O que se pretende com a LRF na verdade é promover um ajuste
nas contas públicas, de forma a compatibilizar as receitas com as despesas,
já que os administradores públicos, em sua grande maioria, nunca se
preocuparam em implementar ações com vistas a sanear as finanças
públicas.

O eminente mestre Luciano Ferraz, ao tratar da concessão de
benefícios fiscais, assim aduz:

"Não está vedada a concessão de benefícios, os quais para
serem legais, devem vir acompanhados de uma das seguintes
medidas:

- demonstração de que a renúncia foi considerada na
estimativa de receita da LDO e de que sua aplicação não
afetará as metas e resultados fiscais previstos no anexo da
LDO;

- compensação, no mesmo período, por meio do aumento da
receita tributária, proveniente da elevação de alíquotas,
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo
ou contribuição".

E arremata o eminente mestre:

"Os benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público deverão
ser objeto de controle, pelo qual verificar-se-á a eficiência,
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eficácia e economicidadc de renúncias, bem como o benefício
socio-econômico deles resultantes"/'

Da exegese firmada pelo confronto da LRF, com os benefícios
concedidos, via convênio, disciplinado pela LC n." 24/75, pode-se tirar as
seguintes conclusões:

Não está vedada a concessão de benefícios fiscais sobre ICMS, os

quais continuam a ser concedidos por meio de convênios, em
cumprimento aos preceitos delineados na CF 88, LC n" 24/75 e na LRF:

aj Os convênios a serem prorrogados e os novos convênios a
serem celebrados devem atender as normas ínsitas na LRF, além das
normas contidas nos seus institutos próprios. Convênio prorrogado é
considerado convênio novo;

b) Os convênios em execução, como por exemplo, o Convênio
ICMS n." 36/00, submetem-se às regras da LRF, por se tratar de normas de
direito público e como tal tem aplicação imediata, atingindo os convênios
em curso.

Evidentemente que o entendimento acima não é uniforme. Trata-
se de uma lei nova (LRF), com enorme repercussão no âmbito Federal,
Estadual e Municipal, cm que as discussões somente agora estão surgindo.

De qualquer forma, prevalece o entendimento de que os novos
convênios, bem como os convênios que forem prorrogados devem
obediência às normas emanadas da LRF. A divergência fica por conta dos
convênios que já se encontravam cm execução (em curso) por ocasião da
edição da LRF.

'' Apontamentos sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, Flávio Régis Xavier de
Moura Castro, Jair Eduardo Saniana, Carlos Pinto Coelho Mota e Luciano Ferraz,
Belo Horizonte - MG, Livraria Del Rcy Edita I.tda, 2000, p. 07/15 e 109/110.
1 MOTTA, Carlos Pinto Coelho - Eficácia nas licitações c contratos. 8 cd., Belo
Horizonte: Del Rcy, 1999, p. 349.
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II - Efeitos da LRF sobre a LC n.° 24/75.

E cediço que a LRF harmoniza-se com a LC n.° 24/75. Ambas se
completam.

De uma simples leitura na LC n.° 24/75, constata-se que a
referida lei tem como objetivo, dentre outros, regular a forma como se
poderão conceder anistia, transação, moratória, parcelamento, débitos
fiscais e ampliação do prazo de recolhimento de ICMS, como forma de
evitar aguerra fiscal e, consequentemente, as desigualdades regionais.

A forma estipulada na lei em comento é o convênio, que é um
instrumento firmado pelos representantes dos Estados da Federação c
Distrito Federal, indicados pelo Poder Executivo, e que tem força de lei,
por autorização constitucional.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não discrcpa da LC n.° 24/75,
mas veio preencher as lacunas deixadas por esta, aprimorando o que se
chama de gestão fiscal, exigindo uma ação planejada e transparente de
condutas a serem observadas por toda a Administração Pública, no âmbito
da Administração Pública, Federal, Estadual e Municipal.

Assim, a LRF n." 101/00 não vislumbrou impedir nem dificultar a
concessão dos benefícios fiscais delineados no LC 24/75, mas tão somente
exigir um melhor controle das receitas c despesas públicas, com o fito de
evitar a lesão ao erário, seja em relação as despesas mal feitas, seja em
relação a omissão em captá-las.

Pela nova sistemática, o ato deverá estar acompanhado de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro cm três exercícios: no
exercício do início de vigência c nos dois exercícios subsequentes ao da
concessão e, ainda, atender o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária
(LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), exigência que não era prevista na
Lei Complementar n.° 24/75. Em outras palavras, quaisquer benefícios
fiscais por parte dos Estados e do Distrito Federal, a serem concedidos por
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ocasião da reunião do CONFAZ, devem necessariamente ser precedido do
levantamento do impacto, e deverá constar da LDO e da LOA.

Ou seja, o proponente deverá comprovar mediante
demonstrativo, que o beneficio foi considerado na estimativa de receita da
LOA, e que não irá afetar as metas de resultados fiscais.

Caso contrário, o proponente deverá indicar as medidas de
compensação capazes de proporcionar o aumento de receitas, nos três
exercícios considerados, ao teor disposto no inciso II, do art. 14.

Nestas condições, o ato só terá efeito após implementadas as
medidas anteriormente declinadas (§ 2o, do art. 14).

Ressaltamos que tratando-se de alteração de alíquotas dos
impostos previstos no art. 153, I, II, IV c V, na forma do disposto no seu §
Io, bem como cancelamento de débitos, cujo montante seja inferior ao
custo de cobrança, não há exigência de prévia inclusão na LDO e LOA.

Um problema que se emerge com a LRF diz respeito ao
estabelecimento de parâmetros a serem utilizados no cancelamento dos
débitos irrelevantes.

III - Implicações da previsão da receita tributária e da
renúncia fiscal na elaboração da LDO e da LOA.

A edição da LRF introduziu novos parâmetros e,
consequentemente, estabeleceu novas exigências para a elaboração do
planejamento orçamentário, tornando-o mais rígido e abrangente.

Dessa forma, a lei em referência disciplina a estimativa da receita
tributária e da renúncia fiscal na fase de elaboração da LDO e LOA,
consoante os artigos abaixo transcritos:

"Art. 4". A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto
no § 2" do art. 165 da Constituição c:

I - disporá também sobre:
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a) Equilíbrio entre receitas e despesas;

§ Io. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas
anuais, em valores correntes c constantes, relativas a receitas,
despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida
pública, para o exercício a que se referirem e para os dois
seguintes.

§ 2o. O Anexo conterá, ainda:

V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia
de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias
de caráter continuado.

Art. 5". O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de
forma compatível com o plano Plurianual, com a lei de
diretnzes-orçamentárias e com as normas desta Lei
Complementar:

I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da
programação dos orçamentos com os objetivos e metas
constantes do documento de que trata o § 1" do art. Io do art
4";

II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6o do
art. 165 da Constituição, bem como das medidas de
compensação e renúncias de receita e ao aumento de despesas
obrigatórias de caráter continuado;

Art.. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na
gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de
todos os tributos da competência constitucional do ente da
Federação.

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas
e legais considerarão os efeitos das alterações na legislação da
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variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de
qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de
demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da
projeção para os dois seguintes àquele a que se referem, e da
metodologia de cálculo e premissas utilizadas".

Note-se, a priori,que a sistemática adotada pela LRF na estimativa
da receita tributária guarda consonância com o comando constitucional do
art. 165,§ 6U, da CF, que determina que o Projeto de Lei Orçamentária seja
acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e
despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões subsídios e benefícios
de natureza financeira, tributária e creditícia, senão veja-se:

"Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

§ 6o. O Projeto de Lei Orçamentária será acompanhado de
demonstrativo regionalizado do efeito, sob as receitas e
despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios
c benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia".

Nessa linha, os dispositivos constantes da LRF exigem que na
previsão das receitas tributárias sejam levados cm conta todos os fatores
que potencialmente contribuem para a formação da receita própria do
Estado e, ainda, considere nessa programação orçamentária todas as
hipóteses de renúncia que caracterizem exoneração da receita tributária,
acompanhadas das respectivas medidas compensatórias.

Com efeito, a inclusão no orçamento da previsão da renúncia de
receita, adequa-se perfeitamente ao princípio da anualidade, que subsiste
em nosso ordenamento jurídico, quanto a seu aspecto financeiro.

Entrementes, o mesmo inocorre em relação às medidas
compensatórias mencionadas no inciso II, do artigo 14, da LRF, por
consistirem em criação ou majoração de tributos submetidos apenas ao
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princípio da antcrioridade (art. 150, III, "b", da CF), dispensando, por
conseguinte, a prévia inclusão das mesmas na Lei.
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PARECER N° 49/2000

PROCESSO PGE N° 377/2000

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

ASSUNTO: ESCOLHA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PARA
CHAMADA DDD/DDI.

EMENTA: CONTRATAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOSDE
TELEFONIA DDD/DDI - INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO -
MODALIDADE DE CREDENCIAMENTO DE TODAS AS

PRESTADORAS DE SERVIÇO - INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO.

O Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Fazenda,
através do OF-SEFAZ-GABIN-N° 155/00, de 17 de maio de 2000, oficia
a esta Procuradoria solicitando parecer referente ao procedimento que a
Secretaria deverá adotar em relação ã escolha da prestadora de serviços
para chamadas DDD/DDI, tendo em vista o OF.VEM-6 - 207/99M da
EMBRATEL, através do qual a Embratel manifestou interesse em
contratar com o Estado, oferecendo inclusive, condições mais vantajosas.

O processo foi encaminhado a Procuradoria Geral do Estado para
análise e emissão de parecer.

Passo a opinar.

Em meados do ano de 1995, com a aprovação da Emenda
Constitucional nu 08/95, o setor de telecomunicações foi aberto para o
capital privado, através da possibilidade de serem efetuadas modalidades de
autorização, concessão ou permissão para exploração de serviços de
radiodifusão sonora, de som e imagem, na forma do inciso XI do art. 21,
da Constituição Federal, verbís:

"Art. 21 - Compete à União:
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XI — explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações,
nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos
serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos
institucionais; " (grifei)

Complementando o contido na Emenda Constitucional n° 08, de
1995, foi editada a Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre a
organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento
de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, estipulando no art.
6o:

"Art. 6". Os serviços de telecomunicações serão organizados
com base no princípio da livre, ampla e justa competição entre
todas as prestadoras, devendo o Poder Público atuar para
propiciá-la, bem como para corrigir os efeitos da competição
imperfeita e reprimir as infrações da ordem econômica".

O processo de privatização do Sistema Telebrás iniciou-se em
1997, com a concessão da Banda B ao capital privado por áreas no
território nacional, concretizado em 29/07/98, equivalente à época, a
aproximadamente a US$ 19 milhões.

Com a privatização, as prestadoras de serviços locais e intra-
estaduais foram agrupadas em três operadoras estaduais de telefonia fixa e
oito empresas estaduais de telefonia móvel (Banda A), além da
EMBRATEL.

Assim, cada novo proprietário recebeu o direito de operar como
concessionário numa respectiva área de serviços.

A implementação do programa de desestatização influenciou
sobremaneira uma maior competitividade em diversos setores, extirpando
o monopólio estatal, deixando os aludidos serviços de serem incumbência
das entidades estatais pertencentes à administração descentralizada.
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Como informado pela EMBRATEL e sendo já de conhecimento
público, na região que compreende os estados de Goiás, Mato Grosso do
Sul, Tocantins, Rondônia, Acre, Paraná, Santa Catarina c Rio Grande do
Sul, além do Distrito Federal (Região II), existem duas empresas já em
operação, que detêm a concessão para prestar esse serviço, tanto para
ligações dentro dos estados, como para chamadas entre os estados, que são
a própria EMBRATEL e a TELECENTRO-SUL.

Certamente que, deixando os aludidos serviços de serem
incumbência das entidades descentralizadas, cuja contratação direta
encontrava arnmo no art. 24, inc. VIII da Lei n" 8.666/93, torna-se mister
questionar de que forma deverão proceder os órgãos e entidades
submetidos ao Estatuto das Licitações, para a contratação com as novas
concessionárias, permissionárias ou autorizatárias.

A licitação visa escolher um único contratante: aquele que melhor
atender aos interesses da Administração Pública, atendendo sempre ao
princípio da escolha da proposta mais vantajosa. No entanto, nem sempre
essa individualizaçao permite ã Administração a satisfação plena do
interesse público, já que o objeto, por vezes, pode ser executado por todos
os que satisfaçam as condições exigidas.

Nessas hipóteses, a Administração pode optar pela escolha de
todos os credenciados. É a figura do credenciamento, em que a
Administração convoca todos os que estão aptos c interessados e efetiva a
contratação com todos, consoante as suas necessidades.

Ressalte-se que a Lei n° 9.472/97 prevê a hipótese de
desnecessidade de licitação para a delegação da execução dos serviços de
telefonia quando se admita a exploração do serviço por todos os
interessados que atendam às exigências requeridas. Da mesma maneira se
pode fundamentar o credenciamento, em que o objeto da contratação é
franqueado a todos os interessados aptos, tornando despicienda a
competição.
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In casu, uma certa dificuldade de fixação de critérios objetivos e
parâmetros de custo para o julgamento de possíveis propostas, aliada ao
limitado número de potenciais prestadores do serviço e à possibilidade de
disponibilização conjunta do objeto por todos eles, aponta no sentido da
inadequação da realização do certame, caracterizando a hipótese de
inexigibilidade da licitação, sob a forma de credenciamento.

Conforme doutrina de Luciano Ferraz, publicado na obra
"Licitações: estudos e práticas", Rio de Janeiro, Esplanada (ADCOAS),
1998, p. 81:

"Se diante de determinada contratação administrativa não se
cria qualquer benefício especial e personalíssimo em favor de
alguém, mas sim um benefício coletivo em favor de todos os
eventuais interessados na contratação, não há se falar em
competição e, portanto, a licitação se torna inexigível".

No caso concreto, haverá uma certa dificuldade de ordem prática
para a realização de uma licitação objetivando contratar os referidos
serviços, vez que se tratam de serviços tarifados, em que podem haver
alterações constantes do preço da tarifa, deixando a possível contratada,
escolhida através de processo licitatório, de oferecer a proposta mais
vantajosa para a Administração Pública.

O credenciamento funciona como procedimento administrativo
pelo qual a Administração convocará todos os prestadores do serviço de
telefonia para chamadas DDD/DDI que atendam ao Estado do Acre para,
segundo condições determinadas pela própria Administração, previamente
definidas e divulgadas, credenciarem-se, deixando a critério dos próprios
servidores públicos do órgão ou entidade, a escolha da prestadora, até
mesmo porque não há como controlar o uso do referido serviço.

Observe-se que os valores a serem cobrados pelos eventuais
credenciados deverão ser uniformes e constantes do edital de
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credenciamento. Poderão, ou melhor, deverão corresponder ao mínimo
por cies cobrado para a modalidade de chamada DDD/DDI, consoante
determinações da ANATEL, satisfazendo, assim, ao princípio da
economicidade.

Segundo informações obtidas no site da ANATEL as tarifas dos
serviços de telecomunicações são fixadas e alteradas por meio de portarias
publicadas no Diário Oficial da União, as quais estabelecem preços
máximos c mínimos, podendo haver a concessão de descontos tarifários
pelas prestadoras.

A delegatária que eventualmente não se interessar por aderir à
regra do credenciamento não prestará o serviço, sendo-lhe, contudo,
assegurado o direito de pleitear seu ingresso a qualquer tempo.

Assim, cumpridos os requisitos para a possibilidade do uso do
credenciamento:

a) possibilidade de contrataçãode todos os que satisfaçamàs
condições exigidas;

b) que a definição da demanda por contratado não seja feita
pela Administração;

c) que o objeto satisfaça à Administração, desde que
executado na forma definida no edital;

d) que o preço de mercado seja razoavelmente uniforme, e
que a fixação prévia de valores seja mais vantajosa para a
Administração.

Em tempo, grife-sc que o sistema de credenciamento já foi objeto
de análise pelo Tribunal de Contas da União, conforme TC - 016.171/94,
publicado no DOU em 27.03.95, Seção 1, pp. 4.215 e ss. e TC -
016.522/95-8, pubücado noDOU cm 28.12.95, p.p. 22.555/22.557).
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CONCLUSÃO

Diante do exposto, respondendo à consulta formulada pelo
Exmo. Secretário de Estado da Fazenda, atendendo aos princípios da
isonomia, publicidade, moralidade, eficiência e economicidade, sem violar o
mandamento constitucional que determina a realização do certame
precedentemente às contratações para fornecimento de serviços contínuos,
manifestamo-nos pela possibilidade de contratação direta da prestadora de
serviços DDD/DDI, com fulcro no art. 25, caput, da Lei n° 8.666/93, por
ser tipo de licitação inexigível, uma vez que podem-ser contratadas todas as
prestadoras do serviço, sob a forma do credenciamento de todas, sem que
essa contratação caracterize qualquer prejuízo para a administração pública,
ao contrário, a administração terá a liberdade de alterar sua escolha pela
prestadora, consoante a tarifa estipulada por cada uma.

Em razão de tratar-se de assunto novo, que demanda indagações
diversas, sugiro que seja o presente parecer submetido à apreciação
plenária, com os procuradores da Procuradoria Administrativa, de Pessoal
e de Patrimônio, para deliberação conjunta.
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PARECER PGE/PA N° 65/2000.
PROCESSO PGE N° 716/2000

INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ACRE

ASSSUNTO: NOMEAÇÃO DE CANDIDATO AO CARGO DE
AUDITOR DO TCE.

EMENTA: CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE
AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PRAZO

DE VALIDADE EXPIRADO - NOMEAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

Encaminhou-nos o Gabinete do Governador, o ofício n" TCE-
ACRE/OF/SS/N" 644/2000, de 18.08.2000, do Excelentíssimo Senhor
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, objetivando a
nomeação do candidato JOÃO IZIDRO DE MELO NETO para o cargo
de Auditor do Tribunal de Contas.

Em anexo à pretensão do Excelentíssimo Presidente daquela
Corte de Contas, veio anexo a Resolução TCE/ACRE N" 036, de 10 de
agosto de 2000, que republicou a lista de aprovados no concurso público
de Provas e Títulos para provimento de cargos de AUDITOR do Tribunal
de Contas do Estado do Acre.

Objetivando instruir o feito, esta procuradora, através do MEMO
PGE/PA N° 24/2000, de 23.08.2000, solicitou à Procuradoria Judicial,
informações acerca das ações judiciais impetradas pelo candidato, a fim de
obter sua classificação no certame, e ainda, a posição processual de tais
ações.

Solicitou, ainda, fosse oficiado o Tribunal de Contas do Estado do
Acre, para encaminhar cópia do Processo Administrativo n° 31.300.1999-
98-TCE, que foi julgado na 529a Sessão Ordinária, do dia 10 de agosto de
2000, cuja decisão resultou na Resolução n° 036.

Devidamente instruído passo a análise do processo.
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II - PARECER

O candidato aprovado no concurso público para provimento do
cargo de Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Acre, JOÃO
IZIDRO DE MELO NETO, teve participação no referido certame através
de concessão de medida liminar, nos autos do Mandado de Segurança n°
300/92. O MS interposto objetivava a sua inscrição definitiva no certame e
participação nos demais atos daí advindos, tendo em vista o indeferimento
de sua inscrição por não ter a idade mínima de 35 anos, por ocasião da
inscrição, na conformidade do que dispõe a Lei n° 25/89, em seu art. 15,
caput, combinado com o parágrafo Io, inc. I, da ConstituiçãoFederal.

A segurança foi concedida e mantida a liminar para tornar
definitiva a inscrição do Impetrante, em 07 de outubro de 1992, vindo a
transitar em julgado em 18 de outubro de 1994.

Ocorre que, em 24 de julho de 1992, o concurso foi homologado
através da Resolução n° 19 que, apesar de condicionar o ato de nomeação à
solução dos Mandados de Segurança interpostos, caracterizou-se em ato
administrativo válido e perfeito, revestido, portanto, de exequibilidade.

A liminar concedida tornando definitiva a inscrição do candidato
legitimou os demais atos do concurso, pertinentes ao candidato, como
nomeação e posse, até porque o recurso extraordinário impetrado contra a
decisão do Mandado de Segurança não teve efeito suspensivo. Portanto,
findo o concurso, e sendo este homologado, o candidato tinha direito à
nomeação e posse. Em sobrevíndo decisão contrária no Recurso
interposto contra o mandamus, o ato retornaria ao estado anterior,
anulando-se todos os atos decorrentes da posse.

Nem havia razão para a edição da Instrução Normativa n" 26, sob
a alegação de que somente em 1994 transitou em julgado a decisão dos
mandados de segurança das candidatas MARIA RAIMUNDA MARQUES
DA SILVA E MARY TEODORO OLIVEIRA SILVA, que impedia a
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nomeação dos demais candidatos, em razão da classificação da candidata
MARIA RAIMUNDA, uma vez que a homologação deu-se ainda em 1992,

A respeito do tema o Supremo Tribunal Federal, assim
manifestou-se: "A revisão da classificação de candidato a concurso para
provimento de cargo público, promovida por ato administrativo, não
alcança aos já classificados, nem altera os resultados homologados".
(STF, em RDA, vol 104, p. 139)

Adoto, nesta oportunidade, parte da manifestação ofertada por
esta Procuradoria, através da ilustre procuradora Dra. Maria Ccsarincide de
Souza Lima, no MANDADO DE SEGURANÇA proposto pelo
candidato, que passo a transcrever:

"4.1. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO
COM RELAÇÃO À SUA PESSOA

Diz o impetrante que o Tribunal de Contas do Estado do Acre
absteve-se de homologar o resultado do concurso quanto à sua
pessoa, só pelo fato de ter sido feita a observação subjudice ao
lado ile seu nome, que constou da referida listagem de
homologação.

F.quivoca-sc, com a devida venia o impetrante em sua
impetração.

O concurso foi homologado sim,

A homologação do concurso consistiu num ato administrativo
perfeito, válido c eficaz; até porque a homologação de um
concurso é um ato único, não pode ser dividido em relação ao
candidato "a" ou "b", mas, sim, abranger a todos os
participantes que lograram êxito no certame".

Destarte, tem-se como homologado o concurso em 24 de julho de
1992 em relação a todos os candidatos. O que impedia a nomeação e posse
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do requerente, tanto em 1992 como cm 1994, era o fato de que não existia
vaga, pois as 06 (seis) vagas existentes à época foram todas preenchidas
pelos demais candidatos, visto que o requerente ocupava a T colocação.
Portanto, a homologação não feriu direito líquido e certo do requerente,
pois não havia direito à nomeação no cargo, em face de não existirem mais
vagas a serem preenchidas.

A - DA CADUCIDADE DO CERTAME

O art. 37, inc. III, da Constituição Federal fixa o prazode validade
do concurso público em dois anos, prorrogável uma vez, por igual período,
ficando a prorrogação a critério da Administração, inexistindo para os
candidatos aprovados, direito subjetivo a essa prorrogação.

A partir da homologação, ocorrida em julho de 1992, passou a
fluir o prazo de 02 (dois) anos de validade do concurso público, tendo este
expirado-se em 24 de julho de 1994, ocasião em que os demais candidatos
aprovados já haviam ocupado os 06 (seis) cargos de Auditor, vagos à
época, preenchendo portanto, as 07 (sete) vagas previstas na Lei n° 25/89,
posto que a sétima estava preenchida pelo Auditor José Fonseca.

O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Recurso
Extraordinário n° 192.568, cujo Relator foi o Ministro Marco Aurélio,
assim pronunciou-se acerca do tema, verbis:

"Só cabe entender subsistente título à nomeação, enquanto o
concurso público tiver seu prazo de validade vigente. Cessa,
destarte, a eficácia do título de aprovação em concurso
público, no instante em que este caduca, pelo decurso do
prazo de sua validade, se não houver a prorrogação
prevista na norma constitucional suso transcrita (CF, art.
37, III)". (grifei)
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Note-se que o Tribunal de Contas do Acre não editou nenhum
ato prorrogando o prazo de validade do referido concurso, tendo este,
portanto, exaurido-se com o preenchimento das vagas existentes à época.

Admitindo, no entanto, apenas a título de argumentação, que a
Resolução Normativa n° 26, de 20 de abril de 1994, tenha revogado a de n"
19, passando a fluir a partir daí o prazo decadcncial para a nomeação e
posse do candidato JOÃO IZ1DRO DE MELO NETO, tal prazo de
validade do concurso expirou-se em 20 de abril de 1998.

O início da contagem do prazo de validade do concurso é a partir
da homologação, que é o primeiro momento em que pode ser o concurso
considerado reconhecidopela Administração Pública.

Hely Lopes Mcirellcs, p. 173, ensina-nos que "O ato
homologado torna-se eficaz desde o momento da homologação, mas
pode ter seus efeitos contidos por cláusula ou condição suspensiva
constante do próprio ato ou natureza do negócio jurídico que ele
encerra".

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Acre ao apreciar o
Mandado de Segurança impetrado pelo requerente (MS N" 98.000826-3)
emitiu posicionamento quanto aos efeitos da homologação do concurso, e
conseqüentemente cm relação ao seu prazo de validade, desta forma:

"Com efeito, se a Resolução n" 19, editada pela Corte de
Contas Estadual que homologou o resultado do Certame e a
classificação final dos candidatos nele aprovados, conforme
relação nominal em ordem decrescente de pontos obtidos, nela
constando o nome do impetrante em 9" lugar, apenas com a
observação da expressão sub jitdice, foi publicada no DOE, em
24 de julho de 1992, uma sexta-feira, iniciou-se a partir do
primeiro dia útil seguinte, uma segunda-feira, dia 27 do mesmo
mês e ano, o direito à impetração do mandado de segurança, o
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que extinguir-sc-ia, no dia 23 de novembro de 1992, uma
segunda-feira. De ver-se assim, que, se a ação mandamcntal foi
ajuizada somente no dia 18 de outubro do ano corrente (1998),
já eram decorridos mais de 120 (cento e vinte) dias da ciência
do ato a impugnar, qual seja,da publicação da citada Resolução
n° 19, razão por que, estou a entender, data vènia, que operou-
se a decadência.

De outro modo, ainda que fosse levado cm consideração para
efeito da contagem do dies a quo quanto à Resolução n" 026, de
20 de abril de 1994 que republicou a relação nominal dos
candidatos aprovados no prefalado Concurso, no qual figura o
impetrante em 7o lugar, por força das decisões do Supremo
Tribunal Federai, no Diário Oficial de 12 de maio de 1994,
uma quarta-feira, que culminou com a nomeação dos
candidatos aprovados no Certame como se vê das publicações
dos Decretos nos DOE'S (fls. 801 e 802), ainda, assim, estaria
o direito do impetrante, a impetrar a segurança, atingido pelo
Instituto da decadência.

E bem verdade que o impetrante, administrativamente, dirigiu
em 09 de maio de 1997, pedido de providências ao
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas (fls. 23/24), 'no
sentido de efetivar-lhe a nomeação, posse e exercício no
honroso cargo de Auditor dessa Egrégia Corte de Contas', ao
qual, não se vislumbra fosse um pedido de reconsideração ou
recurso da decisão homologatória do Concurso pelo Tribunal
de Contas, dado o decurso do tempo entre o ato de
homologação e o requerimento, indeferido pelo Pleno da
Colenda Corte de Contas, em 15 de outubro recém-findo, o
que ensejou esta mandamcntal. Ademais, é de ser observado
que o regulamento do concurso não recepcionou pedido de
reconsideração do ato decisório, aliás, diga-se, sequer foi objeto
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de oferecimento pelo impetrante (arts. 26 e §§, 27 a 34), de ver
se logo, que o prazo para requerer mandado de segurança
começou a fluir do primeiro dia útil seguinte ao da
publicação da citada Resolução n° 19, de 24 de julho de
1992, como já se disse, em 27 de julho de 1992.

CELSO AGRÍCOLA BARBI, no seu magistério, dita que,

'se a lei não cria o pedido de reconsideração, sem dúvida
nenhuma o prazo deve ser contado do primeiro ato.' (Do
Mandado de Segurança, Forense, 8a edição, 1998, pag 168).

Nessa esteira, especial atenção é devida à lição do notável
SÉRGIO FERRAZ para quem a regra unicamente aceita é a de
que o prazo decadencial passa a fluir do dia em que, inequívoca
e provadamente, o titular í\o direito toma conhecimento se o
ato é publicado cm órgão oficial. Doutra parte, publicado o
ato, sua comunicação pessoal superveniente ao interessado não
reabre o prazo, nem o faz renascer, se exaurido já.' (Mandado
de Segurança, Malheiros, edição 1992, págs. 100/101)". (grifo
nosso)

Mutatis mutandi, aplica-se o instituto da decadência à situação
ora em análise, da mesma forma que se aplicou ao direito de ação do
Mandado de Segurança, vez que aquela decisão tomou como contagem do
dies a quo a data da homologação do concurso - 24 de julho de 1992.

Ocorre que, como o Mandado de Segurança não apreciou o
mérito da quaestio, o concursado dirigiu-se novamente aquele Tribunal,
agora com pedido de nomeação, posse e exercício no cargo de Auditor
daquela Corte de Contas, sob a alegação de que o impedimento que havia
para o mesmo não tomar posse no cargo de Auditor era a exigência dos 35
(trinta e cinco) anos, que o requerente completou em 12 de outubro de
1999, vindo o TCE a decidir, por unanimidade, pelo deferimento do
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pedido do requerente e editar a Resolução de n° 36, de 10 de agosto de
2000, constante dos presentes autos.

Cumpre aduzir que é de nenhuma validade este ato
administrativo, porquanto operado fora do prazo legal de validade do
concurso, sendo esteprazo irrenunciável pela Administração Pública.

O que a lei deixa claro, bem como a própria Constituição, é que
não poderá em hipótese alguma ser convocado candidato classificado em
concurso após a expiração do seu prazo de validade, contado da data da
homologação do referido concurso.

Assim, sendo a Procuradoria o órgão de controle interno da
Administração Pública, deve esta zelar pela legalidade c moralidade das
ações de interesse público, e nesta ocasião deverá ingressar com a ação
competente, objetivando o desfazimento do ato inquinado de ilegalidade.

B - DA DECADÊNCIA

A decadência é a extinção de um direito pela inação de seu titular
que deixa escoar o prazo legal ou voluntariamente fixado para seu
exercício.

Portanto, a decadência opera quando o seu titular não exerce seu
direito dentro do prazoposto pela lei.

E decadência, por ser matéria de ordem pública, é irrenunciável
pela Administração Pública, podendo ser declarada de ofício, como agora o
fazemos.

A Administração Pública tem o direito de prorrogar o prazo de
validade do concurso público pelo mesmo período (CF, art. 37, inc. III),
mas assim não o fez, ate porque o concurso estava concluído, tendo suas
vagas sido preenchidas quando os demais concursados foram nomeados,
isto em 1994.
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Admitindo, no entanto, a possibilidade de prorrogação tácita pela
Administração Pública, ainda assim está escoado o prazo de 04 (quatro)
anos, o que se deu em 24 de julho de 1998.

O prazo decadencial corre contra todos, nem mesmo aquelas
pessoas contra as quais não corre a prescrição ficam isentas dos seus
efeitos. Daí porque, concluímos que o concurso para o provimento de
cargos de Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Acre perdeu seu
prazo de validade, o que impossibilita a nomeação e posse do requeiente
no referido cargo.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, esta parecensta manifesta-se pela impossibilidade
de ser efetivada a nomeação, posse e exercício do Sr. JOÃO IZIDRO DE
MELO NF.Tü, no cargo de Auditor do Tribunal de Contas do Estado,
por ter escoado o prazo de validade do concurso público para
preenchimento do referido cargo, estando assim, a Administração Pública
impossibilitada de agir neste sentido.

Ad cautelam, objetivando não gerar expectativa de direito que
juridicamente não assiste ao titular da referida pretensão, sugiro sejam estes
autos remetidos à Procuradoria Judicial para adoção das medidas judiciais
cabíveis em relação à edição da RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N°
036, de 10 de Agosto de 2000.
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PARECER PGE PA N° 67/2000

PROCESSO PGE N° 709/99

INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ACRE.

ASSUNTO; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CARGOS
COMISSIONADOS.

EMENTA: EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/98 - SERVIDOR
OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO FILIADO AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) - AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS NÃO
RECONHECIDA.

I - RELATÓRIO

O Excelentíssimo Conselheiro VALMIR GOMES RIBEIRO,
Presidente do TCE/ACRK, solicita desta Procuradoria uma análise sobre a
aplicabilidade do § 13, do art. 40 da Constituição Federal aos servidores
estaduais, ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, alegando que
os Tribunais de Contas de todo o país têm orientado que tal dispositivo
fere o princípio do federalismo c a autonomia organizacional, legislativa e
financeira dos Estados federados.

Ademais, em persistindo a aplicabilidade do referido dispositivo
constitucional perquire como agir, tendo em vista que os descontos foram
efetivados em favor do Tesouro Estadual, devendo ser procedido o
ressarcimento dos mesmos.

Aos autos foram juntados os documentos de fls. 04/83.

Tendo sido distribuído a Procuradoria Judicial, a ilustre
Procuradora Chefe daquela especializada encaminhou os autos a
Procuradoria Administrativa, haja vista que a matéria foi analisada à luz do
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parecer n" 571/99, da lavra desta Procuradora, cujo entendimento
esposado coaduna-se com o que hoje preceitua a Constituição Federal.

Distribuído a esta parecerista, passo opinar.

E o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A) DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O SERVIDOR DE CARGO
EM COMISSÃO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Em verdade, alem do entendimento esposado no parecer nu
571/99, esta matéria foi objeto de análise do parecem0 117/97, também da
lavra desta Procuradora, em momento anterior à edição da Emenda
Constitucional n° 20, que alterou a redação do art. 40, da Constituição
Federal, cuja conclusão adotou n seguinte posicionamento, em resposta ao
quesito que tratou da matéria:

"111 - Em caso positivo a resposta do item precedente é de
responsabilidade do Tesouro Estadual arcar com tal ônus, já
que o fundo Previdcnciário foi extinto?
3. No que pertinc ao 3o quesito, concluo pela negativa, haja
vista que o vínculo dos referidos contratados é temporário, não
sendo, portanto, considerados servidores públicos civis do
Estado, amparados pelas disposições da Lei Complementar n°
39/93, mas sim por leis especiais, de regime administrativo".

Como se vê, em ambas as situações, foi levada em consideração a
relação jurídica existente entre o servidor e a Administração Pública.

Naquela oportunidade, embora a análise se prendesse à
contratação temporária, os argumentos esposados aplicam-se à relação
existente entre a Administração e o servidor ocupante de cargo
comissionado.
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Preliminarmente, adoto parte do parecer n" 571/99, como parte
introdutória desta análise, verbis:

"O cargo em comissão de livre nomeação e exoneração,
constitui uma das modalidades de cargo público, em
contraposição ao cargo de provimento cm caráter efetivo.
Esta distinção é constitucional, quando prevê o inc. II, do art.
37 da Constituição Federal que 'a investidura em cargo ou
emprego público depende de aprovação previa cm concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração'.
Os ocupantes destes cargos, pelo fato de não criarem vínculo
permanente com a Administração, jamais adquirem
estabilidade. E por não terem vínculo jurídico permanente com
o Serviço Público, certamente não poderão participar do
Regime Previdcnciário próprio do servidor".

A doutrina administrativista, aqui registrando o posicionamento
de CARMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA, em "Princípios
Constitucionais dos Servidores Públicos", cd. Saraiva, 1999, p. 175,
corrobora o entendimento aqui exposto: "O regime jurídico do servidor
provido em cargo comissionado obedece a princípios e regras,
inclusive constitucionais, que o afastam daquele que prevalece para o
que se investe em cargo cujo provimento seja o efetivo".

E mais adiante arremata: "O advento da Emenda
Constitucional n° 20/98 aproxima o servidor provido em cargo de
comissionamento, para efeito de seguridade social, por exemplo, do
trabalhador comum, a dizer, não vinculado a entidade pública" (art.
40, capute seu §13).
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B) A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/98

A emenda Constitucional n° 20/98, que modificou o sistema de
previdência social, erigiu um novo modelo previdenciário para os
ingressantes titulares de cargo efetivo no serviço público e estabeleceu as
regras de transição, aplicáveis aos atuais servidores ativos e inativos.

O primeiro passo da Reforma da Previdência foi delimitar
claramente quem são os segurados dos regimes próprios de previdência no
serviço público e quem está obrigatoriamente filiado ao Regime Geral de
Previdência Social —RGPS, gerenciado pelo INSS.

De acordo com o novo texto constitucional, os regimes de
previdência da União, dos Estados e dos Municípios devem abranger
somente os servidores titulares de cargos efetivos e que foram admitidos
por intermédio de concurso público. Os servidores com outros tipos de
vínculo com a Administração Pública são segurados obrigatórios do RGPS,
na condição de empregado.

Dispõe a redação atual do caput do art. 40, da Constituição
Federal, verbis:

"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União,
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência
de caráter contributivo, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo".

Assim, somente os servidores ocupantes de cargo efetivo, aqueles
admitidos regularmente mediante prévia aprovação cm concurso público
participam do REGIME DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
PUBLICO, excluídos, portanto, os ocupantes de cargos comissionados,
declarados em lei de livre nomeação e exoneração; os empregados públicos;
os agentes políticos; os servidores cedidos de outra esfera como ocupante
de cargo cm comissão; os aposentados que voltam à ativa no serviço
público; os servidores admitidos anteriormente à Constituição Federal de
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1988, sem prévia admissão cm concurso público, abrangidos pela norma do
art. 19 do ADCT e os contratados temporariamente.

Conforme disposto no parágrafo 13 do art. 40 da Constituição
Federal, na redação dada pela emenda constitucional n" 20/98, aplica-se o
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao servidor ocupante
exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração. Com isso, o ocupante de cargo em comissão, de livre
provimento, que não for servidor titular de cargo efetivo no próprio ente
público será segurado obrigatório do RGPS, na qualidade de empregado.

Esta regra teve aplicabilidade a partir de 16 de dezembro de 1998,
para o servidor ocupante exclusivamente de cargo cm comissão declarado
cm lei de livre nomeação e exoneração que se encontra filiado a regime
próprio de previdência, sendo as alíquotas (de 8%, 9% e 11%) devidas por
este segurado, incidentes até o teto de RS 1.200,00, conforme disposto na
portaria n° 4.946, de ó de janeiro de 1999.

O ente público, por sua vez, contribuirá com 20% mais um
percentual variável de 1% a 3% referente ao grau de incidência de
incapacidade laborativa sobre o valor total da remuneração do cargo em
comissão.

O recolhimento das contribuições supracitadas relativamente ao
período de 16 de dezembro de 1998 a 30 de março de 1999, deverá ser
regularizado até a competência abril de 1999, nos termos da lei n" 8.212, de
24 de julho de 1991.

C) DA APLICABILIDADE DA NOVA REGRA AOS SERVIDORES
ESTADUAIS

As regras dos arts. 40 (aposentadoria e pensão) e 41 (estabilidade)
são garantias constitucionais asseguradas a todos os servidores civis,
QUER SEJAM FEDERAIS, QUER SEJAM ESTADUAIS.
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Assim, as normas relacionadas com Administração Pública e, em
especial, com servidores públicos civis da administração direta, autárquica e
fundacional, são todas elas, de reprodução obrigatória pelos Estados, tanto
nas suas Constituições, quanto nas Leis Orgânicas Federais e de cada um
dos mais de 4.000municípios brasileiros.

Mesmo que não estejam mecanicamente reproduzidas, essas
normas terão de merecer integral acatamento por parte da administração
pública local.

Neste sentido, disse o Ministro THOMPSON FLORES, citando
na oportunidade o relatório do Prof HENRIQUE FONSECA DE
ARAÚJO, então Procurador-Geral da República, na Representação n° 938-
RJ, julgamento em 11 de dezembro de 1975:

"Temos, então, que os Estados podem auto-organizar-se como
melhor lhes convier, desde que sejam respeitados os preceitos
cogentes da Constituição Pederal. Nessa auto-organização,
podem os Estados exercer a capacidade legislativa nos espaços
em branco, nos 'restos dos poderes', de que fala PONTES DE
MIRANDA, ou 'poderes residuais', referidos por ROBERTO
BARCELOS DE MAGALHÃES (A Constituição Federal de
1967, p. 68).
Tudo isto será legítimo e constitucional, 'desde que não
extrapole os permissivos constitucionais federais", (tomo II,
p.174).(Manual do Servidor Público, PALHARES Moreira
Reis, Ed. Consulex, p. 36).

Evidencia-sc, pois, que o Supremo Tribunal Federal, em
remansosa orientação jurisprudencial, entende que os Estados-membros,
ao exercer sua autonomia e sua auto-organização, estão obrigados a seguir
o paradigma federal, sempre que a I-ei Maior assim o determinar, como é o
caso das regras sobre a administração pública c sobre os servidores
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públicos civis, normas que, em textos anteriores, como se disse, não
apareciam tão detalhadamente.

D) DA AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS-MEMBROS

A Constituição Federal assegura autonomia aos Estados federados
que se consubstancia na sua capacidade de auto-organização, de auto-
legislação, de auto-governo c de auto-administração (CF, arts. 18, 25 a 28).

Na lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, na obra Curso de
Direito Constitucional Positivo, 1996, págs. 561 e 562, doutrina:

"A capacidade de auto-organização e de auto-legislação está
consagrada na cabeça do art. 25, segundo o qual os Estados
organizam-se c regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição. (...)
A capacidade de auto-administração decorre das normas que
distribuem as competências entre União, Estados e Municípios,
especialmente do art. 25, § 1"., segundo o qual são reservados
aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por
esta Constituição, que contém, como se nota o princípio de
que, na partilha federativa das competências, aos Estados
cabem os poderes remanescentes, aqueles que sobram da
enumeração dos Poderes da União (arts. 21 e 22,
especialmente) e dos indicados aos municípios (art. 30)".

Isso porque a Constituição Federal é que fixa a zona de
determinação e o conjunto de limitações à capacidade organizatóna dos
Estados, quando manda que suas Constituições e leis observem seus
princípios.

Dentre as limitações impostas ao Constituinte Estadual temos as
mandatórias que se definem, segundo José Afonso da Silva, da seguinte
forma:
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"As mandatórias consistem em disposições que, de maneira
explicita e direta, determinam aos Estados a observância de
princípios, de sorte que, na organização constitucional c
normativa, hão que adotá-los, o que importa confranger sua
liberdade organizatória aos limites positivamente
determinados; assim por exemplo, o Constituinte Estadual
tem que dispor:
a) (...)

b) Sobre suaadministração pública, mas não pode senão adotar
os princípios referidos nos arts. 37 a 41; não só na organização
constitucional estadual tais princípios hão de ser obedecidos -
praticamente nada mais os Estados podem fazer senão
transcrevê-los em sua essência - mas ainda terão que segui-los
na sua legislação ordinária e nas práticas governamentais, sob
pena de inconsütucionalidade; os Estados, contudo, poderão
inovar no sentido mais rigoroso, por exemplo, na adoção dos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade; v. g. podem impor maiores restrições à
publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos públicos, cm função de seus interesses peculiares ".

Como se vê, a autonomia estadual encontra limites. Os princípios
limitadores da capacidade organizatória do Constituinte Estadual limitam
sua autonomia.

Sabemos que os Estados têm autonomia para estabelecer a
organização e o regime jurídico de seus servidores, mas todas estão
adstritas á observância dos princípios a esse respeito estatuídos nos arts. 37
a 42 da Constituição Federal.

III - CONCLUSÃO

Em razão de todo o exposto, esta parecerista não vislumbra
nenhuma inconsütucionalidade na disposição do parágrafo 13 do art. 40 da
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Constituição Federal, em especial no que pertine existir afronta ao
princípio da autonomia organizacional, legislativa e financeira dos Estados
Federados.

No tocante aos descontos previdenciários dos cargos
comissionados já efetuados, deve aquele Tribunal providenciar o
ressarcimento junto ao Tesouro Estadual dos depósitos feitos
indevidamente em favor do Tesouro, assim como o pagamento ao Instituto
Nacional de Seguridade Social, desde dezembro de 1998 até a data atual,
dos referidos descontos.
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Assunto: Solicita análise da

constitucionalidade do ato concessório

da aposentadoria do Juiz de Direito
Jerônimo Borges Filho.

Maria de Nazareth Mello de Araújo
Lambert

Procuradora do Estado do Acre

Álcool associado à direção, além de poder vir a ser uma trágica
combinação, pode causar a perca da sua habilitação.
Se for beber, não dirija. Se dirigir, não beba (DETRAN-AC).
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PARECER PGE N° 608/97
PROCESSO PGE N° 409/97
ORIGEM: OF/GCFDA/N° 022/97
INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ACRE

ASSUNTO: SOLICITA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE
DO ATO CONCESSÓRIO DA APOSENTADORIA DO JUIZ DE
DIREITO JERÔNIMO BORGES FILHO.

EMENTA: CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INTELIGÊNCIA DO
QUE DISPÕEM AS ARTS. 78, INCISO XIII E 94, INCISO VI, DA
C.E.A. COMPETÊNCIA PARA CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA DE MAGISTRADOS, NO ÂMBITO DA
JURISDIÇÃO ESTADUAL.

Não há subtração de competência do Poder Executivo, pelo
Presidente doTribunal de Justiça, ao conceder aposentadoria aos membros
dajudicatura estadual, eis que os preceitos constitucionais contidos no art.
78, inciso XIII e art. 94, inciso V, se harmonizam e se completam, dentro
do critério de interpretação sistemática das normas jurídicas. Inexiste
antinomia entre as disposições contidas no referido art.78, inciso XIII, da
Carta Política Acreana e o que preceitua o art. 51, inciso XXXIV, do
regimento Interno daquele Tribunal, tudo de acordo com o art. 96, inciso I,
"C", da Constituição Federal.

I - RELATÓRIO

O Eminente Conselheiro da Corte de Contas do Estado do Acre,
Dr. Francisco Diógenes de Araújo, através do OF/GCFDA/N°022/97
solicitou a manifestação desta Procuradoria Geral do Estado do Acre, no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de recebimento do mesmo,
devidamente comprovado às fls. 04, manifestação quanto à ocorrência ou
não de subtração de competência do Poder Executivo Estadual pelo
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Presidente do Egrégio Tribunal de justiça, quanto à concretização do ato
de aposentadoria do Juiz de Direito Jerônimo Borges Filho, que tramita
para registro, sob o n° 3.368/96.

Acrescentou ainda o nobre Conselheiro, em sua exposição, que o
feito referido em linhas pretéritas foi levado à sessão de julgamento
plenário, no qual decidiu-se o não registro da aposentadoria do magistrado
nominado acima, por ter a mesma sido deferida pelo Presidente do
Tribunal de Justiça, contrariando o que dispõe o inciso XIII, art.78, da
Constituição Estadual. Inconformado com a decisão do Tribunal de
Contas do Acre, para o caso, o Presidente do Poder Judiciário Acreano
ingressou com pedido de revisão, pugnando por fim, o registro da
aposentadoria na forma proposta.

Instruindo o pedido de manifestação foram juntados os seguintes
documentos: cópias de fls. 47/106, dos autos de n° 3.368/96 - TCE.

E o relatório.

II - Parecer

A matéria em exame exige análise de temas complexos, como a
questão de hierarquia das normas jurídicas que compõem um sistema
jurídico, a recepção de leis por uma nova ordem constitucional, de forma
integrada, a definição de termos, como prover e nomear, e também os
critérios de interpretação de preceitos jurídicos.

Em nível federal, no texto de nossa Lei Fundamental, a questão
da competência do Poder Executivo foi assim tratada, no que tange à
competência privativa do Presidente de República para nomear
magistrados:

"Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da
República:

( ) omissis.
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XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta
Constituição, e o Advogado Geral da união".

O texto do preceito acima transcrito encerra, por seus próprios
termos, restrição de competência do Chefe do Poder Executivo Federal,
somente aos casos de nomeação de magistrados em que expressamente a
Constituição assim estabelecer, e o Advogado Geral da União.

José Afonso da Silva, em sua obra "Curso de Direito
Constitucional Positivo", 11" edição, Rev., Malhciros Editores, 1996, p.
516/517, ao tratar das atribuições do Presidente da República:

"Compete privativamente ao Presidente da República: (...);
nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição
(arts. 101, parágrafo único, 104, parágrafo único, 107, § Io, 118,
II, 120, III e 123)".

O art. 9ó da Carta Magna de 1988 dispõe, ainda:

"Art. 96 - Compete privativamente:

I - Aos Tribunais:

Omissis

c) prover, na forma prevista nesta Constituição os cargos de
juiz de carreira da respectiva jurisdição; "

Dentro do que dispõe o art. 125, § Io, da Constituição Federal,
ante a autonomia estadual, e no exercício do seu poder constituinte
decorrente, a Constituição do Estado do Acre previu, in verbis.

"Art. 78 - Compete privativamente ao Governador do
Estado:

II - nomear os Magistrados nos casos previstos nesta
Constituição;
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Art. 94 - Compete, ainda, ao Tribunal de Justiça do
Estado:

VI - prover, na forma prevista nesta Constituição, os
cargosdeJuizes de Carreira da respectiva jurisdição." (grifo
nosso)

Ao assim estabelecer, não se pode dizer que o constituinte
acreano determinou a existência de dois sistemas administrativos a reger a
magistratura, cm seus aspectos funcionais, uma vez que as disposições se
harmonizam, estabelecendo parâmetros para a atuação limitada de ambos
os poderes, tanto o Executivo, quanto o próprio Judiciário, no exercício de
sua atividade administrativa.

O art. 96 da Carta Política Acreana traduz a competência do
PoderExecutivo paraos casos de nomeação de magistrados, como se vê:

"Art. 96 - Um quinto dos lugares do Tribunal de Justiça
do Estado será composto de membros do Ministério
Público e de advogados de notório saber jurídico e de
reputação ilibada, com mais de dez anos de carreira e de
efetiva atividade profissional indicados em lista sêxtupla
pelos órgãos de representação das respectivas classes, após
eleição direta por seus membros.

Parágrafo único - Recebidas às indicações, o Tribunal de
Justiça do Estado formará lista tríplice, enviando-a ao
Poder Executivo que, nos vinte dias subseqüentes,
escolherá um dos seus integrantes para nomeação", (grifo
nosso).

Pela interpretação literal expressa do art. 78, inc. XIII, da
Constituição Estadual do Acre, tem-se que a intenção do legislador
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constituinte acreano foi de restringir a competência para a nomeação de
Magistrados dada ao Governador do Estado, somente nos casos
expressamente previstos no âmbito da Carta Política do Acre, aliás, como
delineado também, em nível Federal pela Constituição Brasileira. Se assim
não fora, teria aquele nível Federal pela Constituição Brasileira. Se assim
não fora, teria aquele suprimido a expressão "nos casos previstos nesta
Constituição" do dispositivo.

Corrobora tal entendimento a doutrina emanada pelo publicista
Carlos Maximiliano, In "Hermenêutica e Aplicação do Direito" 15a
edição, Forense, 1995, p. 110.

"f) Presuma-se que a lei não contenha palavras supérfluas;
devem todas ser entendidas como escritas adredes para influir
no sentido da frase respectiva."

Procedida à interpretação literal da lei, prossegue-se, como deve
ser ante as regras da hermenêutica, buscando-se a visão sistemática da
norma constitucional do Estado, o que se encontra através do disposto no
art. 96, parágrafo único, do mesmo Diploma Constitucional, quando o
texto estabeleça a competência do Chefe do Poder Executivo para
proceder nomeação, do componente daquele Tribunal oriundo do
Ministério Público Estadual c/ou de advogados de notório saber jurídico,
compondo-se, desta forma, o chamado quinto constitucional.

O art. 94, inciso VI, da C.E.A. reza, por sua vez, que fica atribuída
ao Tribunal deJustiça a competência para prover, na forma constitucional
(art. 93), os cargos de juizes de carreira da respectiva jurisdição, ou seja,
no âmbito de suacompetência de dizero direito, de sua atuação.

Resta-nos agora verificar, por cautela, o conceito vigente no
direito administrativo brasileiro para os termos provimento e nomeação.
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O mestre administrativista José Cretella júnior em sua obra
"Dicionário de Direito Administrativo" 4a edição, revista e Aumentada,
Editora Forense traz os seguintes verbetes elucidativos:

"NOMEAÇÃO. Ato administrativo formal, editado pelo
Poder Público, mediante o qual se atribui determinado cargo a
pessoa geralmente estranha aos quadros do funcionalismo.
Dizemos geralmente, porque para os cargos em comissão são
nomeados pessoas já pertencentes aos quadros administrativos.
Matos de Vasconcelos define a nomeação como 'o ato expresso
do Poder Público que se tradu^ concretamenk na expedição de um título
só nomeado, qualquer que seja a forma por esse título apresentada'.
(Direito Administrativo, 1937, vol. II, p. 427).

Brandão Cavalcanti conceitua: 'Nomeação é o ato formal pelo
qual o Poder Público atribui determinado cargo a uma pessoa
estranha a seus quadros' (Tratado de Direito Administrativo, 3a
ed., vol. IV, p. 152). A nomeação, que é um dos atos mais
importantes entre os que dizem respeito à função pública,
reveste-sc de três modalidades: discriminatória, condicionada e
reservada. A nomeação denominada discriminatória ou livre,
ou simplesmente, nomeação, é a que se processa com liberdade
completa para a designação. Nomeação denominada
condicionada é a que é sujeita a certas modalidades, tendentes
e a restringir a discricionariedade do Poder Público. Nomeação
reservada é a que deve recair apenas sobre determinadas
pessoas de um grupo que, por haverem prestado serviços ao
Estado, principalmente nas Forças Armadas, recebem
tratamento especial. Alguns autores só reconhecem dois tipos
de nomeação: a discricionária e a condicionada. A nomeação
pode ser em caráter efetivo, em caráter interno, em caráter
vitalício e cm comissão.
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PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. Indicação de titular
para o cargo público. Em sentido técnico, o verbo prover tem
sido empregado em todos nossos textos constitucionais
republicanos quando tratam da competência atribuída ao
Presidente da República de dar provimento aos cargos públicos
federais. Prover cargos públicos quer dizer juntar ao elemento
objetivo o subjetivo, que é o funcionário, aquele que vai
exercer as funções ou atribuições (Tito Prates da Fonseca,
Lições..., 1943, p. 154). A pessoa que vai ser promovida em
cargo público pode ser estranha aos quadros do funcionalismo,
bastando, para ocupar o lugar em questão, que preencha certos
c determinados requisitos que a lei exige. Temos, neste caso, a
forma de provimento que poderíamos denominar de originária,
exterior ou exógena. Pode acontecer, entretanto, que o
preenchimento se verifique através de elementos que já
pertençam aos quadros do funcionalismo, que já foram
nomeados. Temos, neste caso, a forma de provimento que
poderíamos denominar de derivada, interna ou endógena. No
primeiro caso, temos a nomeação; no segundo caso, temos as
formas restantes enumeradas pelo Estatuto: promoção,
transferencia, readmissão, aproveitamento e reversão. 'Em
sentido técnico, o ato juridico-administrativo denominado provimento tem
caráter genérico, significando qualquer preenchimento de cargo público'
(Bandeira de Mello, 'Parecer', em RDA, vol. 29, p. 477). Para
alguns autores (Djacir Meneses, Direito Administrativo
Moderno, 1943, p. 258), provimento é gênero de que a
nomeação é espécie, ao passo que para outros (Contrciras de
Carvalho, Estatuto dos Funcionários Públicos Interpretados,
1955, vol. I, p. 76) a nomeação não deve ser considerada como
espécie do gênero provimento. 'No provimento, é fundamental
o ato da nomeação, por isso que os outros modos se
pressupõem. O elemento de uma anterior nomeação para o
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serviço público está incluído na promoção, na transferência, na
reintegração, na readmissão, na reversão e no aproveitamento'
(Tito Prates da Fonseca, Lições..., 1943, p. 154). Para Mário
Masagão provimento é o ato administrativo pelo qual se
designa titular ao cargo (Curso de Direito Administrativo, 6a
ed., 1977, p. 186)".

As definições trazidas a este parecer corroboram a visão deste
parecerista, sobre o problema jurídico intcrpretativo proposto, adotando-se
a corrente que tem no provimento gênero, e em nomeação, espécie. Caso
contrário, concluir-se-ia que todos os juizes estaduais de carreira, que
ingressaram após a Constituição de 1988 encontram-se irregularmente
nomeados, eis que tais atos de provimento de cargos foram externados
pelo Presidentedo EgrégioTribunal deJustiça do Estado.

O art. 2" da Constituição Federal preceitua que são poderes da
União, independentes e harmônicos entre si, o Ixgislativo, o Executivo e o
Judiciário. A Constituição do Estado do Acre repete a cláusula pétrea em
seu art. 6o.

A autonomia dos poderes consagrada pela Magna Carta, encerra o
princípio de que cada poder componente do Estado exerce as suas três
funções jurídicas; uma em caráter prevalente e as outras duas a título
excepcional ou em caráter meramente subsidiário daquela. Cada poder,
entendendo este como órgão, tende a uma relativa independência no
âmbito estatal. Destarte, ante o princípio da hierarquia dos atos
administrativos, conclui-se que a autoridade administrativa competente
para nomear é a mesma correspondente para aposentar ou desconstituir o
provimento do cargo público em questão.

Nagib Slaibi em "Anotações à Constituição de 1988", Aspectos
Fundamentais - Revista e Atualizada, 41 ed. Editora Forense, 1993, tece o
seguinte comentário, ao abordar a questão dos poderes do Estado:
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"A Constituição desnecessariamente, concede os poderes
administrativos aos corpos legislativos (art. 51, III e IV, 52, XII
e XIII), aos tribunais (art. 96, I, letras a,b,c, e e f), ao Ministério
Público (art. 127, § 2o), às universidades (art. 207), etc. - a
enumeração constitucional de tais faculdades administrativas

significa, simplesmente, a reiteração da autonomia dos corpos e
entidades criados pela Constituição, porque não há poder se
não houver meios práticos de sua realização".

Na obra "Constituição na Visão dos Tribunais", volume 2 -
Arts. 44 a 169, p. 706, encontra-se a seguinte Ementa:

"Constitucional. Argüição de inconsütucionalidade. Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais (Resolução 107/88,
Portaria 1.668/88). Art. 96 da Constituição Federal.
Disponibilidade de magistrado.

A autoridade que tem competência para prover tem, portanto,
a de nomear, ou demitir.

Se o provimento dos cargos de juiz é da atribuição dos
Tribunais (CF, art. 96), forçoso é reconhecer a
constitucionalidade do ato que coloca o magistrado em
disponibilidade.

Inconstitucionalidade rejeitada (STJ. AIROMS 462/MG Rei:
Min Américo Luz. Corte Especial. Decisão: l"/07/91. DJ 1 de
04/11/91, p. 15.649) decisão por maioria. Vencido o Relator
originário, Min Pedro Acioli".

A Carta Política do Acre é clara ao atribuir a competência dos
Tribunais de Justiça para prover os cargos de Juizes de carreira da
jurisdição que lhe compete. Não há antinomia entre os disposto nos arts.
78, casos vindouros, apartir da vigência da Constituição, de preenchimento
do quinto constitucional na composição do Egrégio Tribunal de Justiça.
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Ademais, a regra de interpretação sistemática deve preponderar sobre a
meramente gramatical. Citando ainda o Eminente Jurista Carlos
Maximiliano:

"- Por umas normas se conhece o espírito das outras. Procura-
se conciliar as palavras antecedentes com as conseqüentes, e do
exame das regras em conjunto deduzir o sentido de cada uma

(1)-

Em toda ciência, o resultado do exame de um só fenômeno
adquire presunção de certeza quando confirmado contrastado
pelo estudo de outros, pelos menos dos casos próximos,
conexos; à análise sucede a síntese; do complexo de verdades
particulares, descobertas, demonstradas, chega-se até a verdade
geral".

Deve-se atentar para o fato de que a Lei Complementar n° 35/79,
Lei Orgânica da Magistratura, compunha uma ordem jurídica precedente à
que atualmente vige, estando por conseguinte, suas disposições sujeitas a
um "filtro de validade", qual seja, a nova Constituição Brasileira de 1988.
Só foram recepcionados pelo novo texto os preceitos daquela que não
divergiam ou contrariavam os mandamentos estatuídos pela nova ordem.

Em tal ponto considera-se, não somente em nível de
jurisprudência, mas até por disposição doutrinária, (afinal, todos sempre
estamos em contínuo aprendizado, não só na escola, mas principalmente
na vida), interessante transcrever, com fito de ressaltar, as considerações
tecidas do Ministro OCTAVIO GALLOTTI, Relator da ADI n° 202-3-
BAHIA:

"Esse sistema tornou-se mais vinculado ao Tribunal, mais
limitado para o Presidente da República, no regime da
Constituição atual, quando também as escolhas federais se
fazem a partir de listas. Mas, no sistema do provimento dos
cargos da Magistratura da União, a evolução não chegou a
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ponto de atribuir, aos próprios Tribunais, o provimento dos
cargos de Juiz de carreira, como aconteceu cm referência à
Justiça dos Estados.

Houve então, um propósito de ampliar a vinculação, em
obséquio à autonomia dos Tribunais, tanto nos Estados como
na União.

Nos Estados, porém, esse sistema completou-se: já era mais
vinculada a escolha, mais vinculada ainda, passou a ser, porque
se exaure na competência interna do Tribunal, exceto quando
se trate de advogado ou membros do Ministério Público.

Na Justiça Federal, tanto não se caminhou, dado, que
conservada a competência do Presidente da República, para o
provimento por acesso.

São, a meu ver, dois sistemas diferentes, dois sistemas
paralelos, deliberadamente diferenciados, como diz o eminente
Ministro CELLSO DE MELLO, não se podendo, a meu ver,
estender, aos Juizes dos Estados, aquilo que a Constituição
reservou àjustiça Federal.

Por esses fundamentos, Sr. Presidente, peço vênia aos
eminentes Ministros que dele divergiram, para acompanhar o
eminente Relator, julgando a ação procedente."

Em 09 de outubro do mesmo ano de 1991, voltou a decidir o
Tribunal, sendo Relator o eminente Ministro CELSO DE MELLO e já
então por unanimidade:

"O provimento dos cargos judiciários nos tribunais de segundo
grau, em vagas reservadas à magistratura de carreira, insere-se
na competência institucional do próprio Tribunal de Justiça,
constituindo específica projeção concretizadora do postulado
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do autogoverno do Poder Judiciário".(ADI 189-RJ, RTC
138/371).

Ulteriormente, veio a especificar o Plenário, ao ter em mesa a
Ação Originária n° 70, concemente ao Tribunal de Justiça de Santa
Catarina:

"2. A competência para prover os cargos de carreia da
Magistratura Estadual, incluídos os de sua própria composição,
é do Tribunal de Justiça, e não de seu Presidente, a quem não é
lícito atribuir, no procedimento das promoções, mais que a
formalização do ato, sempre vinculada à escolha do nome por
decisão do colegiado (tópico da emenda redigida pelo eminente
Ministro SEPULVEDA PERTENCE, Relator para o acórdão,
sessão de 9-10-91, RTJ 147/345)". (grifo nosso).

Passa-se a análise do que dispõe a Constituição Estadual acerca da
competência do Tribunal de Contas do Estado, diante da interpretação
proposta pelo Presidente do EgrégioTribunal de Justiça, para o que dispõe
o art. 51, inciso XXXIV, do Regimento Interno do TJ/AC, em seu pedido
revisão.

A Seção VII, do Capítulo I, Título III, da Carta Política Acreana
dispõe acerca da fiscalização contábil, financeira e orçamentária a ser
exercida pela Assembléia Legislativa, mediante controle externo e interno
de cada um dos Poderes. O art. 61 preceitua que o controle externo será
exercido pelo Tribunal de Contas do Estado, delimitado sua competência,
in verbis,

"Art. 61 —O controle externo, sob a responsabilidade da
Assembléia Legislativa, será exercido pelo Tribunal de
Contas do Estado, ao qual compete:

(...) omissis.
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III - apreciar, para fins de registro, a legalidade do ato de
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração
direta e indireta, incluídas as fundações instituídas ou
mantidas pelo Poder Público Estadual, as concessões de
aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as
melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal
do ato concessório, excetuadas as nomeações para cargos
de natureza especial e provimento em comissão;" (grifo
nosso).

Como se pode depreender do artigo transcrito acima, o Tribunal
de Contas é o órgão a quem cabe registrar, após análise de legalidade,
aposentadorias jádeferidas ou concedidas pelo Poder Público Estadual.

Partindo desse pressuposto, é que não se vislumbra no art. 51, inc.
XXXIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre
antinomia com o preceito constitucional estadual, ante quebra de hierarquia
das normas jurídicas. O artigo supramcncionado encontra-se de acordo
com o art. 25, § lü da Lei Complementar n° 47, de 22 de novembro de
1995 c reza:

"Art. 51 - Ao Presidente do Tribunal de Justiça compete:

(...) omissis

XXXIV - encaminhar à autoridade competente depois de
devidamente informados e deferidos, pedidos de
aposentadoria de magistrados; " (grifei).

Em seu pedido de revisão o Presidente do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado traz esclarecedora consideração que colaciona-se abaixo:

"O artigo 51, inciso XXXIV, do Regimento Interno, por sua
vez, não tem o sentido que se deu no voto do relator. A
autoridade competente a que se refere o dispositivo, apesar de
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consignado impropriamente, seria o Tribunal de Contas,
entendeu-se, como autoridade, no caso, o seu Presidente, para
o devido registro do ato.

A interpretação não pode ser outra. Observe-se que o artigo
fala em pedidos devidamente informados e deferidos".

CONCLUSÃO:

Face às razões de direito explanadas em linhas pretéritas, opina-se
pela regularidade do ato de conformação da aposentadoria concedida ao
magistrado JERÔNIMO BORGES FILHO, emanado pelo Presidente do
Egrégio Tribunal do Estado do Acre, não se vislumbrando qualquer
antinomia entre as regras insculpidas nos arts. 78, inc. XIII e 94, inc. VI, da
Constituição do Estado do Acre, com o que dispõe ainda, o art. 51, inc.
XXXIV, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
do Acre, tudo de acordo com o art. 96, inc. 1. "C", da Constituição Federal
Brasileira, por conseguinte, entende-se ausente a subtração de competência
do Poder Executivo argüida, no caso em exame.
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Análise do Projeto de Lei que autoriza
o Poder Executivo a criar a Companhia
Acreana de Gás - GASAC.

Maria Lídia Soares de Assis

Maria de Nazareth Mello de Araújo
Lambert

Procuradoras do Estado do Acre

Motorista inteligente dirige defensivamente e não coloca em
risco sua vida, nem a de terceiros.(DETRAN-^C).
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PARECER CONJUNTO PA/PF N.° 009/01
PROCESSO PGE N.° 503/2001

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-

ESTRUTURA

ASSUNTO:ANÁLISE DO PROJETODE LEI QUE AUTORIZA O
PODER EXECUTIVO A CRIAR A COMPANHIA ACREANA DE

GÁS - GASAC.

O Secretário de Estado de Infra-P^strutura - Edilson Simões

Cadaxo Sobrinho, através do OF/SINFRA/N° 224/2001, de 27.06.2001,
encaminhou à Procuradoria-Geral do Estado, minuta do Projeto de Lei que
autoriza o Poder Executivo a criar a Companhia Acreana de Gás -
GASAC.

A criação da referida empresa, conforme esclarece o Secretário,
faz parte das ações governamentais no campo da geração e suprimento de
energia parao Estado do Acre, balizada nos seguintes pressupostos:

a) O teor do § 2" do art. 25 da Constituição Federal, que define a
titularidade da exploração de distribuição de gás do serviço público
canalizado para o Estado;

b) Dependência do Estado cm 100% dos derivados de petróleo;

c) Gestões do Estado junto a GASPETRO c a ANP.

Foram os autos distribuídos às Especializadas Administrativa c
Fiscal, acompanhados de leis similares editadas nos Estados do Maranhão c
Piauí.

E o relatório.

Passo a Opinar

Com efeito, o § 2" do art. 25 da Constituição da República de
1988, com a redação da Emenda Constitucional n.° 05/95, atribuiu
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competência para os Estados explorarem o serviço de gás canalizado, ante
o seguinte teor:

"Art. 25. ...

§ 2" Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante
concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei,
vedada a edição de medida provisória para a sua
regulamentação." (grifamos)

Em assim dispondo, quis a Constituição Federal caracterizar a
exploração de gás canalizado como serviço público estadual.

Ao tratar da ordem econômica, a Magna Carta dispôs pelo Art.
175 que:

"Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
sempre através de licitação, a prestação de serviços
públicos", (grifamos)

Cotejando os dispositivos acima transcritos, temos claro que a
prestação deste serviço público se dá diretamente ou pdr meio de
concessão ou permissão, consoante as formas eleitas pelo texto
Constitucional.

A concepção da forma de execução direta do serviço público,
delineado doutrinariamente assume posição diversa.

Hely Ixjpes Meireles, em sua tradicional obra Direito
Administrativo Brasileiro 24° edição - 1999,p. 309, registra:

"Execução direta —É a realizada pelos próprios meios da
pessoa responsável pela sua prestação ao público, seja esta
pessoa estatal, autárquica, fundacional, empresarial, paraestatal,
ou particular. Considera-se serviço em execução direta sempre
que o encarregado de seu oferecimento ao público o realiza
pessoalmente, ou por seus órgãos, ou por seus prepostos (não
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por terceiros contratantes). Para essa execução não há normas
especiais, senão aquelas mesmas constantes da lei instituidora
do serviço, ou consubstanciadora da outorga, ou autorizadora
da delegação a quem vai prestá-lo aos usuários."

Em outra linha, aborda José dos Santos Carvalho Filho, em
Manual do Direito Administrativo, 2001 - p. 264, T edição:

"Execução direta —E aquela através da qual o próprio Estado
presta diretamente os serviços públicos. Acumula, pois, as
situações de titular e prestador do serviço. As competências
para essa função são distribuídas entre os diversos órgãos que
compõem a estrutura administrativa da pessoa prestadora.
O Estado deve ser entendido aqui no sentido de pessoa
federativa. Assim, pode-se dizer que a execução direta dos
serviços públicos está a cargo da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal através dos Órgãos
integrantes de suas respectivas estruturas. Ministérios Estaduais
c Municipais, Coordenadorias, Delegacias fazem parte do
elenco de órgãos públicos aos quais é conferida competência
para as atividades estatais.
Esses órgãos formam o que se costuma denominar de
administração centralizada, porque é o próprio Estado que,
nesses casos, centraliza a atividade. O Decreto-lei n." 200/67,
que implantou a reforma administrativa federal, denominou
esse grupamento de órgãos de administração direta (art. 4",
I), isso porque o Estado, na função de administrar, assumiria
diretamente seus encargos".

Como se depreende, o ponto nodal da questão encontra-se na
possibilidade ou não da outorga da execução do serviço público, assim
entendida, a exploração do gás canalizado ã pessoa diversa do Estado, qual
seja uma Sociedade de Economia Mista, em razão da Constituição Federal,
tanto no § 2o do art. 25, como no art. 175, limitar o traspasse do serviço
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público à concessão ou permissão, instituto diverso da outorga deferida às
paraestatais através da lei.

O enfrentamento desse tema é objeto da obra Parcerias na
Administração Pública, da eminente administrativista Maria Sylvia Zanella
de Pietro, quando aborda a descentralização na prestação de serviços
públicos, p. 52:

"O serviço público é atribuído por lei, ao Estado,
precisamente por ser urna atividade considerada essencial à
coletividade, e que por isso mesmo, se submete a um regime
jurídico predominantemente de direito público. O serviço
público é coisa extra commercium, não podendo, como tal, ser
objeto de relações jurídicas regidas pelo direito privado. Todas
as relações que tenham por objeto um serviço público devem
ser regidas pelo direito público.
Não é por outra razão que a Constituição Federal, cm dois
dispositivos, exige que os serviços públicos sejam prestados
pelo poder público, diretamente, ou indiretamente, mediante
permissão ou concessão (arts. 21, inciso XII, e 175).
Por isso mesmo, é de constitucionalidade bastante duvidosa a
descentralização de serviços públicos corriqueiramente feita,
no direito brasileiro, a entidade sob regime jurídico de direito
privado (fundações de direito privado, empresas públicas e
sociedades de economia mista), que adquirem, por força de lei,
a titularidade sobre o serviço. A constituição indicou, com
precisão, a forma pela qual admite a descentralização,
precisamente porque os institutos escolhidos (concessão e
permissão) não retiram do poder público a titularidade do
serviço e permitem um controle maior sobre o ente
descentralizado e a imediata retomada do serviço público
quando sua execução pelo particular se revelar contrária ao
interesse público."
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Adiante, na página 59 da obra já citada, a ilustre administrativista,
adentrando no tópico da concessão dos serviços públicos à empresas
estatais, afirmou:

"Quando a lei cria empresa e a ela atribui a prestação de um
serviço público que a Constituição exige seja prestado
diretamente ou mediante concessão, além de haver ofensa à
Constituição, está tirando da Administração aquelas
prerrogativas de que só é detentor o poder concedente, pela via
contratual. Esse entendimento se reforça pelo fato de a atual
Constituição , no art. 175, parágrafo único, inciso 1, deixar
claro que a concessão tem que ser feita por contrato.
Diante dessa realidade, ou seja, diante do fato incontestável de
que inúmeras empresas estatais prestam serviços públicos que
deveriam ser prestados por meio de concessão, qual o regime
jurídico a que as mesmas se submetem?
Embora elas não prestem serviços delegados por meio de
contrato de concessão, seu regime jurídico é, em sua maior
parte, o mesmo a que se submetem as empresas
concessionárias. Note-se que a própria Constituição de 1988,
cm sua redação original, referia-se ao ato de outorga como
concessão, conforme se verifica pelo art. 21, inciso XI (que
previa a exploração dos serviços telefônicos e outros mediante
concessão a empresa sob controle acionário estatal) e pelo
art. 25 (que outorgava aos Estados a competência para explorar
diretamente, ou mediante concessão a empresa estatal, com
exclusividade de distribuição, os serviços locais de gás
canalizado)."

Contrapondo-sc à opinião esposada por Maria Sylvia de Pietro,
José Afonso da Silva na obra Curso de Direito Constitucional Positivo -
13a edição, 1999, p. 733/734, sustenta que:
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"O modo de gestão desses serviços públicos, entre outros, não
só de competência da União, mas também dos Estados,
Distrito Federal e Municípios, entra no regime da
discricionariedade organizativa, ou seja, cabe à Administração
escolher se o faz diretamente, ou por delegação a uma empresa
estatal (pública ou de economia mista), ou por concessão
(autorização ou permissão) a uma empresa privada.
Mazanedo, Hernando e Gómez, contudo, observam que
orientações doutrinárias recentes destacam os inconvenientes
da gestão de serviços públicos através de empresários privados,
postulando uma transformação do atual regime de
'discricionariedade organizativa' em favor da exclusiva gestão
administrativa de serviços públicos. Esclarecem logo que a
discricionariedade da Administração Pública para eleger o
modo de gestão dos serviços públicos de conteúdo econômico
deveria limitar-se pela finalidade do próprio serviço,
incompatível com técnicas baseadas no lucro mercantil pelas
exigências de absoluto controle benéficos c mesmo de
participação dos usuários na direção ou nos resultados,
mediante diminuição de tarifas.
Cumpre observar que a exploração dos serviços públicos
conforme indicado acima, por empresa estatal não se
subordina às limitações do art. 173, que nada tem com eles.
Efetivamente, não tem cabimento falar em excepcionalidade,
ou subsidiaridade, em relação à prestação de serviços públicos
por entidade estatais ou por seus delegados. Portanto, também
não comporta mencionar, a respeito deles, a preferência da
iniciativa privada. Significa dizer, pois, que a empresa estatal
prestadora daqueles e de outros serviços públicos pode assumir
formas diversas, não necessariamente sob o regime jurídico
próprio das empresas privadas. A natureza das empresas
estatais prestadoras de serviço público se assemelha às
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concessionárias de serviço público com diferenças importantes,
quais sejam a de não se sujeitarem inteiramente aos ditames do
art. 175, pois não se lhes aplicam as regras de reversão, nem
encampação, nem, rigorosamente, o princípio do equilíbrio
econômico e financeiro do contrato, já que os serviços não
lhes são outorgados por via contratual, mas por via de lei
ínstituidora, e porque são entidades do próprio concedente,
salvo, c claro, hipótese de outorga dos serviços a empresa
estatal de outra entidade pública (da União para o Estado, por
exemplo, em que a característica de concessionária fica mais
nítida)".

Destarte, a doutrina em relação a questão levantada não é
uníssona, havendo pois, agasalho à pretensão do Estado na constituição da
Companhia Acreana de Gás - GASAC.

Conquanto assim considerado, faremos a análise específica da
minuta do Projeto de Lei que autoriza a criação da GASAC.

É consabido o grave problema energético vivenciado por nosso
país e a dependência do Estado do Acre, cm tal setor, cm 100% (cem por
cento) dos derivados de petróleo, revestindo-se a viabilização de
alternativas energéticas de suma importância, a fim de dar suporte ao
desenvolvimento econômico do Estado do Acre.

O art. Io da minuta do Projeto de Lei, em exame, atende ao que
preceitua o art. 37, XIX da CF, que determina seja, somente por lei
específica criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de
sociedade de economia mista c de fundação, cabendo à Lei Complementar,
neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

Em relação aos parágrafos do artigo Io da minuta, tecemos os
seguintes comentários:
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O parágrafo primeiro define o objeto social da Companhia c
consagra a possibilidade de criação de empresas subsidiárias à GASAC,
bem como a sua participação em outras empresas do ramo.

A Constituição Federal, no inciso XIX do art. 37, estabelece que
"somente por lei específica poderão ser criadas empresas públicas,
sociedade, de econômica mista, autarquia ou fundação pública". E no
inciso XX, do mesmo art. 37, dispõe que "depende de autorização
legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades
mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de
qualquer delas em empresa privada".

Deve se ressaltar que a minuta ora analisada, já traz em seu bojo a
autorização para criação ou a participação de empresas subsidiárias ligadas
à GASAC ou outras sociedades.

Diante da expressão "cada caso" contida no inciso XX do art. 37,
tecemos algumas considerações acerca da interpretação do dispositivo
constitucional citado, a fim de avalizarmos o permissivo contido na minuta
sob exame.

O Supremo Tribunal Federal, a quem cabe, por último, a
interpretação da Constituição Federal, em caso similar, no julgamento da
ADIN 1.649-DF, Relator Ministro Maurício Corrêa, decidiu no sentido de
que não é exigível lei para criação de cada uma das subsidiárias, conforme
publicado na R.T.J. - 168/149, gizado nos seguintes entendimentos:

"Tenho como corretas, portanto, as considerações expendidas,
a propósito do tema, nas informações assinadas pelo ilustre
consultor da União, Dr. Miguel Pró de Oliveira Furtado:
(...)
14. 'Lei específica' e autorização 'em cada caso' nada mais são
que expressões sinônimas, que o Constituinte fez variar na
forma, dada a proximidade do emprego. Foi mera exigência de
estilo, sem que à diferença das expressões corresponda

464



Revista da Procuradori a-Geral do Estado do Acre

qualquer diversidade jurídica, segundo a lição contida no voto
do Min. Maurício Corrêa na ADln 1.649-1 (medida liminar):
'lei específica e autorização cm cada caso sãoexpressões que
se confundem na exegese desses dois dispositivos. Enquanto o
inciso XIX refere-se à lei específica, o inciso XX muda-a para
autorização em cada caso, sem dúvida para criar distinção
apenas formal dos vocábulos, e atender a gosto de estilo, dada
a proximidade das duas expressões.'
Não se pode passar pela cabeça do intérprete que o
Constituinte haja querido, para satisfazer às necessidades, por
exemplo, de uma grande empresa nacional que tenha de
fracionar-se em dez, ou haja de multiplicar-se por dez necessite
de dez diferentes projetos de lei. A unidade do tema é bastante
para justificar uma única norma específica, ainda que essa
norma autorize ou efetue a criação de dez subsidiárias. E já
que, segundo a lição ministrada pelo Min. Maurício Corrêa,
lei específica c autorização cm cada caso constituem expressões
sinônimas, c válida a invocação do entendimento de Caio
Tácito:

'A especificidade de autorização legislativa para a participação
'e capital público em .mpresa privada não importa,

necessariamente, na indí< Lção expressa de empresa na qual
deva ser feito o invcstimei Lo.

A expressão constituciona1 'em cada caso' poderá serentendida
como indicativa apenas de área ou atividade específica a ser
contemplada'".

Destarte, a autorização para a criação de empresas subsidiárias
e/ou participação em outras sociedades prevista no texto da minuta de Lei
autonzativa à criação da GASAC, coaduna-se com a interpretação do texto
Constitucional do art. 37, inciso XX, expendido pelo Excelso Supremo
Tribunal Federal.
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Entende-se ainda, que o parágrafo deverá ser desdobrado, a fim
de atender a melhor técnica na redação legislativa que recomenda devam
ter os dispositivos, somente um objetivo. Por conseguinte, sugerimos a
redação abaixo:

"§ 1"A empresa terá por objeto social a exploração do serviço
público de distribuição e comercialização de gás canalizado,
podendo também explorar outras formas de distribuição de gás
natural ou manufaturado, inclusive comprimido ou liqüefeito,
de produção própria ou de terceiros, nacional ou importado,
para fins comerciais, industriais, residenciais, automotivos, de
geração termelétrica ou quaisquer outras finalidades e usos
possibilitados pelos avanços tecnológicos, em toda a área
compreendida no território do Estado.
§ 2" A Companhia Acreana de Gás - GASAC poderá
participar de outros empreendimentos cuja finalidade esteja
relacionada com seu objeto social, para o que poderá constituir
ou participar de outras sociedades, inclusive (subsidiárias
integrais, assim como explorar o aproveitamento de sua infra-
estrutura, objetivando a prestação de outros serviços."

§ 2o, que deverá ser remunerado para o § 3°, delimita a
responsabilidade da companhia em consonância com o objeto social da
empresa.

O § 3o, que passará a ser o § 4", traz a forma de constituição da
GASAC, merecendo as seguintes observações:

No que pertine ao enquadramento da Companhia no art. 173 da
Constituição Federal, é necessário aqui discernir a empresa de economia
mista exploradora da atividade econômica daquela prestadora de serviço
público.

No caso específico, estamos diante de exploração de um típico
serviço público, reconhecido constinacionalmente pelo § 2o do art. 25.
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Nesse particular, são precisos os ensinamentos extraídos da obra
"A Ordem Econômica na Constituição de 1988"- 4J edição, do grande
mestre Eros Roberto Grau - p. 145:

"De outra parte, no texto constitucional encontramos a
enunciação de determinadas atividades como seivico público, do
tipo piivativo. Ao texto do art. 21 da Constituição de 1988
extraímos a conclusão de que há serviço público, de
titularidade da União, na prestação dos serviços referidos nos
seus incisos X, XI c XII - e também no inciso XXIII, isso
porém sob ressalva de posterior ponderação, que desenvolvo
no item 59, infra. Ao texto do § 2° do art. 25, a conclusão de
que há serviço público na prestação de serviços locais de
gás canalizado." (Grifamos)

Consoante transcrição, integrante deste texto, como já transcrita a
lição de José Afonso da Silva corrobora o entendimento de Eros Roberto
Grau de que "a exploração dos serviços públicos por empresa estatal
não se subordina às limitações do art. 173, que nada tem com eles"

Assim, não se tratando o caso em tela de exploração estatal de
atividade econômica típica, mas sim da exploração de serviços públicos,
aplicável será a regra do art. 175 da Constituição Federal.

Sugere-se ainda, para o parágrafo em apreço, a seguinte redação:

"A Companhia Acreana de Gás - GASAC, será uma sociedade
de economia mista, de direito privado, constituída sob a forma
de Sociedade Anônima com patrimônio próprio, autonomia
administrativa e financeira, sujeita aos preceitos da Lei 6.404,
de 15.12.76."

A autorização para participar de outra empresa já está contida no
§ 2"do art. 1", devendo ser excluída do S 3".
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O § 4o, que deverá ser remunerado para o § 5o, trata da
participação do Estado na companhia, na qual subscreverá ações ordinárias
com direito a voto, obrigando-se ainda, em futuro aumento de capital
manter a maioria do capital votante de no mínimo, 51% (cinqüenta e um
por cento).

A subscrição do capital do Estado em ações ordinárias, resguarda
seu interesse, posto que tal espécie assegura-lhe em princípio, todos os
direitos típicos do negócio, principalmente porque a ela não falta o direito
de voto.

Não estabeleceu a lei se a Companhia será do tipo aberta ou
fechada. Entretanto, se a Companhia for dessa última espécie, sabe-se que
os direitos dos acionistas poderão estar dosados entre várias classes de
ações ordinárias, consoante disposto no art. 16 da Lei 6.404/76.

Em relação a necessidade de participação do Estado, com pelo
menos 51% (cinqüenta e um por cento) do capital votante, a imposição é
própria para caracterizar a sociedade de economia mista, como anuncia
Diógenes Gasparini em sua obra Direito Administrativo - Editora Saraiva,
5a ed., 2001. p. 357:

"O capital da sociedade de economia mista é composto de
recursos públicos e privados. O substrato material só pode ser
resultante dessa composição, e, em tais termos, absolutamente
necessário. Ademais, para sua composição deve,
obrigatoriamente, participar a Administração Pública ou uma
entidade da Administração indireta, com a maior parte do
capital votante, ou, nos termos do inciso III do art. 5o do
Decreto-Lei federal n.° 200/67, com a maioria das ações com
direito a voto. Vê-se, assim, que, se para existir essa sociedade é
necessária tal conjugação de capitais, não é essencial que a
Administração Pública ou a entidade da Administração Pública
indireta tenha maioria do seu capital. Basta tão só, que uma ou
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outra tenha a maioria das ações com direito a voto ou, no
mínimo, 51% dessas ações."

Quanto à previsão da celebração do acordo de acionistas, visando
a participação daqueles na gestão da empresa, tal disposição encontra
amparo na visão de Eros Roberto Grau, ao abordar aspecto da
privatização, como se transcreve da obra "A Ordem Econômica na
Constituição de 1988, 4a ed.. Revista e atualizada, Editora Malheiros, p..
299:

"Caberá no máximo a proposição de que a privatização e a
repnvatização da exploração de determinada atividade
econômica obedeçam aos princípios definidos no art. 37 da
Constituição e de que, no caso da privatização o Estado,
preferencialmente, mantenha o controle do capital votante da
sociedade, transferindo, mediante acordo de acionista, a sua
administração ao setor privado".

Contudo, devemos ressaltar que a operacionalização desta
previsão nos parece complexa, porquanto é de lembrar que a administração
da Companhia competirá, conforme virá a dispor o seu Estatuto, ao
Conselho de Administração e a Diretoria consoante art. 138, da Lei n.°
_6.404/76 e suas alterações, pois é sabido que o Conselho de Administração
é eleito pela Assembléia Geral e os diretores são indicados pelo respectivo
Conselho, nos exatos termos do art. 140 e 143, da Lei das S.A.'s, já
mencionada.

O parágrafo 5° que deve ser renumerado para o § 6", apenas
delimitou as exigências para abertura do capital da Companhia a outras
empresas do ramo.

O parágrafo 6" que deverá ser renumerado para o § 7", estabelece
a forma de integralização do capital da Companhia, permitindo ao Estado
que a faça através de bens úteis à exploração da prestação dos serviços
públicos, respeitado o limite imposto no inciso II, do art. 80 da Lei
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6.404/76 que exige realização em dinheiro de, pelo menos, 10% (dez por
cento) da participação.

A propósito da possibilidade do Estado integralizar seu capita! na
Companhia por meio de transferência de bens à entidade que se autoriza
criar, vale lembrar que tal ato há de obedecer ao que dispõe a respeito a
Constituição Estadual no § Io do e seu art. 9o.

O art. 2", em seus termos está de acordo com o que preceitua o
art. 88, caput e § 2o da Lei 6.404/76, citado. Recomenda-se tão somente
seja o prazo ali consignado cm numerais, escrito por extenso.

O parágrafo único, do art. 2° coaduna-se com o que dispõe o art.
Io, § 4o da minuta examinada, encontrando amparo no art. 11 da Lei das
Sociedades Anônimas.

O artigo 3o outorga à Companhia Acreana de Gás - GASAC a
concessão para explorar os serviços locais de gás canalizados em todo o
Estado, com exclusividade, pelo prazo de 30 (trinta) anos.

Sobre a questão específica que nos traz o dispositivo, qual seja a
delegação legal de concessão para exploração de serviço público, citamos a
doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, na obra "Manual de Direito
Administrativo", 6* Edição, Revista Ampliada e Atualizada, p. 294 - 296:

"Quando o Estado resolve a gestão descentralizada dos
serviços públicos, procede à delegação legal ou negociai,
editando a lei autorizadora da criação de entidade a ele
vinculada para executar certo serviço específico, ou firmando a
concessão ou permissão para o serviço.
(...) De algum tempo para cá, porém, o Estado tem admitido a
figura anômala de firmar concessões a empresas estatais,
misturando, de certo modo, as noções de gestão dos serviços
públicos por delegação legal e negocia!. A vigente Constituição,
a princípio referia-se expressamente a esse mecanismo,
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dispondo no art. 25, § 2°: Cabe aos Estados explorar
diretamente, ou mediante concessão a empresa estatal,
com exclusividade de distribuição, os serviços locais de gás
canalizado. Outro exemplo era o art. 21, XI, que previa esse
mesmo tipo de concessão no tocante a serviços telefônicos,
telegráficos e outros serviços de telecomunicações.
Trata-se, cm nosso entender, de distorção no sistema clássico
de concessões, pois que, na verdade, se afigura como um
contrato entre duas pessoas estatais, a que titulariza o serviço e
a que o executa, sendo esta obviamente vinculada àquela. Se a
empresa é estatal, tendo resultado de processo de delegação
legal ,a própria lei já definiria seu perfil institucional bem como
a tarefa que deveria desempenhar, desnecessário, desse modo,
falar-se em concessão, instrumento, como visto, de delegação
negociai.
A única hipótese em relação ã qual pode dizer-se que não há
distorção consiste na celebração de contrato de concessão
entre um ente federativo e uma entidade estatal (rectius.
paraestatal) vinculada a ente federativo diverso. Como
suposição, pode imaginar-sc que a União Federal firme
contrato de concessão com certa sociedade de economia mista

vinculada a certo Estado-mcmbro para a prestação do serviço
de energia elétrica. Nesse caso, entretanto, a entidade
governamental estará exercendo atividade tipicamente
empresarial c atuando no mundo jurídico nos mesmos moldes
que uma empresa da iniciativa privada, de modo que, para
lograr a contratação, deverá ter competido em licitação prévia
com outras empresas do gênero, observado o princípio da
igualdade dos licitantes, e vencido o certame pelo oferecimento
da melhor proposta. A anomalia seria visível (c aí estaria a
distorção) se a União contratasse com empresa estatal federal a
concessão do mesmo serviço".
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Corroborando a mesma linha de pensamento, Eros Roberto
Grau, na Obra A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 4" Edição,
revista e atualizada, Malheiros, 1998, p. 151 - 153:

"O aspecto crucial, atinente à situação jurídica das empresas
públicas e das sociedades de economia mista prestadoras de
serviços públicos - da generalidade das empresas estatais, em
rigor -, é o pertinente à qualificação ou não qualificação delas
como concessionárias ou permissionárias de serviço público.
Em oportunidades anteriores insisti, rekeradamente, em que as
empresas estatais prestadoras de serviço público - empresas
públicas c sociedades de economia mista - ocupariam a
situação de concessionárias desses serviços. Devo no entanto,
agora, reformular esse entendimento. E que tais empresas, cm
verdade, são delegadas e não concessionárias de serviço
público.
Da leitura do que dispõe o art. 175 do texto constitucional
extraem-se algumas verificações.
Em primeiro lugar, concessionário do serviço está sujeito a
regime determinado, que supõe a celebração de contrato,
dotado de caráter especial. Vale dizer: a concessão supõe a
adesão voluntária de um sujeito (o concessionário) à relação
jurídica de concessão. Ainda que hoje se coloque sob vigorosa
contestação o caráter contratual do instituto da concessão,
visto que a relação se formaliza mediante a imposição, pelo
poder concedente, de um certo número de cláusula
reguiamentares, suportadas por ele, concessionário, a
celebração desse contrato expressa a aceitação, pelo
concessionário, de capacidade para o exercício da atividade de
serviço público, capacidade que lhe é atribuída pelo poder
concedente.

As empresas estatais, no entanto, não celebram nenhum
'contrato de concessão' com o Estado; não manifestam adesão
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à situação de concessionárias: são constituídas visando à
prestação do serviço. Ocupam a situação de prestadoras de
serviço público não em decorrência de manifestação de
vontade própria, cm aceitar atribuição de capacidade para o
exercício da atividade, porém cm decorrência de imposição
legal. Para tanto foram criadas como extensões do Estado.
Assim não se estabelece, quanto às funções nas quais são
investidas, nada, absolutamente nada que corresponda à
prorrogação de contrato e às condições de caducidade,
fiscalização ou rescisão da concessão.
Em segundo lugar, da análise do preceito constitucional
verifica-se também que o concessionário é beneficiado pela
cstipulação legal de política tarifária. Vale dizer: à capacidade
de exercício do serviço atribuída ao concessionário adere um
direito a remuneração por tal exercício, em condições de
equilíbrio econômico-financeiro. Às empresas estatais
prestadoras de serviço público não assiste, contudo direito à
percepção de remuneração pela prestação do serviço, em
condições de equilíbrio daquele tipo. Pode inclusive o Estado
(o poder concedente) sujeitá-las a regime de atuação deficitária
- o que ocorre com freqüência - fixando as remunerações que
lhes devem ser p.as pelos usuários dos seus serviços cm níveis
inferiores aos que seriam necessários à reposição dos custos da
prestação dos serviços. Neste caso —que, repita-se, ocorre com
freqüência e dá ensejo à realimentação do velho discurso,
segundo o qual as empresas estatais são ineficientes - essas
remunerações resultam subsidiadas, responsabilizando-se o
Estado pela cobertura dos seus déficits.
Em terceiro lugar, do exame do mesmo art. 175 apura-se que a
concessão, tal qual a permissão, na medida em que assegurado
ao concessionário o equilíbrio econômico—financeiro da
relação - o que dcflui do inciso III do seu parágrafo único - , é
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exercida, pelas pessoas privadas concessionárias, tendo em
vista a realização de lucro. Não fora assim, de resto, e nenhuma
razão conduziria empresas privadas a aderir à situação de
concessionária de serviço público. Já as empresas estatais, por
outro lado, não visam, no exercício da atividade de prestação
de serviços públicos, precipuamente a obtenção de lucros, mas
a satisfação do interesse público.
São situações jurídicas inteiramente distintas pois, a do
concessionário de serviço público c a da empresa estatal que
tenha por objeto a sua prestação. Estas, ao contrário do que
estive anteriormente a sustentar, são delegadas do Estado,
criadas no bojo do movimento da descentralização
administrativa, para fim específico. É o próprio Estado, então,
quem através de uma sua extensão, dotada de personalidade
jurídica privada, presta os serviços".

Sobre tal questão conclui muito bem o sempre festejado Helv
Lopes Meirelles em sua tradicional obra Direito Administrativo Brasileiro,
24a Edição, Malheiros Editores, p. 325:

"No que diz respeito às empresas estatais prestadoras de
serviço público, não existe entre elas e a entidade estatal a que
pertencem a relação jurídica de concessão de serviço público.
A lei que autoriza a instituição da empresa pública já estabelece
as suas finalidades, sendo impertinente a exigência de contrato
entre a entidade estatal criadora e sua empresa. A respeito, tem
razão Celso Antônio Bandeira Melo ao dizer que 'não faria
sentido considerar presente, na relação entre a criatura c seu
sujeito criador (que pode até mesmo extingui-la, a seu talante),
o específico plexo de direitos oponíveis pelo concessionário ao
concedente'. Só há concessão quando a empresa
governamental presta serviço público de competência de outra
entidade estatal que não aquela a que pertence. É o caso, por
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exemplo , das empresas estatais de energia elétrica, serviço
público de competência da União; ou de empresa de
saneamento do Estado-membro, concessionária dos serviços
públicos de água e esgoto de Municípios. Quando a empresa
governamental presta serviço público de competência da
própria entidade que a criou não há concessão, há
simplesmente outorga legal".

Como se vê, a delegação do Estado por via de lei à sociedade de
economia mista para execução do serviço público definido no § 2o do art.
25, da CF, e ao mesmo tempo a outorga de concessão constitui-se em
modalidade híbrida desnecessária, pois se já tem a delegação legal, qual a
razão de ser da Concessão? É por óbvio incabível a inserção do art. 3" e
seus parágrafos 1" c 2o no texto da minuta analisada, devendo o § 3° ser
transformado em um artigo.

Ainda que, por amor ao debate, aceitemos com viável a hipótese
da concessão à sociedade de economia mista exploradora de serviço
público, com relação ao caráter de exclusividade da concessão, hoje em
regra, inadmke-sc, no entanto, o privilégio da exclusividade, por força do
que prescreve o inciso III do art. 7o da Lei federal n." 8.987/95 (Lei das
Concessões). A exclusividade, só é possível quando a administração
demonstre devidamente, por critérios técnicos e econômicos a inviabilidade
da concorrência.

Nesse plexo, Diógenes Gasparini expõe com clareza na obra
Direito Administrativo - 5a Edição, Editora Saraiva, 2000, p. 291, in
verbis:

"Hoje, como regra, a exclusividade está vedada, pois o usuário
tem o direito de obter e utilizar o serviço público com
liberdade de escolha, prescreve o inciso III do art. 7o da Lei
federal n.° 8.987/95. Essa vedação mais se reforça na medida
cm que o art. 16 dessa lei estatui que a concessão ou a
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permissão não terão o caráter de exclusividade. Observe, no
entanto, que o atendimento a tal regra poderá ser dispensado
quando a concorrência ou a não-exclusividade entre as
concessionárias for inviável por motivos técnicos ou
econômicos (art. 16 da Lei federal n.° 8.987/95)."

O teor do § 3o, que deverá ser transformado em artigo, conforme
orientação expressa em linhas pretéritas, encontra-se em consonância coma
a disciplina inserta na Lei das S.A's, no tocante a administração dessa
espécie de empresa, mormente nos arts. 138 c 143 daquele diploma legal.

O art. 4o, traz a autorização para o Poder Executivo e a própria
GASAC promoverem as medidas administrativas cabíveis à cpnsecução
dos fins colimados no objeto social da Companhia.

O art. 5o, autoriza ao Poder Executivo a abrir credito adicional
para fazer face às despesas provenientes da constituição da GASAC, e o faz
com base no inciso V, do art. 167da CF e artigo 40 da Lei 4.320/64.

O parágrafo único do artigo susomencionado encerra a obrigação
do Estado em consignar nas leis orçamentárias dotação suficientes para
atender as despesas da Companhia Acreana de Gás.

O art. 6" dispõe sobre a vinculação da GASAC a órgão da
administração direta, em atenção aos princípios administrativos da
coordenação c controle, peculiar do tipo de delegação dessa espécie.
Tenha-se presente que as empresas estatais têm autonomia administrativa e
financeira, sendo apenas supervisionada pela Secretaria a que estiver
vinculada. Sugere-se que a vinculação, observando-se o teor da LC n.°
63/99, seja estabelecido com a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura.

No art. 7" da minuta do Projeto, deve-se retirar a expressão
"revogando-se as disposições em contrário" por ser incabível na situação,
diante do que dispõe a Lei Complementar Federal n.° 95/98.

476



Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Acre

Não poderíamos finalizar a presente manifestação sem
mencionarmos o aspecto centrado na responsabilidade pelagestão fiscal.

Alertamos ao administrador público da necessidade da
observância das normas contidas na I,ei Complementar n.° 101, de 04 de
maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, caso a sociedade de
economia mista que se pretende estabelecer seja do tipo empresa estatal
dependente, de acordo com o teor do art. Io, § 3o, 1, "b", c/c art. 2o, inciso
III, ambos do Diploma Legal in comento, in verbis:

"Art. Io. Esta Lei Complementar estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal, com amparo no Capítulo U do Título VI da
Constituição.
(...)
(...)
§ 3o Nas referências:
1- à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
estão compreendidos:
(...)

b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias,
fundações e empresas estatais dependentes.
Art. 2". Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se
como:

I, II -omissis;
III —empresa estatal dependente:
Empresa controlada que receba do ente controlador recursos
financeiros para p.amento de despesas com pessoal ou de
custeio em geral ou de capital, excluídos no último caso,
aqueles provenientes de aumento de participação acionária".

Atente-se ainda, que ao criar nova sociedade de economia mista,
está a Administração Pública a gerar uma nova despesa, tanto é assim que
faz necessária a abertura de crédito especial, segundo classificação imposta
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de acordo com a Lei n.° 4.320/64. Segundo tal entendimento será preciso
observar as disposições dos arts. 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, que preceituam.

"Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e
lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou
assunçãode obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16
cl7.

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da despesa será
acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício
em deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento
tem adequação orçamentária e financeira com a lei
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e
com a lei de diretrizes orçamentárias.
§ Io Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de
dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por
crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da
mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa
de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos
para o exercício;
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes
orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes,
objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e
não infrinja qualquer de suas disposições.
§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será
acompanhada das premissas e metodologia de cálculo
utilizadas.
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§ 3° Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada
irrelevante, nos termos cm que dispuser a lei de diretrizes
orçamentárias.

§ 4° As normas do caput constituem condição prévia para:
I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou
execução de obras;
II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o
do art. 182 da Constituição.
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a
despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação
legal de sua execução por um período superior a dois
exercícios.

§ Io Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata
o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no
inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu
custeio.

§ 2" Para efeito do atendimento do § Io, o ato será
acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou
aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas
no anexo referido no § \" do art. 4", devendo seus efeitos
financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo
aumento permanente de receita ou pela redução permanente
de despesas.
§ 3o Para efeito do § 2°, considera-se aumento permanente de
recita e proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
§ 4o A comprovação referida no § 2", representada pelo
proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo
utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da
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despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de
diretrizes orçamentárias.
§ 5o A despesa de que trata este artigo não será executada antes
da implementação das medidas referidas no § 2o, as quais
integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.
§ 6" O disposto no § Io não se aplica às despesas destinadas ao
serviço da dívida nem ao rcajustamento de remuneração de
pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.
§ Ia Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela
criada por prazo determinado".

Estas são as considerações que tínhamos a tecer à minuta de
Projeto de Ixi submetidaa nossa apreciação.
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PARECER N° 08/99

PROCESSO PGE ND 851/99

INTERESSADO: SECRETARIA EXECUTIVA DE FLORESTAS E
EXTRATIVÍSMO

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

I - RELATÓRIO

Trata-se de solicitação expendida pelo Exmn. Sr. Secretário
Executivo de Florestas c Extrativismo, mediante
OF/GAB/SEFE/NT568/99, acerca da possibilidade de dispensa de
licitação para aquisição de um standna Feira Internacional de Alimentos -
FISPAL, que ocorrerá no Estado de São Paulo, no período de 13 a 16 de
junho de 2000.

A participação da SEFE nessa feira objetiva dar divulgação à
Castanha-do-Brasil c seus produtos, visando o mercado exterior, eis que se
trata de uma Feira Internacional, atingindo dessa forma, um dos objetivos
traçados no Convênio MMA/SCA 99 NTCV00002, firmado pelo Estado
do Acre - SEFE e o Ministério do Meio Ambiente.

Acompanhando o ofício solicitante vieram cópias das
informações da Feira Internacional de Alimentos - FISPAL e do projeto
que originou o convênio tetromencionado.

Ante o que dispõe o art. 104da L.C. n° 63/99 e o Dcc. n" 351/95,
os autos foram distribuídos a esta Especializada para análise c parecer.

E o relatório.

II - PARECER

A licitação c o procedimento administrativo pelo qual
Administração Pública compra, vende, loca, contrata empresas prestadoras
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de serviços, através da escolha da proposta mais vantajosa ao interesse
público, bem como às suas conveniências e necessidades.

Todavia casos há em que esse procedimento licitatório poderá ser
dispensado ou até mesmo inexigido, a depender da situação concreta
apresentado para análise.

Os casos de dispensa ou inexigibilidade do certame licitatório vêm
disciplinados nos artigos 24 e 25, respectivamente, da Lei 8.666/93 e suas
alterações.

O artigo 24 da Lei 8.666/93 elenca os casos em que o prévio
certame licitatório poderá ser dispensado pelo administrador público,
sempre que presentes os fatores e as circunstâncias legais determinadas no
dispositivo mencionado, desde que, inconveniente à Administração sua
realização.

Já a hipótese trazida pelo artigo 25, do mesmo diploma legal,
estabelece a inexigibilidade de licitação quando for impossível se
estabelecer a competição entre os ücitantes.

Ao contrário do que ocorre nas hipóteses de dispensa, em que o
processo licitatório é simplesmente inconveniente para a Administração, a
inexigibilidade é a inviabilidade de realização do certame, ou seja, todas as
situações que caracterizem a inviabilidade de competição podem propiciar
a ausência de licitação e a contratação direta.

Tecidas essas considerações iniciais passaremos a análise do caso
concreto.

A Secretaria Executiva de Florestas e Extrativismo firmou

convênio com o Ministério do Meio Ambiente - MMA/SCA 99 N° CV
00002, cujo objetivo geral é o de aumentar a renda das populações
tradicionais envolvidas na cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil, no
Estado do Acre, através da intensificação da produção, beneficiamento e
melhoria na sua eficiência.
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Em seus objetivos específicos, item n" 2.2.6 o referido convênio
traz a seguinte atividade: "inserir a castanha-do-brasil beneficiada no
Estado do Acre, no mercado mundial".

A fim de dar cumprimento aos objetivos do convênio assinado,
em especifico, a atividade acima mencionada, foi que nos consultou o
ilustre Secretário Executivo de Florestas e Extrativismo, tendo cm vista o
parecer dos executores do ajuste susoreferido, sobre a possibilidade de
aquisição de um stand m Peira Internacional de Alimentação - FISPAL,
que ocorrerá em São Paulo, no período de 13 a 16 de junho de 2000.

De acordo com a documentação trazida aos autos, a Feira
Internacional de Alimentação - FISPAL é palco para realização de grandes
transações comerciais, possibilitando a apresentação por produtores de
alimentos, temperos, vegetais e frutas especiais das novidades para atender
a demanda do mercado nacional e internacional dos setores gastronômicos,
hoteleiros e foodservice.

Sem dúvida, a presença do Acre, através da Secretaria Executiva
de Florestas e Extrativismo em uma Feira Internacional da importância da
FISPAL no setor de alimentação, ê de grande valia e um incentivo a
produção de Castanha-do-Brasil, gerando a imediata divulgação doproduto
em nível nacional c internacional, com vistas à dinamizaçao econômica do
setor produtivo estadual.

Afigura-nos assim, o interesse da Administração em adquirir um
espaço, equivalente a RJ 14.000,00 (quatorze mil) reais, cujo objeto
apresenta-se único e singular, impedindo o administrador de promover um
certame licitatório face a impossibilidade de se estabelecer competição.

O artigo 25, da Lei 8.666/93, que trata da inexigibilidade de
licitação, não tem natureza exaustiva, mas meramente cxcmplificativa, eis
que de acordo com o interesse público a ser atingido, necessário será
construir, para cada caso, a solução adequada a satisfazer esse interesse
peculiar.
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A doutrina administrativista é uníssona no teor meramente

exemplificativa do artigo 25 da Lei 8.666/93.

Confrontando o caso concreto, ora em análise, e as hipóteses
previstas pelo artigo 25 da Lei n° 8.666/93, verifica-se que a singularidade
do objeto pretendido enquadra o interesse da Administração na previsão
do caput do artigo que assim dispõe:

"Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade
de competição, cm especial:".

Marcai Justen Filho, in Comentários A Lei de Licitações E
Contratos Administrativos, 5 ed., leciona:

"a singularidade do 'objeto' consiste, na verdade, na
singularidade (peculiaridade) do 'interesse público a ser
satisfeito'. A raiz da inexigibilidade da licitação reside na
necessidade a ser atendida e não no objeto ofertado. Ou seja,
não é o objeto que é singular, mas o interesse público
concreto".

Continua, ainda, o mestre:

"a singularidade do interesse público acarreta espécie de
'infungibilidade' entre as prestações imagináveis para sua
satisfação. Não é possível supor que qualquer prestação,
integrante de uma categoria, atenderia ao interesse público.
Somente as prestações que apresentem diferenciação peculiar,
correspondente à peculiaridade do interesse público, é que
servem para o Estado".

Assim, diante da singularidade do objeto, bem como do interesse
público a ser satisfeito, verifica-se a presença da hipótese de inexigibilidade
de licitação, ante a incompatibilidade de instauração de procedimento
licitatório face ser a Feira Internacional de Alimentação - FISPAL, o único
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evento que atende a necessidade da administração para apresentação,
divulgação e comercialização dos produtos da Castanha-do-Brasil.

III - CONCLUSÃO i

Expositis, ante os fundamentos fáticos e jurídicos neste parecer |
expostos, opino pela inexigibilidade de certame licitatório para aquisição do i
stand na Feira Internacional de Alimentos —FISPAL, tendo em vista a [
inviabilidade de competição, em razão do objeto. '••

\
Na execução do presente processo deverá ser observado o que |

dispõe o artigo 26 da Lei n" 8.666/93. \

Por oportuno, convém salientar a necessidade de especificação da
dotação orçamentária pelo setor competente da SEFE.

487





PARECER

Parecer PGE n" 272/2001

Assunto: Promoção de Oficiais que
estejam respondendo a Processo
Criminal.

Mauro Ulisses Cardoso Modesto

Procurador do Estado do Acre

Efetue revisões periódicas em seu veículo. Isso evitará
transtornos aumentará a segurança no transito. (DETRAN-AC).
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PARECER PGE/PP N° 272/2001

PROCESSO PGE N" 599/2001

INTERESSADO: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE -
PMAC

ASSUNTO: CONSULTA SOBRE PROMOÇÃO DE OFICIAIS

O Comandantc-Geral da Polícia Militar do Estado do Acre

formula consulta a esta Procuradoria acerca das Promoções de Oficiais que
estejam respondendo a processos judiciais, tendo em vista o expresso no
art. 5", inciso LVII, da Constituição Federal, e quanto à aplicação do
instituto da agregação, nos termos do ofício n° 179/DP, às fls. 02/04.

De acordo com as disposições contidas no Decreto n" 351/95,
vieram os autos a esta Especializada para análise c parecer.

Passo ao PARECER.

I - DAS PROMOÇÕES

A preocupação do Comando Militar consiste cm firmar
entendimento quanto à proibição do policial de constar em quadro de
acesso para promoção, segundo o artigo 29, alínea "d", da Lei estadual n"
533/74, frente ao princípio constitucional da presunção de inocência,
insculpido no artigo 5o, inciso LV11, da Constituição da República.

Determina a Lei n° 533/74, em seu art. 29, alínea d, que: "O
Oficial não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso, quando:
for denunciado em processo crime, enquanto a sentença final não
transitar em julgado".

A Lex Mater, por sua vez, cm seu artigo 5", inciso LVII,
determina que: "ninguém será considerado culpado, ate o transito em
julgado da sentença penal condenatória".
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Com o advento da Constituição de 1988, todos são considerados
inocentes até o trânsito cm julgado da sentença condenatória, assegurando-
se ao réu o direito público subjetivo de não ostentar o status de
condenado. Trata-se de uma projeção do Estado Democrático, que se
conecta com outros corolários, tais como o devido processo legal, o
contraditório, a ampla defesa, o in dúbio pro reu e o nulla poena sine
culpa, segundo as palavras de Uadi Lammêgo Bulos, representando, cm
citação a Giuscppe Sabatini, o consagrado ditame constitucional do favor
liberíaüs, e a situação de dúvida, originária do processo, até que esta seja
desfeita pelo juiz, com a sentença definitiva.

Nesse compasso, hodiernamente, v.g., os tribunais pátrios têm
usado esse entendimento para resguardar à pessoa processada
criminalmente, encontrando-se o processo ainda sub judice, o direito de
participar de concursos públicos, posto que, se impedido, e uma vez
absolvido, ao final, não teria como restabelecer o status quo ante, ficando
o candidato prejudicado no seu direito subjetivo de concorrer ao certame,
injustamente.

Essa mesma situação pode ser transposta para o caso cm análise,
quanto ao direito de promoção do policial militar.

Analisando caso semelhante, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu não haver ofensa ao princípio da inocência o impedimento da
inclusão do policial no quadro de promoção, mas, ressalte-se aqui,
atendendo ao prisma sustentado pela sentença recorrida de que o
recorrente não sofreria qualquer prejuízo, por conta da promoção cm
ressarcimento de preterição, sem, no entanto, enfrentar a legalidade dessa
promoção, como se vê do trecho seguinte:

"Deve ser ressaltado que, de acordo com o art. 15, § 1", do
citado decreto, cm caso de absolvição, aí sim, ocorreria a
promoção do apelante com efeito de preterição, pois diz: ' A
praça absolvida em última instância será promovida em
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ressarcimento de preterição, se a isto tiver direito,
independentemente de vaga e data.'(...) Ademais, como salienta
o acórdão recorrido, o Decreto em causa sequer estabelece que
o óbice à promoção da praça que está 'sub judice" é absoluto,
porquanto tem ele dispositivo expresso no sentido de que a
praça absolvida cm última instância será promovida em
ressarcimento de preterição, se a isto tiver direito,
independentemente de vaga c data, ressalvando, portanto, a
hipótese de posterior absolvição, o que, aliás, no caso, não
ocorreu."( S T F, RF,- 210363/ES, Primeira Turma, Relator
Min. Moreira Alves - DJ. 16.10.98).

Essa mesma regra —promoção em ressarcimento de preterição —é
prevista pela Lei estadual n" 533/74, em seu artigo 9", c/c o 17, que serviu
de alicerce à decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado do Acre
para, seguindo o raciocínio da Suprema Corte, negar ofensa ao artigo 5",
LVII, da CF. o impedimento de inclusão do militar sub judice em lista de
promoção (Acórdão nc 3.411, no mandado de segurança n° 01.000529-3,
rei. Des. Ciro Facundo de Almeida).

Veja-se o aludido preceito:

"Art. 9" - Promoção em RESSARCIMENTO DE
PRETERIÇÃO é aquela leita após ser reconhecido ao Oficial
PM preterido o direito à promoção que lhe caberia.

Parágrafo único — A promoção será efetuada segundo os
critérios de antigüidade ou de merecimento, recebendo o
Oficial PAI o número que lhe competia na escala hierárquica,
como se houvesse sido promovido na época devida.

Art. 17 —O Oficial PM será ressarcido da preterição, desde que
seja reconhecido o seu direito à promoção, quando:

a) tiver solução favorável a recurso interposto;
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b) cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

c) for absolvido ou impronunciado no processo a que estiver
respondendo;

d) for justificado t_m conselho de Justificação; ou

e) tiver sido prejudicado por comprovado erro
administrativo".

Analisando a situação posta dessa maneira, simplesmente, sem
maiores questionamentos, poder-se-ia chegar à conclusão de que não
haveria prejuízo ao policial que não integrasse o quadro de acesso para a
promoção, nesse momento, posto que estaria garantida a sua promoção,
por preterição, caso fosse absolvido, como asseverado pelas decisões acima
mencionadas.

Entretanto, buscando um maior aprofundamento sobre a matéria,
vislumbra-se a impossibilidade de aplicação desse instituto - promoção por
preterição, como forma de ressarcimento —, uma vez que esta ocorre de
forma automática, independentemente da existência de vaga, acarretando
nomeações em número excedente aos cargos previstos em lei, ferindo,
destarte, um dos princípios basilares do Direito Constitucional-
Administrativo, que é a obrigatoriedade da criação, transformação c
extinção de cargos exclusivamente por lei e de iniciativa privativa do Chefe
do Executivo (arts. 37, 1, 48, X, e 61, § ln, I e II, "a", da CF., e arts. 27, I,
45, IV, c 54, § Io, I e II, da Constituição Estadual.

Fere, de igual forma, o artigo 169, § Io, incisos 1 e 11, da Carta
Magna, bem como as disposições da Lei n" 4.320/64 (Normas Gerais de
Direito Financeiro, Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos
Municípios c Distrito Federal), por gerar despesa sem a correspondente
dotação orçamentária, já que as promoções excederiam o número de vagas
existentes, em quantidade indeterminada, com as conseqüências previstas
no artigo 15, em combinação com o artigo 21, ambos da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n" 101/2000), artigos 10,
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incisos VII e IX, c 12, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa e,
ainda, artigo 359-D do Código Penal.

Com efeito, não concorrendo o militar sub judice à promoção e
negada a aplicação da promoção em ressarcimento à preterição, pelos
motivos elencados, estaria configurado o prejuízo do militar que chegasse a
ser absolvido, em caráter irreversível, decorrendo daí clara violação ao
princípio da presunção de inocência.

II-DAAGREGAÇÃO

Em segunda análise, necessário enfrentar o problema da
agregação, intimamente relacionado ao tema em apreço, previsto no artigo
75, § Io, alínea "c", da Lei estadual n° 528/74.

A razão encontra guarida nos incisos IX c X do referido
dispositivo, onde consta a necessidade de o policial militar ser agregado,
respectivamente, nas situações em que o mesmo ficar exclusivamente à
disposição daJustiça Civil e haver ultrapassado 06 meses contínuos sujeito
a processo no foro militar.

Reconhecido, pois, o direito de o militar sub judice concorrer à
promoção, em valoração ao princípio constitucional da inocência
presumida, parece-me evidente que os efeitos decorrentes devem ser os
mais amplos possíveis, de uma forma geral, tanto para o policial quanto
para a própria Administração.

Então, se resguardados os direitos daquele, embora estando sub
judice, igualmente, deve ser direito da Administração (Polícia Militar),
enquanto conveniente, poder contar com os serviços do policial, cm sua
plenitude, até que seja condenado definitivamente, ou até que tenha sido
decretada a sua prisão, afastando, dessa forma, a hipótese de agregação do
inciso X (haver ultrapassado 06 meses contínuos sujeito a processo no
foro militar), posto que as razões do passado, hoje, não subsistem mais,
principalmente levando-se em consideração que os processos se arrastam
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por anos e anos, onde aquele tempo de 06 meses deixou de ser razoável
para o término do processo, ficando penalizada a Administração, que passa
a não contar com os serviços do militar, mesmo que ainda remunerados,
emgrave prejuízo às atividades do Estado e ao erário público.

O argumento defendido encontra facilmente apoio no princípio
do equilíbrio entre as partes envolvidas - interesse do servidor e da
Administração - e, ainda, na própria característica principal da
Administração Pública, que é a supremacia do Poder Público, cuja atuação
é voltada sempre para o interesse comum, coletivo, prevalecendo este
sobre o interesseprivado.

Assim, excluída a hipótese do inciso X do art. 75, § Io, alínea "c",
continuam prevalecendo as demais, inclusive a do inciso IX, presente na
consulta.

Embora o assunto seja árido, não encontrando na doutrina militar
a definição do que seria "ficar exclusivamente à disposição da Justiça
Civil", entendo razoável o entendimento de que este é o momento em que
o militar fica impossibilitado de continuar exercendo suas atividades
normais na Corporação, como o próprio nome diz, completamente à
disposição da justiça, isto é, quando tiver decretado sua prisão, ainda que
não seja na execução da pena.

Sabe-se que, a partir da denúncia, o réu já fica à disposição da
Justiça e, respondendo o processo em liberdade, fica obrigado a
comparecer ao Juízo quando solicitado, não podendo se ausentar sem
autorização judicial etc, mas ainda não está na condição de
"exclusivamente", podendo viver e trabalhar normalmente. Uma vez
impossibilitado de exercer suas atividades, aí então surge a necessidade de
ser agregado.

Não compreendido dessa forma seria o caso de aplicar o mesmo
entendimento dado ao inciso X, pelos fundamentos ali mcrci.'nados, por
!r:ira>--sc de v.iw ,•..'•'•< •. idr -'it i.
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III - DO PODER DISCRICIONÁRIO

Por outro lado, havendo situação em que as vagas sejam
concorridas por militares na condição de sub judice, entendo prudente que
o procedimento em relação a estas não seja efetivado, ficando condicionada
a promoção à solução definitiva dos casos, individualmente, segundo as
condições legais, como forma de resguardar a Administração e de
prevalência do interesse público, para que não ocorra elevação na carreira e
conseqüentes despesas ao erário em decorrência de promoção de policial
que venha a ser condenado pela Justiça, inclusive com possibilidade de
perda do cargo público, inexistindo, nesses casos, meios para o
ressarcimento aos cofres públicos.

Tal procedimento encontra justificativa no poder discricionário da
Administração de praticar com liberdade de escolha de seu conteúdo, de
seu destinatário, de sua conveniência, oportunidade c modo de sua
realização, pela maneira e nas condições que repute mais convenientes ao
interesse público.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles observa que:

"A discricionariedade administrativa encontra fundamento c

justificativa na complexidade e variedade dos problemas que o
Poder Público tem que solucionar a cada passo c para os quais
a lei, por mais casuística que fosse, não poderia prever todas as
soluções, ou, pelo menos, a mais vantajosa para cada caso
ocorrente". (Direito Administrativo Brasileiro, 26\ edição,
Malheiros Editores; São Paulo, 2001, pg. 160).

Continuando a abordagem, o mestre cita Fiorini:

"a discricionariedade c a faculdade que adquire a administração
para assegurar em forma eficaz os meios realizadores do fim a
que se propõe o Poder Público. A discricionariedade -
prossegue o mesmo autor —adquire relevância jurídica quando
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a Administração quer custodiar em forma justa os mtereses
públicos entregues à sua tutela. É, então, a ferramenta jurídica
que a ciência do Direito entrega ao administrador para que
realize a gestão dos interesses sociais respondendo às
necessidades de cada momento. Não é um instrumento legal
que se concede ao administrador para fazer o que imponha o
seu capricho; nem tampouco para criar normas de caráter
legislativo; menos ainda para que intervenha ante uma
contenda normativa, como acontece com a jurisdição. É,
unicamente, uma autorização limitada a um fim determinado,
para que o Poder Público aprecie as condições presentes
quando administre o interesse social especificado pela norma
legislativa. É uma forma de atuar da Administração Pública
para poder realizar uma reta administração dos diversificados
interesses da coletividade" (Op. cit. idem).

Eis minha orientação, data venta, afora o objeto da presente
consulta, mas no desempenho das minhas atribuições constitucionais e
institucionais, para que da forma acima se proceda, considerando a
necessidade dos atos discricionários ao normal desempenho das funções
administrativas, praticados em defesa do bem-estar da coletividade,
objetivoa ser buscado sempre pelo administrador.

Do exposto, em resposta à consulta formulada, temos:

a) a não inclusão de policial militar que esteja respondendo a
processo criminal importa em violação ao princípio constitucional da
inocência presumida, previsto no art. 5o, inciso LVII, da Constituição
Federal, havendo a derrogação implícita do artigo 29, alínea "d", da Lei nu
533/74, em decorrência da supremacia da Constituição na hierarquia do
ordenamento jurídico;

b) a promoção em ressarcimento de preterição, se não observado
o número de vagas existentes, fere nrincípiu-. c;>tr,ti!!tcion,us e dupoveõe-,



Revista da Procuradoria-Geral do Estada do Acre

de lei, de cunho superior, acarretando responsabilidades administrativas e
penais ao administrador que proceder em desacordo com as normas legais
(Constituição da República, Constituição Estadual, Leis de
Responsabilidade Fiscal e Improbidade Administrativa, Lei n" 4.320/64 e
Código Penal);

c) corolário do princípio constitucional da inocência presumida c
que os efeitos dele decorrentes incidamgenericamente, tanto para o policial
quanto para a Administração, razão pela qual deve ser afastado o instituto
da agregação, na hipótese do inciso X do artigo 75, § Io, alínea "c", da Lei
n° 528/74, em conformidade com os princípios do equilíbrio entre as
partes e a supremacia do Poder Público, prevalecendo as demais formas de
agregação;

d) o entendimento razoável que caracteriza a expressão "ficar
exclusivamente à disposição da Justiça Civil" é o que define como
sendo o momento cm que o militar for recolhido à prisão, ainda que não
em cumprimento definitivo de pena, não podendo mais o mesmo exercer
suas atividades normais na Corporação.

È o Parecer.
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Tente sempre evitar as ruos de maior transito de veículos, dessa
forma você estará cortando caminho e evitando
congestionamentos eotrasos desnecessários (DETRAN-AC).





DECISÕESJUDICIAIS

LIMINAR EM AÇÃO

CIVIL PÚBLICA

Laudivon de Oliveira Nogueira

Juiz de Direito Substituto respondendo
pela Ia Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Rio Branco - Acre (1999).

Antes de sair em viagem de automóvel, verifique as condições do
seu veículo e sua documentação. Seja um motorista exemplar.
Cumpra a Lei (DETRAN-AC).
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Decisão Interlocutória

O Estado do Acre postula a concessão de medida liminar para que
seja decretada a indisponibilidade de todos os bens imóveis, contas
bancárias e aplicações financeiras pertencentes aos réus O^cir Messias
Cameli, Luiz Carlos Nalim Reis, Raimundo Nonato de Queiroz, Consilux-
Empresa de Consultoria e Construções Elétricas Ltda., Cláudio Gastão
Kipper e Marco Antônio Brazauskas, outrossim para que sejam
requisitadas informações bancárias dos demandados de todo o ano de 1998
e fiscais dos últimos cinco anos. O autor justifica o pedido, argumentando
que " opericulum in mora se mostra patente na gravidade da atitude dos réus
na manipulação dos recursos públicos que lhes foram confiados, a forma
insidiosa por meio da qual buscaram encobrir das autoridades responsáveis
pela fiscalização das obras c serviços os desvios praticados, autoriza crer
que serão capazes de dilapidar ou transferir fraudulentamente bens de sua
propriedade para se livrarem das conseqüências de uma eventual sentença
condenatória. Existe, em outras palavras, não apenas a possibilidade
genérica, mas real probabilidade de que adiante de uma decisão favorável
ao seu pedido, não tenha o autor meios de satisfazer a sua pretensão". "No
tocante ao fiimus bani iuris, a fundamentação legal em que se baseia a
presente demanda, bem como os inúmeros documentos c testemunhos
acostados, sinalizam na sua demonstração".

Decido

Em juízo de cognição sumária, à luz da prova documental carreada
pelo autor, constata-se que do "Programa de Habitação Popular e Infra-
Estrutura Urbana", iniciado pelo Governo do Estado no ano de 1998,
através de sua Secretaria de Planejamento, decorreu elevado prejuízo no
erário em face de pagamento a maior realizado nos Conframs n." 006/98 e
008/98, bem assim pela má qualidade das obras realizadas. É o que deflui
do processo administrativo PGE n." 065/99, iniciado por ofício n." 176, de
11 de fevereiro de 1999, subscrito pelo atual Secretário de Estado de
Planejamento e Coordenação, Sr. Gilberto do Carmo Lopes Siqueira, e pela
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Diretora Presidente da Cohab-Acre, Sra. Verônica Vasconcelos de Castro.
Segundo levantamento realizado por aqueles órgãos, foi verificado que os
canteiros de obras cm Rio Branco e Cruzeiro do Sul foram completamente
abandonados pela Consilux, então executora dos contratos acima referidos,
sem que houvesse sido feito algum contato oficial da Empresa com o
Governo. Constatou-se também inúmeras irregularidades na documentação
e nas instalações físicas das obras. Mediante relatórios técnicos da
Comissão Permanente de Licitação, do setor financeiro da SEPLAN e do
departamento técnico da COHAB-Acre foi apurada a realização de
pagamento a maior no valor de RS 2.225.606,21 (dois milhões, duzentos e
vinte e cinco mil, seiscentos e seis reais e vinte um centavos), referente ao
Contrato n.u 006/98, e R$ 221.026,56 ( duzentos e vinte e um mil, vinte e
seis centaves e cinqüenta e seis centavos), relativo ao Contrato n.° 008/98.
Registrou-se também que, além de não haver nenhuma justificativa ou
compromisso de conclusão do serviço, a obra realizada está fora das
especificações e normas técnicas, não apresentando boa qualidade.

Em suma, em juízo provisório, conclui-se que o erário sofreu
prejuízo patrimonial, alcançando a fantástica cifra de 2,4 milhões de reais!
A vista dos fatos mencionados na inicial, não se pode duvidar que tal
importância poderá vir a ser muito maior na medida em que for necessário
corrigir ai, irregularidades estruturais da obra realizada pela empresa
Consilux. E o que decorre do relatório elaborado pelos técnicos da
COHAB-Ar.re, que evidentemente deverá ser submetido o crivo do
contraditório.

Todavia, diante do que aí está, vê-se que prejuízo há.

Resta, por conseguinte, indagar quem são os responsáveis por mais
esse lamentável dano ao povo acreano. O autor aponta os réus, que por
isso doravante serão submetidos a processo, onde exercerão o direito ao
contraditório e ã ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes,
respondendo as acusações iniciais.
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Neste momento processual, entretanto, para os fins do provimento
liminar postulado não cabe examinar o direito material em discussão.
Importa, sim, analisar a probabilidade de que a medida seja concedida, a
verossimilhança do pedido.

E nesse contexto explica Humberto Theodoro Júnior ao afirmar:

"Sc, à primeira vista, conta a parte com a possibilidade de
exercer o direito de ação, c se o fato narrado, em tese, lhe
assegura provimento de mérito favorável, presente se acha o

jumus bom iuris, em grau suficiente para autorizar a proteção das
medidas preventivas".

Volvendo ao caso da presente ação, o autor, na inicial, descreve
atos de improbidade que teriam sido cometidos pelos réus. Caso tais atos
não sejam descaracterizados após a realização do contraditório,
efetivamente dele decorrerão as penas previstas no artigol2 da Lei n."
8.429, de 2 de junho de 1992, que trata da improbidade administrativa, o
que levará à obrigatoriedade de ressarcimento do prejuízo sofrido pelo
erário.

Sob essa ótica, o bom direito é patente. Em tese, a argumentação
do autor leva às conseqüências declinadas.

Por outro lado, se há lesão ao erário, consoante se vislumbra nessa
fase processual, qual garantia há para a comunidade administrada que tais
valores serão revertidos aos cofres públicos? A resposta é simples: não há
garantia alguma, sobretudo diante dos valores envolvidos. Além do mais,
não se pode olvidar que a demora natural do processo é fator negativo a
contribui sem dúvida para a inviabilizaçao de qualquer ressarcimento
satisfatório do prejuízo, caso venha a ação a ser julgada procedente ao final,
dado que nada impedirá os réus de disporem de seus patrimônios. Diante
desse quadro, qual garantia terá o Poder Público? Quem pode assegurar
que os réus possuirão lastro patrimonial suficiente na hipótese de
condenação? Ora, não há garantias. E lógico que no curso do processo os
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réus poderão dispor de seus bens como bem quiserem. E o farão no
regular exercício de direito individual à propriedade assegurado na
Constituição Federal.

Questionando-se, porém, o resultado útil desta ação no que tange
ao ressarcimento do prejuízo mencionado pelo autor, logo vêm à mente a
idéia de que alguém será responsabilizado, pois logicamente alguém é o
responsável pela lesão ao erário.

Sob esse enfoque a utilidade e a efetividade de parte do pedido
inicial corre perigo, já que não se pode garantir na hipótese de procedência
da demanda que os réus tenham patrimônio suficiente para cobrir o
prejuízo do erário de 2,4 milhões de reais.

Betina Rizzato Lara, defendendo com louvor sua tese sobre
liminares no processo civil, prelcciona;

"Quando se fala em perigo de dano, não se está referindo ao
genérico perigo de dano que pode ser evitado com a própria
tutela ordinária. É o perigo de dano que deve ser evitado com
urgência, por meio de um remédio que se acrescenta, de forma
particular e eventual, para cobrir o espaço deixado indefeso
pela tutela geral".

Nessa unha de raciocínio, medidas devem ser adotadas para
resguardar o interesse público em perigo, mormente para garantir eventual
ressarcimento do patrimônio público lesado, tornando útil o processo.

Para esse mister, pertinente se revela a declaração de
indisponibilidade de bens dos réus, conforme estabelece o artigo 37, & 4o,
da Magna Carta, cujo texto diz;

"Os atos de improbidade administrativa importarão a
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
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forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível".

A lei referida na Constituição é a de n" 8.429, de 2 de junho de
1992, que dispõe sobre os atos de improbidade praticados por qualquer
agente publico.

Tratando da indisponibilidade de bens, diz a lei:

"Art. 7" Quando o ato de improbidade causar lesão ao
patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito,
caberá à autoridade administrativa responsável pelo
inquérito representar ao Ministério Público, para a
indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o
integral ressarcimento do dano, ou sobre o acrécimo
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito".

Marcelo Figueiredo, doutorando em Direito pela Pontifica
Universidade Católica de São Paulo, em rccenie trabalho sobre probidade
administrativa, ao comentar sobre o artigo 7" da Lei n.n 8.429, de 2.6.1992,
diz:

"A indisponibilidade é medida de cunho emergencial e
transitório. Sem dúvida, tom ela, procura a lei assegurar
condições para a garantia do futuro ressarcimento civil.
O dispositivo não exige prova cabal (muita vez
inexistente nesta fase, como é de se supor), mas razoáveis
elementos confíguradores da lesão, por isso a redação
legal quando o alo de improbidade causar lesão ao
patrimônio.
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Observe-se que a lei estabelece como pressuposto para a
decretação da medida a ocorrênciade lesão ao patrimônio público ou então
de enriquecimento ilícito.

Ora, havendo no caso em tela elementos indicadores de que o
erário foi lesionado, o que já é bastante para fazer aflorar a imperatividade
do interesse público na reparação em detrimento de qualquer interesse
privado, e estando presentes os requisitos para adoção de medida no limiar
do processo, deve o acervo patrimonial do réus ficar nos limites do
ressarcimento postulado pelo autor.

A propósito, assim vem decidindo a abalizada jurisprudência pátria,
consoante ementas a seguir transcritas:

"agravo de instrumento - ação civil pública - atos de
improbidade administrativa - agentes públicos - prejuízo ao
patrimônio público - medida liminar - indisponibilidade de
bens - admissibilidade - inteligência do art. 1" da lei n°
8.429/92 - pressupostos do "jumus bom júris" e do "periculum
in mora" presentes - princípio da proporcionalidade ou da
ponderação dos interesses em conflito —decisão mantida -
agravo improviso.
Nesta fase para que se conceda a medida liminar, suficiente que
se demonstre de modo sumário, a probabilidade, em tese de vir
a ser acolhido pelo Poder Judiciário o direito material objeto da
demanda. Aplica-se aqui a doutrina anglo-americana da
ponderação dos interesses em conflito (Balance of
convenience) ou a doutrina alemã do princípio da
proporcionalidade. Ambas com o mesmo escopo, ou seja, o
juiz há sopesar os interesses em conflito para verificar sobre a
possibilidade ou não da concessão da medida liminar, não
olvidando o resultado útil do processo. Legislação: L 8429/92
- art 7. L 7347/85 art 12. Doutrina: Tommasco, Ferrucio - Lês
Mesures Provisoires em procedure civil I, 1985, P 307".(TJ-PR)
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E ainda:

"Ação civil pública - improbidade administrativa - liminar que
decreta a indisponibilidade de bens dos indiciados -
admissibilidade - medida que visa a garantia do efeito útil do
processo.

O decreto liminar de indisponibilidade de bens, visando à
garantia do efeito útil do processo, na hipótese de condenação
dos indicados responsáveis por ressarcimento ao erário,
demandados por atos de improbidade administrativa, constitui
ato legal c legítimo, a merecer confirmação".(TJ-GO)

No que pertine ao pedido de informação c fiscais, importa notar
que também c indispensável para aferir a ocorrência de incorporação ao
patrimônio particular dos réus de valores pertencentes ao patrimônio
público.

Com efeito, a produção dessa nova ensejará, a par de outras no
curso do processo, verificar se os réus efetivamente praticam os atos de
improbidade previstos no artigo 10 da Lei n.° 8.429, de 2 de junlio de 1992
(Improbidade Administrativa).

Da análise da movimentação bancária da ré Consilux, de seu sócio
gerente, sr. Aldo Vendramin, e dos demais réus será possível cotejar e
eventuais transferencias de valores entre contas, e assim concluir se houve
ou não os graves fatos mencionados na inicial, que vão da corrupção
administrativa à má gestão, o que pode ter resultado no elevado prejuízo
mencionado pelo autor.

Com as declarações de imposto de renda, ademais, ter-sc-á em
mãos a evolução patrimonial de todos os réus, o que poderá ainda mais
corrobar a inocência oua responsabilidade pelos prejuízos causados ao
erário.

Nada obstante o sigilo imposto a tais informações, essa condição
não pode prevalecer em sede processual com relevante interesse público
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em discussão. Vale dizer: o sigilo não pode ser óbice a ponto de frustrar o
Poder Judiciário de cumprir o seu papel de compor litígios, distribuir
justiça e dar a cada qual o que é seu, principalmente quando se encontre no
pólo ativo o ente estatal a reclamar prejuízos patrimoniais, ou melhor,
prejuízos ao patrimônio do povo acreano.

Nesse sentido estão a decidir os Tribunais pátrios. Vejam-se
algumas ementas:

"produção de provas, quebras de sigilo bancário e fiscal. Em
havendo fortes indícios do cometimento de ilícitos civis e

criminais por parte daquele que se quer ver investigado, defere-
se a medida de exceção, admitindo-se a quebra dos sigilos fiscal
e bancário cm relação à essa pessoa, porquanto não existiria
outra forma para que se demonstrasse a pratica desses ilícitos
sem a intervenção judicial. Negar-se a produção dessa prova
implicaria na precariedade dos elementos de convicção para a
conclusão da ação de conhecimento. As informações
provenientes das referidas quebras ficam adstritas ao
conhecimento do juiz e das partes envolvidas na causa".(TJ-
DF)

"O sigilo bancário não é um direito absoluto, quando
demonstradas fundadas razões, podendo ser desvendado por
requisição do Ministério Público em medidas e procedimentos
administrativos, inquéritos e ações, mediante requisição
submetida ao Poder Judiciário".

(TJ-RS)

"constitucional - sigilo bancário - pressupostos que
autorizam o acesso a movimentação bancária.

1 — Em princípio inexistente sigilo bancário como direito
absoluto e garantia constitucional, haja vista para a ressalva e
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reserva contida no inciso XII do artigo 5Ü da Constituição
Federal.

II - Desde que autorizado judicialmente, o ato contra o qual se
insurgem os impetrantes, trata-se de ato judicial revestido das
garantias constitucionais, e não pode e não deve ser sustado a
pretexto de ser direito absoluto e garantia do cidadão, o
decantado sigilo bancário.(TRF, 2 região)

Diante do interesse público lesado, que prevalece sobre o
interesse privado e individual, deve o sigilo bancário c fiscal dos réus ser
afastado para que se possa garantir a efetividade c utilidade doprocesso.

Portanto, estando presentes os pressupostos legais para concessão
do provimento liminar (fumus boni iiiris e periculum tu mora), os quais
consubstanciam-se na verossimilhança do alegado, que impõe a aplicação
das sanções do artigo 12 da Lei n.° 8.429, de 2 de junho de 1992, na
hipótese de eventual condenação, ponderado, outrossim, a existência de
risco de ineficácia de parte do pedido inicial, sobretudo pela
impossibilidade de investigação dos atos relatados na inicial e de eventual
ressarcimento dos prejuízos suportados pelo erário, dado que não há
garantias de que durante a tramitação do processo os réus não se desfarão
de seus bens, restando sem meios para satisfazer as obrigações pertinentes
ao ressarcimento porventura determinado, com fundamento no artigo 37,
§4", da Constituição Federal e antigo 7", da Lei n.ü 8.429, de 2.6.1992,
declaro a indisponibilidade de todos os bens imóveis, contas bancárias
e aplicações financeiras dos réus ate o montante de RS 2,4 milhões de
reais, ou valor que vier serverificado no cursodo processo.

Com espeque no artigo 8.", §2°, da Lei 7.347, de 24.7.1985, defíro
a requisição das informações bancárias e fiscais como solicitadas no
item "XI.1" letras "d" e "e" da petição inicial, para o fim exclusivo de
constituir prova nestes autos.

Em face do exposto, determino:
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a) Oficiem-se às Corregedorias-Gerais de Justiça de todos os
Estados da federação para que façam averbar perante os cartórios de
registro de imóveis a declaração de indisponibilidade dos bens imóveis
porventura existentes em nome dos réus, em atendimento ao dispostos no
artigo 247, da Lei n.° 6.015, de 31.12.1973, e na hipótese positiva que
venham aos autos a informação.

b) Oficiem-se às Serventias do Registro Imobiliário deste Estado
para os mesmos fins do item anterior.

c) Oficiem-se às instituições financeiras instaladas neste Estado
para que procedam à identificação e bloqueio das contas e aplicações
financeiras em nome dos réus. Oficie-se, ainda, ao Banco Central do Brasil
para que proceda junto às instituições bancárias no país à identificação e
bloqueio das contas e aplicações financeiras em nome dos réus. Por
imperiosa necessidade, desde que devidamente justificada e comprovada
por quem o requerer, poderá este Juízo excepcionar a movimentação de
determinados valores.

d) Oficie-se à Receita Federal, requisitando as declarações de
Imposto de Renda dos réus, relativa aos últimos cinco anos.

e) Oficie-se ao Banco do Brasil S.A., requisitando extrato bancário
de toda movimentação financeira (conta corrente e aplicações) durante o
ano de 1998 da empresa Consilux, de seu sócio-gerente Aldo Vendramin, e
dos demais réus.

f) Citem-se os réus para responderem a presente ação, sob as
advertências do artigo 285 e 319 do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se
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TUTELA ANTECIPADA

EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Maria Penha Sousa Nascimento

Juíza de Direito da Primeira Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Rio

Branco -Acre

Observar e obedecer a sinalização de trânsito é requisito
primordial para uma boa direção. Cumpra a Lei (DETRAN-AC).
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Trata-se de Ação Civil Pública movida pelo Estado do Acre
contra Orieir Messias Cameli, Luiz Carlos Nalim Reis, Raimundo Nonato
de Queiroz, Consilux - Empresa de Consultoria c Construções Elétricas
Ltda., Cláudio Gastão Kipper e Marco Antônio Brazauskas, cujo pedido de
liminar de indisponibilidade de bens dos réus, restou deferido às fls.
922/938.

No curso do processo, o autor ingressou com pedido de
antecipação da tutela (fls. 1940/1962), pleiteando a declaração de nulidade
dos atos administrativos que ensejaram a celebração dos contratos n°s
06/98 e 01/98, acostados às fls. 272/279 e 371/374, respectivamente.

Ao apreciar o pedido de antecipação da tutela, anoto que o
contrato nn 06/98, celebrado entre o Estado do Acre - Secretaria de
Estado de Planejamento c a Consilux - Consultoria e Construções
Elétricas Ltda, tem como objeto a construção de serviços de engenharia
destinados à implantação de melhorias urbanas, compreendendo
construção, extensão e melhoramentos na rede de distribuição de energia
elétrica de alta e baixa tensão; iluminação pública especial, saneamento
básico; e habitação popular (fls. 272/279).

A análise do pedido de antecipação da tutela, juntamente com a
inicial e documentos a ela agregados, demonstra a plausibilidadc da alegada
nulidade contratual, pela inexistência de previsão orçamentária própria c
específica, inexistência de saldo orçamentário e inobservância do item 20.1
do Edital de Concorrência Pública n" 003/98, acostado às fls. 174/187.

Com efeito, a cláusula primeira, item 1,4, do instrumento
contratual de fls. 272/279 menciona o Fundo de Desenvolvimento

Estadual —FDE, como dotação orçamentária parapagamento das despesas
decorrentes da execução do Projeto pela contratada Consilux, sendo, para
tanto, editado o Decreto Estadual 417/98, que "aprova o Plano de
Aplicação Parcial do Fundo de Desenvolvimento Estadual - FDE", no
montante de RS 28.101.000,00 (fls. 387/393).
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Referidos atos foram praticados com violação ao princípio da
legalidade, face a inexistência de um programa de trabalho com codificação
e dotação orçamentária própria, nos termos da Lei Federal N° 4.320 de
17.03.64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal. Melhor esclarecendo: o Subprograma
Habitação e Urbanismo encontra-se contemplado no código de programa
de trabalho 10.57.316x (Função: Habitação c Urbanismo, Programa:
Habitação, Subprograma: Habitações Urbanas) e não no código de
programa de trabalho 07.40.183x (Função: Desenvolvimento Regional,
Programa: Programas Integrados, Subprogramas: Programação Especial),
como consta no Decreto impugnado.

Oportuno salientar que as administrações estaduais e municipais
deverão seguir os mesmos princípios aplicáveis aos planos plurianuais,
diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais federais. A primeira limitação
do administrador no tocante à matéria em referência, está prevista no art.
167, I, da CF, que veda o início de programas e projetos não incluídos na
lei orçamentária.

Os eminentes constitucionalistas Ives Gandra Martins e Celso

Ribeiro Bastos, cujos ensinamentos foram invocados na obra A Constituição
na Visão dos Tribunais, V. 2, Saraiva, p. 1189, asseveram que o referidoartigo
"surge como um breque efetivo aos desperdícios governamentais ou à
utilização de recursos da sociedade sem controle maior por parte de sua
Casa Representativa, que é o parlamento."

Em lição que reforça esse entendimento, o Prof. Ives Gandra
Martins adverte que "As programações orçamentárias são projetadas pelo
Poder Executivo e aprovadas pelo Poder Legislativo, razão pela qual a lei
orçamentária retrata um projeto que, em tese, exterioriza o desejo da
sociedade de que seja aplicado da forma como foi aprovado." [apua
Eficácia nas Licitações & Contratos, Carlos Pinto Coelho Motta, 8aed., Del
Rey, 1999, p. 106).
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Na mencionada obra, p. 107, também consta o lapidar
entendimento do Dr. Francisco Salles Mourão Branco, sobre a questão da
previsão de recursos:

"Em suma, requer-se, em tal caso, a previsão de recursos
orçamentários, no instante mesmo em que se procede à
abertura da licitação —c não somente uma expectativa de
futuros recursos orçamentários. Vale dizer: não basta a
inclusão, em projeto de lei orçamentária, de recursos que
venham socorrer a despesa que o administrador tem em vista.
A previsão de recursos orçamentários importa a existência
deste recursos, como tal já contemplados na lei
orçamentária."!...]

"Acreditamos que a exegese aqui defendida conforma-se ao
sistema orçamentário público consagrado na Constituição
Federal, em que, inclusive, se veda o início de projetos não
incluídos na lei orçamentária anual, a par de proibir a realização
de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam
os créditos orçamentários ou adicionais (cf. art. 167,1 e III).

Impõe, destarte, a previsão de recursos orçamentários, sem a
qual não poderia ser autorizada a despesa, desde a organização
do processo administrativo que antecede o procedimento
licitatório, o qual, consoante assinala Carlos Pinto Coelho
Motta, em sua prestimosa obra Licitação c Contrato
Administrativo (Belo Horizonte: Lê, 1990, p. 71), c um
procedimento formal e seqüencial, em que as fases se excluem
mutuamente e que termina com a publicação do ato de
adjudicação' e cuja sistematização requer todo um rito, que
abrange a previsão dos recursos orçamentários, em caso de
obra ou serviço (cf. Decrcto-Lei 2.300, art. 6") ou a indicação
dos recursos financeiros, em caso de compra (art. 13)."
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Sobre a questão, o Tribunal de Contas da União assim decidiu
(DOU de 7/5/92, p. 5.732):

"I —conhecer da consulta formulada pelo Presidente da Funai
para responder que todo procedimento licitatório só pode ser
iniciado se

existir recurso orçamentário próprio para a realização da
despesa correspondente (cf. art. 6" e 31 do Decreto-Lei
2.300/86), além da obrigatoriedade constitucional de que para
o início de programas ou projetos devem os mesmos estar
regularmente incluídos na lei orçamentária anual (cf. art. 167,1,
da CF)."

Como corolário da norma constitucional em comento, o art. 7o, §
2o, inciso III, da Lei 8.666/93, estabelece que as obras e os serviços
somente poderão ser licitados quando houver previsão de recursos
orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de
obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de
acordo com o respectivo cronograma, acrescentando em seu § 6o que a
infringência dessa norma implicará a nulidade dos atos ou contratos
realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

Ademais, na data da contratação, mesmo no elemento de despesa
13.20.07.40.183.1046 (Função: Desenvolvimento Regional, Programa:
Programas Integrados, Subprogramas: Programação Especial) inexistia
saldo orçamentário, como demonstram os documentos de fls. 394/407, os
quais atestam o saldo de R$ 4.751.491,35 no mês de abril de 1998 (fls. 401),
insuficiente para cobrir os gastos com o questionado programa, estimados
em R$ 28.101.000,00, sendo aberto crédito especial somente em 4 de junho
de 1998, através do Decreto 418/98, acostado às fls. 409.

Os autos também evidenciam que na celebração do contrato não
foi exigida a prestação de caução e garantia da execução do contrato, nos
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termos do item 20.1 do Edital de Concorrência Pública n" 003/98,
restando assim violado o disposto no art. 55,VI, da Lei 8.666/93.

Destarte, convenço-me de que o contrato de fls. 272/279 foi
celebrado com violação a princípios basilares da Administração Pública,
causando lesão ao erário, situação que se agravará ainda mais se a obra
permanecer paralisada, aguardando indefinidamente o desfecho desta ação,
uma vez que as unidades residenciais executadas até o abandono da obra,
estão se deteriorando a cada dia, pela ação da natureza ou por ato ilícito do
homem, como demonstram as fotografias de fls. 1964/1998 e fitas VHS
carreadas para os autos, configurando o fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação (CPC, art. 273,1).

No pedido de antecipação da tutela, o autor enfatiza que a
nulidade dos contratos oportunízará o prosseguimento da obra, mediante
novo processo licitatório c realização de perícia técnica para medição do
trabalho realizado pela contratada Consilux. Aliás, nesta data, nos autos da
ação denominada Medida Cautelar Incidcntal de Produção Antecipada de
Provas n" 001.00.003269-8, movida pelo Estado do Acre contra Orieir
Messias Cameli, Luiz Carlos Naün Reis, Raimundo Nonato de Queiroz ,
Consilux - Empresa de Consultoria e Construções Elétricas Ltda., Cláudio
Gastão Kippcr e Marco Antônio Brazauskas, deferi o pedido de realização
de perícia na obra em discussão.

Acrescento que não vislumbro o perigo de írreversibilidade do
provimento antecipado, tendo em vista que na hipótese de improcedència
da ação, ou reconhecimento de que o contratado não concorreu para a
nulidade contratual, fará ele jus a indenização, valendo lembrar que o art.
59, parágrafo único, da Lei 8.666/93 estabelece que "A nulidade não
exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos
regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável,
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa."
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Sobre o Contrato n° 001/98, firmado entre o Estado do Acre -
Secretaria de Estado de Planejamento e Cláudio Gastão Kipper, para
prestação de serviços de assessoramento técnico, acompanhamento e
fiscalização dos trabalhos executados pela Consilux, anoto que embora os.
autos evidenciem que o mesmo restou celebrado com violação a princípios
basilares da Administração Pública, por ausência de licitação e retardad;
publicação no órgão oficial (fls. 371/374 e 376), não restou demonstrado,
por outro lado, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, no caso de declaração de sua nulidade ao final desta ação.

Isto posto, com fundamento no art. 273 do CPC, antecipo
parcialmente os efeitos da tutela pretendida, declarando a nulidade do
contrato n° 06/98, celebrado entre o Estado do Acre - Secretaria de
Estado de Planejamento c a Consilux - Consultoria e Construções
Elétricas Ltda, acostado às fls. 272/279, por violação ao art. 167, I, da
Constituição Federal, e arts. 7o, § 2o, III e 55, VI, ambos da Lei n"
8.666/93, ficando estabelecido que o prosseguimento da obra, mediante
novo procedimento licitatório, dependerá da homologação da prova
pericial deferida nos autos do Processo n" 001.00.003269-8 (Cautclar
Incidcntalde Produção Antecipada de Provas).

Após certificar nos autos, mantenham-se as fitas VHS arquivadas
em Cartório, à disposição das partes.

Intime-se o autor para se manifestar sobre o pedido de fls.
1908/1910, no prazo de cinco dias.
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Trata-se de Ação de Indenização por Dano Patrimonial e Moral
proposta pelo ESTADO DO ACRE, Ljualificado nos autos, em face de
ACRE VEÍCULOS LTDA. e Outros, também devidamente qualificados,
em virtude de um crédito indevido feito na conta corrente da Ia Ré, no
valor de R$1.215.258,84 (um milhão duzentos c quinze mil duzentos e
cinqüenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), quando este valor era
destinado para a verdadeira credora Volkswagem do Brasil Ltda. Consta da
inicial que o representante da Ré Acre Veículos - Acrevelimda, Andcrson
de Souza Araújo, mesmo sabendo que se tratava de dinheiro alheio,
apoderou-se dessa importância através de vários saques e transferência de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) para a conta particular da irmã
Adriane de Souza Araújo. Tal montante era, na realidade, destinado ao
pagamento da empresa vencedora (Volkswagem do Brasil Ltda.) em
processo licitatório objetivando a aquisição de veículos para a Secretaria de
Segurança Pública.

Em processo cautelar preparatório desta principal (autos apensos
nu 001.01.011245-7), conseguiu o Autor bloquear apenas uma pequena
parte do valor acima que se encontrava na conta corrente de Adriane de
Souza Araújo, ou seja, RS355.000,00 (trezentos e cinqüenta e cinco mil
reais) - fl. 187. Restou, portanto, localizar e reaver o saldo remanescente,
para garantir o ressarcimento dos danos materiais e morais.

Ainda nos autos da cauielar n" 001.01.011245-7, veio a Ré, Acre
Veículos Ltda., conhecida por ACREVELIMDA, oferecer um imóvel
residencial em pagamento da dívida, confessando, à fl. 121 da cautelar, a
apropriação de R$1.215.258,84 (um milhão duzentos e quinze mil
duzentos c cinqüenta e oito reais e oitenta c quatro centavos) sob a
justificativa de QUE O UTILIZARA PARA NO FUTURO FAZER
UM AJUSTE DE CONTAS COM A VOLKSWAGEM DO BRASIL
DECORRENTE DO CANCELAMENTO DA CONCESSÃO QUE
ATÉ ENTÃO ERA DETIDA PELA ACREVELIMDA NESTA
CAPITAL, para o que requereu avaliação prévia.
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O Autor, por sua vez, aceitou o imóvel (fls. 150/151) não como
pagamento da dívida, mas sim como garantia hipotecária, independente dos
valores bloqueados presentes e futuros, c na condição de uma avaliação
prévia.

Na ação principal, o Autor rcqucrcu a tutela antecipada para a
constituição hipotecária do supramencionado imóvel, como garantia dos
prejuízos causados pela Ré ao erário público, bem como a transferencia,
para a conta da Fazenda Pública Estadual, dos valores bloqueados na conta
de Adriane de Souza Araújo.

Em Juízo de cognição sumária, esta Vara Fazendária, respaldada
em prova documental, estreme de dúvida, concedeu parcialmente os efeitos
da tutela, constituindo em garantia hipotecária o bem imóvel oferecido em
"quitação da dívida" pela primeira Ré, postergando a avaliação do imóvel
para ser feita em data oportuna.

Quanto ao pedido de transferência dos valores bloqueados na
conta de Adriane de Souza Araújo, para a conta do Tesouro Estadual, ficou
para analisá-lo ao depois do retorno da carta precatória expedida à Primeira
Vara de Precatórias do Distrito Federal.

Deferido, também, a antecipação de provas, ou seja, a quebra de
sigilo bancário, rastreamento e bloqueio de valores migrados para outras
eventuais contas, onde quer que fossem encontrados (fls. 126-129).

Seguiram-se dois aditamentos à inicial para fazer incluir no pólo
passivo os réus FRANCISCO DIOGENES DE ARAÚJO, ALMÍR
PEREIRA FILHO c DAVOX AUTOMÓVEIS S/A, bem como novas
medidas securitárias foram decretadas, por força do poder geral de cautela
do julgador (fls. 186-187 e 211).

Novamente, o Autor, em nome do mais alto interesse público,
requereu a liberação do valor bloqueado na conta de Adriane de Souza
Araújo, consoante petitório de fls. 317-321.
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Com o rastreamento dos valores verificou-se que do valor
originariamente depositado na conta da Primeira Ré (recurso este desviado
do Estado), R$1.000.000,00 (um milhão de reais), foram transferidos para a
conta n° 271.075-7, Agência 3596-3, Banco do Brasil S/A, titularizada pela
Ré Adriane de Souza Araújo.

Adriane de Souza Araújo, por sua vez, emitiu os cheques de n"
850.145, 850.151, 850.158 e 850.159, nos valores de R$82.000,00,
R$100.000,00, R$100.000,00 e R$92.000,00, respectivamente, todos
destinados à ALMIR PEREIRA FILHO, titular das contas n" 10.998-37 -
Agência n" 0417, Banco HSBC, c n" 16.800-5-Agência 0919, Banco Itaú,
para aquisição de um imóvel na cidade de Brasília-DF, conforme
comprovam documentos de fls. 155,157,158 e 159.

O Autor, por sua vez, propôs novamente pedido de tutela
antecipada, com base no art. 273, do CPC, agora no curso do processo, em
virtude do surgimento de tais fatos e outros supervenientes, descobertos
em virtude da quebra do sigilo bancário determinado em ordem judicial
desta Vara Fazendária.

Afirmou, também, que os recursos desviados são provenientes do
Convênio Mj n" 02/2000, firmado pelo Estado do Acre com a União, por
intermédio do Ministério da Justiça, com a exclusiva finalidade de aquisição
de uma frota de veículos destinados ao reaparelhamento do Sistema de
Segurança Pública Estadual.

Com o desvio do dinheiro, encontra-se o Estado inadimplente
com a Volkswagem, sem falar que efetuou o empenho de R$195.068,34
(cento c: noventa e cinco mil sessenta e oito reais c trinta c quatro centavos)
para aquisição de novas viaturas (fl. 350), entretanto a referida empresa se
recusa a entregar esses veículos em virtude da atual inadimplência d(
Autor. Prejuízo outro é o falo de estar impedido de prestar comas com o
órgão eonvenente (Ministério da Justiça), o que lhe acarreta graves
prejuízos, impossibilitando-o, doravanie, de firmar quaisquer outros
convênios. Situação superveniente de urgência, cm face da solução de
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continuidade das medidas de reaparelhamento dos serviços de segurança, a
reclamar a tutela antecipada.

Alegou, ainda, que é perfeitamente reversível o provimento
antecipado, posto os Réus poderão reivindicar indenização dos prejuízos
porventura sofridos, no caso remotíssimo de julgamento improcedente da
ação principal.

Diante de tais fatos a reclamar severa urgência, e em face do
presente periculum in mora colocar em risco a sociedade acreana de sofrer
imensos danos, que via reflexa, já vem padecendo pela falta de segurança,
não faz mais sentido postergar a decisão da concessão ou não da tutela
antecipada, acerca do pedido de transferência do valor bloqueado na conta
de Adriane de Souza, pelo que passo a examiná-la, juntamente com o
pedido de tutela antecipada, efetivada às fls. 335-359, onde se pleiteia,
igualmente, a transferência dos valores bloqueados nas contas de Almir
Pereira Filho para os cofres da Fazenda Estadual.

Em relação a concessão da tutela antecipada encontra-se amparo
na doutrina é jurisprudência, in verbis:

"Creio deva iniciar a análise seguindo as expressões do texto
do art. 273 sob comento. Assim, o primeiro problema será o
verbo "poderá" ("o juiz poderá"). Poder, faculdade de
exercício, corporificada em Poder estatal, é poder-dever.
Quando o juiz puder, deverá antecipar a tutela. Nem poderia
ser outra a conclusão, se encarado o problema do ângulo da
finalidade do dispositivo legal. A efetividade do processo
reclama a obrigatoriedade da antecipação de tutela
jurisdicional, se comprovados os requisitos de concessão desta.
(José Marcos Rodrigues Vieira Doutor em Direito pela
UFMG. Professor na Faculdade de Direito da UFMG.

Advogado)" Texto da Internet sob o titulo Tutela
Antecipatória, endereço na Internet:
http://www.oabmg.org.br/escola/v2n2p99.htm).
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No mesmo sentido, afirma Alexandre de Freitas Câmara, citando
Ncry Júnior:

"Afirma o art. 273 do CPC que o juiz "poderá", desde que
presentes alguns requisitos, antecipar a tutela jurisdicional. Há
que se afirmar, porem, que inexiste aqui qualquer
discricionariedade judicial, sendo dever do juiz conceder a
tutela antecipatória nos casos em que se façam presentes os
requisitos de sua concessão, e sendo vedada a antecipação se
algum requisito estiver ausente. Trata-se, pois, de um "poder-
dever" do juiz, a que este não poderá se furtar." (Lições de
Direito Processual Civil, Vol. I, Alexandre Freitas Câmara,
ed. Lumen Júris, 6' cd., 2001, p. 387, citando Nery Júnior,
Atualidades sobre o Processo Civil, p. 75).

Constatada a obrigatoriedade do deferimento da antecipação de
tutela em se preenchendo seus requisitos, passamos à análise da
possibilidade de sua concessão em liminar :

"DECISÃO ANTECIPATÓRIA- INTERLOCUTÓRIA
SUBSTANCIAL (DE MÉRITO). A antecipação de tutela
pode ser concedida liminarmente no curso do processo. Todo
provimento emitido no processo, que não revista a forma de
sentença (art.162, § Io) ou decisão interlocutória (art.162, § 2")
tem a natureza de despacho (art.162, § 3") ou ato ordinatório
(art.162, § 4o). (J.E. Carreira Alvim - Tutela Específica das
Obrigações de Fazer e Não Fazer na Reforma Processual, ed.
DelRcy,1997,p.l25).

Concessão da liminar: Embora a expressão "poderá",
constante do CPC 273 caput, possa indicar faculdade e
discricionariedade do juiz, na verdade constitui obrigação,
sendo dever do magistrado conceder a tutela antecipatória,
desde que preenchidos os pressupostos legais para tanto, não
sendo lícito concedê-la ou negá-la pura e simplesmente. Para
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isto tem o juiz o livre convencimento motivado (CPC 131): a)
convencendo-se da presença dos requisitos legais, deve o juiz
conceder a antecipação da tutela; b)caso as provas não o
convençam dessa circunstância, deve negar a medida. O que o
sistema não admite é o fato de o juiz, convencendo-se de que é
necessária a medida e do preenchimento dos pressupostos
legais, ainda assim neguc-a. A liminar pode ser concedida com
ou sem a ouvida da parte contrária." (Código de Processo Civil
Comentado, Nelson Nery Júnior, ed. RT, 3a ed., 1997,
P.547).

Vencida mais essa etapa da análise processual, mister se faz
analisar o momento em que pode ser concedida a liminar na antecipação de
tutela:

"Assim, a tutela antecipada deve ser pleiteada nos próprios
autos do processo de conhecimento (RSTJ 102/145). Na
hipótese do inciso I, pode ser requerida na inicial ou no curso
da lide, independentemente de audiência do Réu (lex-jTA
163/52). Na do inciso II, só depois da contestação."

"TUTELA ESPECÍFICA LIMINAR- LIMITE TEMPORAL
DA ANTECIPAÇÃO. Não havendo a lei estabelecido um
momento preclusivo para a antecipação da tutela, pode ela ser
concedida a qualquer tempo, antes da sentença, bastando que
se lenha tornado necessária, o que pode vir a ocorrer no curso
do processo ou depois de produzida determinada prova.

Ocorre aqui exatamente o que sucede na concessão de
liminares de outra índole (cautelar. mandamental. etc), cm que
são concedidas initio litis ou num momento posterior. Se assim
é, alem da prova documental, também a prova testemunhai
lato sensu- inclusive o depoimento pessoal e a confissão - é
meio hábil para revelar o grau de probabilidade da prova em
que se apoia o pedido de tutela liminar. Não, porém, quando a
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lei limita o alcance da prova testemunhai, como é a regra no
campo dos contratos (arts. 401 CPC), salvo nos casos de
parentesco, depósito necessário ou hospedagem em hotel
(art.402, II).

Carlyie Pop admite que o deferimento do pedido de
antecipação de tutela poderá ocorrer em qualquer momento,
desde que preenchidos os requisitos legais, mesmo após
sentença proferida nos autos, dando-me a honra da citação, de
ter opinião semelhante. No entanto, o que afirmei é que ela
pode ser concedida a qualquer tempo, antes da sentença.
Admito, porém, a antecipação da tutela no tribunal, bem assim
no processo de execução, observados os pressupostos legais."
(Tutela Específica das Obrigações de Fazer c Não Fazer na
Reforma Processual, J.E. Carreira Alvim, ed. Del Rev,1997,
p.143/144).

No mesmo sentido encontramos ainda os seguintes ensinamentos
doutrinários:

"Outro não c o ensinamento de MARINONI (Luiz
Guilherme Marinoni, 'A tutela antecipatória na reforma
processual, São Paulo: Malheíros, 1995,p 59-60) , para quem a
concessão da tutela pode ser outorgada antes da ouvida do réu,
quando o caso concreto a exigir, ou após a contestação, ou
mesmo após encerrada a fase instrutória." (Tutela
Antecipada na Reforma Processual, J.E. Carreira Alvim,
ed. Destaque, Rio de Janeiro, p. 55).

"Este novo art. 273 corresponde ao maior c, também, ao mais
perigoso de todos os avanços introduzidos pela chamada
reforma do processo civil. Por meio dele, fica instituída a
possibilidade de concessão de medida liminar antecipatória da
providência de mérito (não cautelar. portanto^) em todo e
qualquer processo ou procedimento - pelo menos a princípio

531



Tutela Antecipada em Ação Indeiúzatória

(v. limitações abaixo)- mediante o preenchimento dos rígidos
requisitos previstos no caput sob exame, nos ines. I e II e no §
2"." (Código de Processo Civil Interpretado, Antônio Cláudio
da Costa Machado, ed. Saraiva, 3' ed., 1997, p.272/273).

"Liminar sem a ouvida do réu. Quando a citação do réu
puder tornar ineficaz a medida, ou, também, quando a urgência
indicar a necessidade de concessão imediata da tutela, o juiz
poderá fazê-lo inaudita altera pars. que não constitui ofensa,
mas sim limitação imanente do contraditório, que fica diferido
para momento posterior do procedimento." (Código de
Processo Civil Comentado, Nelson Nery Júnior, ed. RT, 3a
ed., 1997,p.547/548).

"TUTELA DE URGÊNCIA E MEDIDA LIMINAR - É
fora de dúvida que a utilização dos poderes cautelar e
antecipatório, como necessidade de solucionar colisão de
direitos c princípios constitucionais aplicáveis ao exercício da
pretensão à tutela jurisdicional, implica sempre, de alguma
forma, restrição a um dos direitos e princípios colidentes.

Daí a recomendação de nunca se aplicar tais medidas,
naturalmente excepcionais, senão com observância de dois
princípios básicos, que são: a) o princípio da necessidade; e b)
o princípio da menor restrição possível.

O ideal é que as eventuais restrições à situação jurídica da parte
envolvida no processo só venham a ocorrer depois de
percorridas todas as etapas do devido processo legal, de sorte
que apenas quando ocorrer real necessidade de evitar lesão
grave e iminente, cuja reparação não possa aguardar o normal e
definitivo julgamento da lide, é que se haverá de pensar cm
algum tipo de providencia cmergencial. E tudo terá de ser
praticado no estrito limite do afastamento da situação perigosa,
evitando, sempre, tudo que possa ser entendido como mero
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privilégio antecipado por simples regalia a um dos
contendores. A isonomia, que o contraditório visa assegurar
aos litigantes, não fica sujeita a critérios discricionários do juiz
c somente será momentaneamente quebrada para "manter o
equilíbrio" entre as forças que buscam assegurar a "eficácia da
sentença" e, ao mesmo tempo, preservar "o direito à
manutenção do status quo" (ZAVASCK1, ob. cit., p. 03).

Uma coisa, porém, é a medida cautelar ou antecipatória, e
outra a liminar com que o magistrado defere, de plano, o
benefício jurídico-proccssual de urgência, quase sempre de
forma unilateral e sem prévia audiência da parte contrária.

Deve-se entender por liminar, em qualquer processo, a
antecipação, no todo ou em parte, em caráter provisório e sob
condição resolutiva, daquilo que seria eficácia da futura
sentença de procedência do pedido. Portanto, pode haver
liminar, tanto na ação cautelar fCPC, art. 8041. como no
processo principal (CPC. art. 273). e ambos os casos, a tutela
será de urgência e terá como fundamento o "risco de ineficácia
da sentença" (ZAVASCKI, ob. cit, p. 33).

Em linguagem processual, liminar designa provimento judicial
emitido in limine litis, isto é, no momento mesmo em que o
processo se instaura. E como tal, a categoria se identifica
independentemente de conteúdo, função ou natureza do ato,
mas apenas pelo momento processual. Dessa maneira, pode
haver liminar em qualquer tipo de processo - de conhecimento,
de execução ou cautelar - e tanto pode dizer respeito ou não a
matéria de mérito da causa. Nesse sentido, a liminar se
identifica por um critério exclusivamente topológico
(ADROALDO FURTADO FABRÍCIO, "Breve Notas Sobre
Provimentos Antecipatórios, Cautelares e Liminares", Estudos
de Direito Processual em Memória de LUIZ MACHADO
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GUIMARÃES, coordenados por BARBOSA MOREIRA, Rio,
Forense, 1997, p. 25).

Já antes do novo texto do art. 273 do CPC, o direito brasileiro
conhecia muitas antecipações de tutela revestida da forma de
liminares de mérito, que, entretanto, não se justificavam,
necessariamente, pelo objetivo de remediar o perigo de dano,
como nas ações possessórias, nas ações de nunciação de obra
nova, embargos de terceiro, etc.

Quando, todavia, se regulamentou o poder geral de cautela e a
possibilidade genérica de antecipação de tutela, dentro da
legislação codificada, prevendo a utilização em ambos os casos
da técnica das liminares, a preocupação foi, no fundo, uma só:
a de afastar de pronto o periculum in mora, isto é. o risco de
dano iminente, grave e de difícil reparação, enquanto se
aguarda o provimento final do processo.

E. pois, a imediatidade do risco de lesão grave que justifica
tanto a liminar cautelar. como a liminar satisfativa

antecipatória. A diferença está em que a liminar cautelar
antecipa medida de natureza puramente processual, qual seja a
providência de prevenção que se espera atingir com a
procedência do pedido cautelar. já a medida do art. 273 do
CPC prevê a realização antecipada de providência relativa ao
plano do direito material, envolvendo de torma provisória, a
satisfação do próprio direito subjetivo objeto do litígio
principal, direta ou indiretamente, no todo ou em parte.
Adianta-se algum "efeito prático" ou "mandamental", de feitio
"preponderantemente executivo", mas sempre com a
preocupação básica de "prevenção do dano", tal como também
se passa no âmbito da tutela cautelar (CARLOS ALBERTO
ÁLVARO DE OLIVEIRA, "Alcance e Natureza da Tutela
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Antecipatória", Estudos em Memória de LUIZ MACHADO
GUIMARÃES, ob. cit, p. 118-119).

Em regra, tanto a liminar da tutela cautelar como da tutela
antecipatória retiram algo da esfera jurídica do demandado,
privando-o do gozo, atual ou potencial, de um certo bem ou
direito. È, no entanto, cm relação ao promovente que os
efeitos se distinguem da maneira mais sensível: "a cautela não
lhe acrescenta de imediato nada ao ativo jurídico, salvo a
segurança; já o provimento antecipatório OUTORGA-LHE
O DESFRUTE IMEDIATO DO BEM OU DIREITO"

(ADROALDO FURTADO FABRÍCIO, ob. cit, p. 28).

Qualquer que seja, no entanto, a liminar, somente poderá ser
deferida por meio de decisão devidamente fundamentada (CF,
art. 93, IX). Deve-se ter em conta que a concessão da medida
implica momentâneo afastamento ou restrição da fiel
observância da garantia do devido processo legal. O
magistrado não tem, o poder de concedê-la por puro juízo
pessoal de conveniência, nem por razões de ordem
simplesmente subjetivas.

Sc a tutela de urgência c cabível, ou se não é cabível, incumbe
ao juiz deferi-la ou indeferi-la fundamentadamente. Não lhe
toca a discricionariedade de concedê-la ou não. Daí que a falta
de fundamentação adequada, em qualquer dos casos,
importaria nulidade do ato judicial." TUTELA CAUTELAR E
ANTECIPATÓRIA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA -
Humberto Theodoro Júnior (Publicada na RJ n" 245 -
MAR/98, pág. 5) Humberto Theodoro Júnior :Professor
Titular da Faculdade de Direito da UFMG; Desembargador
Aposentado do TJMG; Advogado; Doutor em Direito.

Mister se faz nesse momento a análise quanto à presença dos
requisitos necessários à concessão da tutela antecipada.
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O capntt do Art. 144 da Constituição Federal dispõe que: "A
segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, c
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes ékgãos: (...)."

Ainda que entendam alguns tratar-se "apenas" de uma norma
programática inserida no texto constitucional, sem eficácia plena, não c
esse o entendimento da Suprema Corre, que assim já decidiu em maiéria
semelhante:

"Classe / Origem AGRRE-271286 / RS AG. REG. EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator Ministro
CELSO DE MELLO Publicação D| DATA-24-11-00
PP-00101 EMENT VOL-02013-07 PP-01409 Julgamento
12/09/2000 - Segunda Turma EMENTA: PACIENTE.
COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE
RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO Á VIDA E À
SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE
MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO

PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5", CAPUT, E 196) -
PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA
CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL
INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.- O direito
público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria
Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico
constitucionalmentc tutelado, por cuja integridade deve velar,
de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe
formular - e implementar - políticas sociais e econômicas
idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles
portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à
assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à
saúde - além de qualificar-sc como direito fundamental que
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assiste a todas as pessoas - representa conseqüência
constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público,
qualquerque seja a esfera institucional de sua atuação no plano
da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se
indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de
incidir, ainda que por censurável omissão, em grave
comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO
DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE
TRANSFORMA- LA EM PROMESSA
CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE O caráter
programático da regra inscrita no art. 19ó da Carta Política -
que tem por destinatários todos os entes políticos que
compõem, no plano institucional, a organização federativa do
Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento
de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de
infideiidade governamental ao que determina a própria I^ei
Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE
MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O

reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes,
inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/A1DS, dá
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da
República (arts. 5", caput, e 196) c representa, na concreção do
seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à
saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e
nada possuem, a não ser a consciência de sua própria
humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.
Observação Votação: Unânime. Resultado: Desprovido.
Acórdãos no mesmo sentido PROC-AGRRE NUM-
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0273834 ANO-00 UF-RS TURMA-02 MIN-155 N.PP-018

DJ DATA-02-02-01 PP-00137 EMENT VOL-02017-19 PP-
04045."

No mesmo diapasão segue Canotilho, ao referir-se à aplicabilidade
das normas constitucionais programáticas:

"Além de constituírem princípios e regras definidoras de diretrizes para o
legislador c a sua administração, 'as normas programáticas' vinculam
também os tribunais, pois os juizes, 'têm acesso à Constituição', com o
conseqüente dever de aplicar as normas em referência (por mais geral e
indeterminado que seja o seu conteúdo) e de suscitar o incidente de
inconsütucionalidade, nos feitos submetidos a julgamento dos atos
normativos contrários às mesmas normas" (Canotilho, J.J. Gomes,
Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina Editora,
3a edição, pag. 1105/1106).

Assim sendo, o Estado do Acre busca cumprir com seu papel
constitucional ao providenciar o melhor aparelhamento dos efetivos
responsáveis pela segurança pública, pois, se assim não o fizesse, passível
estaria de ser compelido a fazê-lo. E público c notório que a população
encontra-se extremamente necessitada de uma maior proteção policial,
sendo tal ponto incontroverso, quer seja pelo Estado que está a buscar o
devido aparelhamento de seus órgãos de segurança, quer seja pelos meios
de comunicação, inclusive os de oposição, que estão a mostrar diariamente
ocorrências de crimes diversos que estão a ceifar a vida dos inocentes que
se encontram a mercê dos criminosos. A onda de violência que assola a
capital acreana, por exemplo, já chega às raias da intervenção do Ministério
Público Federal, anunciando a impetração de Ação Civil Pública, para
exigir mais segurança do Estado ao cidadão, conforme noticiado no
matutino "A Tribuna", desta data.

Há que se observar para o deslinde da questão que o valor ora
bloqueado é fruto de investimentos do Estado do Acre no setor de
segurança, estando ainda por serem adquiridas mais viaturas, através do
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aditamento contratual já realizado com a montadora de veículos,
Volkswagem do Brasil, e a interveniència da União.

Encontra-se o referido contrato, como todos os outros que
dependam de prestação de contas, consoante exigência da Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União - n" 8.443/92 c/c Regimento Interno do
Tribunal de Contas da União - Resolução n° 15/93, obstaculizado em face
do inadimplemento estatal em relação às viaturas já recebidas, motivado
pelo ilícito desvio do dinheiro referente àquela aquisição, apropriado pela
primeira Ré, e, migrado em partes para o bolso dos demais.

Além do mais, estando o Estado do Acre a sobreviver apenas de
repasses e convênios, a inadimplência para com a Volkswagem do Brasil
poderá bloquear qualquer liberação ou intenção de repasse de outros
convênios, dado às exigências do Tribunal de Contas da União.

Trata-se na realidade de verdadeiro estado de necessidade da

população, pois tal qual a falta de remédios pode levar ao óbito do
enfermo, como na jurisprudência supracitada, a falta de segurança pública
abre campo para a ocorrência de diversos casos de homicídios, latrocínios,
estupros e outros crimes contra a pessoa e contra o patrimônio. Os bens
poderão até ser recuperados, ainda que com maior dificuldade. Mas, c
quanto às vidas ceifadas por falta de policiamento ostensivo c repressivo?
Não há diferença do óbito causado pela omissão da falta de devida
assistência médica, que não estanca o desenvolvimento da doença, e a
morte causada pela falta de segurança pública, que cria seara fértil para a
atuação fácil dos delinqüentes.

A quem mais poderá a população pedir socorro, senão ao
Judiciário? A omissão nesse momento seria relegar o povo ã própria sorte.

Cabe ao Judiciário fazer a sua mínima parte para minorar os
prejuízos causados por tão inusitada apropriação de verba pública.

Evidente, destarte, o fundado receio de dano irreparável.
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Quanto ao requisito da prova inequívoca, igualmente, resta
demonstrado, mediante a confissão do Réu Acre Veículos à fl. 121 da ação
cautelar de n" 001.01.011245-7, que ora traslada-sc cópia para os presentes
autos. Ainda, às escancaras detecta-se de plano a distribuição de parte do
valor ilicitamente apropriado pela primeira Ré aos demais Réus, consoante
documentos acostados às fls. 134 c seguintes.

No tocante ao requisito da verossimilhança da alegação sublinhe-
se o magistério de Alexandre Freitas Câmara:

"Visto que a tutela antecipada é uma condenação antecipada,
concedida no bojo do processo de conhecimento, a
requerimento da parte, com base cm juízo de probabilidade
(cognição sumária), há que se verificar quais são os requisitos
impostos por lei para a sua concessão.

Em primeiro lugar, fala a lei em "prova inequívoca", que
convença o juiz da "verossimilhança da alegação". As duas
expressões são, ao menos aparentemente, antagônicas. Isto
porque a prova inequívoca seria aquela indene de dúvidas, ou
seja, a capaz de formar no julgador um juízo de certeza. De
outro lado, porém, afirma o texto bastar a verossimilhança da
alegação, ou seja, bastaria que a alegação parecesse verdadeira
(já que verossimilhança, como se sabe, é a mera aparência de
verdade). A certeza, como examinado cm passagem anterior
desta obra, é obtida através de cognição exauriente, enquanto a
verossimilhança é alcançada na cognição rarefeita. Parece-nos,
pois, que ao unir estes dois conceitos radicalmente opostos,
pretende a lei a afirmação de um conceito que se coloque cm
posição intermediária entre aqueles dois: a cognição sumária, a
qual leva a formação de juízos de probabilidade (no mesmo
sentido do texto, Dinamarco, A Reforma do Código de
Processo Civil, p.145) Assim sendo, conclui-se que o primeiro
requisito para a concessão da tutela antecipatória é a
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probabilidade de existência do direito afirmado pelo
demandante. Esta probabilidade de existência nada mais é,
registre-se do que o fumus boni iuris, o qual se afigura como
requisito de todas as modalidades de tutela sumária, c não
apenas da tutela cautelar (Identificam a probabilidade exigida
para a tutela antecipada c o fumus boni iuris exigido para a
cautelar, entre outros, Mancuso, "Tutela Antecipada: Uma
Interpretação do Art. 273 do CPC", ob. cit, p. 176; Baptista da
Silva, Curso de Processo Civil, Vol. I, p.113; Mannoni, A
Antecipação da Tutela na Reforma do Processo Civil, p. 69.
Em sentido diverso, entendendo que a probabilidade exigida
para a antecipação da tutela c "mais do que o fumus boni
iuris", Dinamarco, A Reforma do Código de Processo Civil, p.
145; Nery Júnior, Atualidades sobre o Processo Civil, p. 69).
Assim sendo, deve verificar o julgador se é provável a
existência do direito afirmado pelo autor, para que se torne
possível a antecipação da tutela jurisdicional.

Não basta, porém este requisito. À probabilidade de existência
do direito do autor deverá aderir outro requisito, sendo certo
que a lei processual criou dois outros (incisos I e II do art.
273). Estes dois requisitos, porém, são alternativos, bastando a
presença de um deles, ao lado da probabilidade de existência
do direito, para que se torne possível a antecipação da tutela
jurisdicional.

Assim é que, na primeira hipótese, ter-se-á concessão da tutela
antecipatória porque, além de ser provável a existência do
direito afirmado pelo autor, existe o risco de que tal direito
sofra um dano de difícil ou impossível reparação (art. 273, I,
CPC). Este requisito nada mais é do que do que o periculum in
mora, tradicionalmente considerado pela doutrina como
pressuposto da concessão da tutela jurisdicional de urgência
(não só na modalidade que aqui se estuda, tutela antecipada,
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mas também em sua outra espécie: a tutela cautelar). Verifica-
se, pois, que havendo risco de que o direito substancial que o
autor quer ver protegido através do provimento jurisdicional
definitivo (direito este cuja existência se afigura, ao menos até
aqui, provável), sofra dano de difícil ou impossível reparação,
deverá o juiz conceder a antecipação da tutela jurisdicional"
(Lições de Direito Processual Civil, Vol. I, Alexandre Freitas
Câmara, ed. Lumen Júris, óa ed, 2001, p. 390/391).

No mesmo sentido:

"Antes de examinarmos os requisitos da tutela antecipada
previstos neste inc. I, precisamos enfrentar os dois primeiros
que se encontram estabelecidos no caput. Inicialmente, é
preciso deixar claro que "prova inequívoca", como verdade
processual, não existe, porque toda c qualquer prova depende
de valoração judicial para ser reconhecida como boa, ou má,
em face do princípio do livre convencimento (art. 131). Logo,
por "prova inequívoca" só pode o intérprete entender "prova
literal", locução já empregada pelo CPC, nos arts. 814, I, e 902,
como sinônima de prova documental. Tanto parece exata a
colocação que o art. 273 em nenhuma de suas previsões sequer
alude à possibilidade de audiência de justificação, o que exclui
a admissibilidade de qualquer forma de prova oral. Quanto ao
segundo requisito, a verossimilhança - qualidade do que é
verossímil, semelhante
à verdade, que tem aparência de verdadeiro, ou, simplesmente,
fumus boni iuris - , haverá o juiz de se convencer da sua
existência no caso concreto, exatamente como faz ao examinar
idêntico requisito no âmbito das cautclarcs (v.arts. 801, 111, e
804). A finalidade deste exame, além da forma de apuração, é o
que o distingue aqui e no processo cautelar. Convencido o
magistrado, deverá ele fundamentar claramente sua percepção,
na decisão que proferir, nos termos do § 1° abaixo. Chegamos
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finalmente aos requisitos previstos por esse inc.I . De acordo
com o texto global deste art, 273, além da prova documental e
do convencimento acerca do fumus boni iuris, para a
concessão da tutela antecipada deverá o juiz reconhecer
expressamente a existência de "fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação", ou seja, a existência de
periculum in mora, exatamente como se faz no procedimento
cautelar." (Código de Processo Civil Interpretado, Antônio
Cláudio da Costa Machado, ed. Saraiva, 3a ed., 1997, p.253).

Corrobora ainda Humberto Theodoro Júnior:

"Verossimilhança, cm esforço propedêutico, que se quadre
com o espírito do legislador, é a aparência do de verdade, o
razoável, alcançado, em interpretação lato sensu, o próprio
fumus boni iuris e, principalmente, o periculum in mora.

Prova inequívoca é aquela clara, evidente, que apresenta grau
de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar
dúvida razoável, eqüivalendo, em última análise, à
verossimilhança da alegação, mormente no tocante ao direita
subjetivo que a parte queira preservar." (Código de Processo
Civil Anotado, Humberto Theodoro Júnior, ed. Forense, 2a
ed., 199ó,p.l24).

Induvidosa e inequívoca é a prova do depósito indevido na conta
do Réu Acre Veículos, utilizando-se o mesmo do expediente de desviar o
dinheiro para posterior encontro de contas com a Volkswagem, consoante
própria confissão nos autos da ação cautelar inominada (fl.12I). Restam,
ainda, comprovadas as alegações do Autor, eis que se encontra o mesmo
impossibilitado de obter créditos para consecução do objetivo inicial
(reaparelhamento da segurança pública estadual), agravando-se ainda sua
situação mediante a impossibilidade de obter quaisquer outros créditos,
dado o inadimplcmento suscitado.
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Importante frisar que se trata de optar entre a possível, embora
remota possibilidade pelos fatos até aqui produzidos, lesão de um direito
individual, ou resgatar a confiança da população em geral, concedendo-lhe
a cidadania que lhe é devida, eis que se encontra ainda à mercê dos
criminosos. Observando-se por outro ângulo, seria o caso de escolher
entre seguir a onda de moralização dos poderes que toma conta do país,
onde se observa que o clamor da população já levou à cassação de um
Presidente da República, prisão de um juiz milionário e, mais recentemente,
à renúncia de dois senadores, estando um terceiro na iminência de ter o
mesmo destino, ou voltar a ser objeto de referência nacional em relação à
impunidade, criminalidade e violência como foi o Acre até bem pouco
tempo atrás, com a divulgação de diversos assassinatos, inclusive de seu
Governador.

Ao contrário, não seria lícito, nem moral, nem ético, por força de
invocar alguns dogmas jurídicos, que mais se transmutam em "fetiches",
neste caso concreto, relegar o destino dos valores bloqueados em uma
conta judicial por alguns anos, aguardando trânsito em julgado da
demanda, em prol de apenas um grupo de pessoas que se locupletaram
ilicitamente com o dinheiro do povo acreano.

O interesse individual de dois Réus, alegadamenie de "boa-té",
não poderá, jamais, turvar a justiça do povo desta terra, que depende das
políticas públicas para viver um pouco mais em paz e receber o que lhe c
garantido por direito fundamental, previsto na Constituição Federal da
República.

Neste passo, não pode o Poder Judiciário, por verdadeira
omissão, perpetuar a impressão popular que se trata de corporativismo
daqueles que detém o poder, eis que os principais envolvidos ainda não
foram denunciados. Para o povo em geral, a falta de uma medida que
venha a resgatar a moralidade pública anteriormente ofendida será a
confirmação do dito popular de que "todos os poderes são corruptos".
Assim, soma-se à necessidade premente da população de ter uma melhor
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segurança pública a necessidade da prestação jurisdicional efetiva c|ue
venha a resgatar a credibilidade das instituições públicas, mormente do
Poder Judiciário.

Oportuno, neste momento, lembrar Carnelutti:

"Justiça tardia é justiça pela metade" (Studi di Diritto
Processuale, Padova, 1925, pp. 242-243).

Ainda, visitemos o magistério de Gláucia Carvalho Santoro:

"Temos assim, que se ..." o processo é a contraprestação que
o Estado oferece ao cidadão comum diante da autotutela ..."

(cf. Proto Pisani), esta contraprestação deve ser ofertada de
forma tal, que supra as necessidades do cidadão comum, não
só impedindo que se faça uso da autotutela, mas que não se
sinta qualquer necessidade de fazer uso dela.

A' tutela antecipada da demanda principal não pode sofrer
outras limitações que não as estipuladas nos textos legais.

Não basta simplesmente ofertar a tutela, é preciso que ela seja
prestada adequadamente, com celeridade, com efetividade,
realmente garantidora dos direitos do homem comum,
valendo, ainda, repetir a advertência contida nas palavras de
Cappelletti:

"A demora excessiva é fonte de injustiça social, porque o grau
de resistência do pobre é menor do que o grau de resistência
do rico, este último, e não o primeiro, pode sem dano grave
esperar uma justiça lenta".

A demora na entrega da tutela através do processo é um
benefício para o economicamente mais forte, que se torna no
Brasil um litigante habitual. A lentidão da Justiça serve de
estratégia àquele que sabe que não está no seu direito, mas que
ali encontra abrigo para privar da Justiça aquele que realmente
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possui o bom direito. Só a adequada, rápida e efetiva
contraprestação do F.stado é capaz de suprir as necessidades
do homem comum, que vive à sombra de uma Justiça ineficaz,
discriminado na vida societária c incapaz de fazer a justiça
pleiteada com as próprias mãos.

A morosidade sepulta o princípio da isonomia, frustra o povo,
afasta-o cada vez mais da Justiça, além de ser um instrumento
deslegitimador. A antecipação de tutela é uma das importantes
evoluções do processo, que tem o papel de contribuir para o
extermínio das seqüelas geradas pela imensa lentidão na
realização do direito material. Portanto, é preciso que os
operadores do direito e aplicadorcs da lei compreendam a
importância deste novo instituto e façam uso dele de forma
adequada. Não deve haver receio do magistrado ao aplicar o
instituto que surgiu para eliminar / amenizar um mal já
instalado. E preciso compreender que em algumas hipóteses
não c possível haver efetividade sem riscos, e é nesses casos
que devemos ter em conta o princípio da proporcionalidade.
também chamado de princípio da redução do excesso - ele
"impõe o sacrifício de um bem jurídico, suscetível de tutela
subseqüente, em favor de outro bem jurídico que, se não
tutelado de pronto, será definitivamente sacrificado" - j. J.
Calmon de Passos. Comentários ao CPC. vol. III. Editora

Forense. 8a Ed.. 1998. Esse princípio era conhecido pelo
Código de Processo Português como requisito cautelar, ao lado
da plausibilidade e da urgência.

"O juiz que se omite é tão nocivo quanto o que julga mal" (
Luiz Guilherme Marinoni, A Antecipação de Tutela, 5a Ed,
Malheiros, 1999) Como colocou o Min. Rodrigues de
Alckimin:
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"Há um poder geral de acautelamento inerente ao próprio
exercício da função jurisdicional e nenhum juiz deve proferir
uma sentença ou ser compelido a fazê-lo ciente de que não
deva produzir seus efeitos, ou dificilmente venha a produzi-
los. Daí esse poder acautelador e geral, que é inerente ao
próprio exercício da função, um dos tipos fundamentais de
tutela jurídica, como a execução, como o processo de
conhecimento."

O poder geral de cautela do juiz é decorrente de seu
poder/dever de jurisdição, de fonte constitucional e, portanto,
imune a limites ou restrições que possam ser ditadas por atos
normativos de outros Poderes da República, para que não
sejam feridos os princípios constitucionais da separação dos
poderes (art. 2o e 60, §4°, III - perpetuação do Poder
Constituinte Originário) e o direito de acesso à jurisdição (art.
5", XXXV, da Constituição Federal) e, principalmente, o
princípio da dignidade da pessoa humana (art. Io, da Carta
Constituinte) que é fundamento do Estado Democrático de
Direito.

Portanto, fundamentos não faltam. E PRECISO
CORAGEM PARA GARANTIR A EFETIVIDADE

DESSES DIREITOS ATRAVÉS DA ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA, PARA QUE ELA "SAIA DO PAPEL" E
CONSTITUA UMA EFETIVA VITÓRIA DO
CIDADÃO." A INTRODUÇÃO DO INSTITUTO DA
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO DIREITO
PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO (Processo Civil),
Gláucia Carvalho Santoro, Advogada no Rio de Janeiro,
Consultora Jurídica do programa "Direito em Debate"
(Informa 2000i- Prolink Publicações - doutrina - processo
civil).
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Quanto à irreversibilidade do provimento, impedimento à
concessão da antecipação de tutela, não se afigura presente, vez que na
remota hipótese de improcedência da ação interposta pelo Estado do Acre,
caberá a este ressarcir o Réu nos valores que, porventura, lhe sejam
devidos. De outro giro, não há que se criar óbice ao Estado para que este
cumpra com suas obrigações constitucionais, em função, simplesmente, de
uma suposta dívida para com um particular.

Sobrclevc-se, ainda, a necessidade de se prestigiar o princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste diapasao, há que se observar que o Réu (Acre Veículos)
ofereceu, em pagamento da dívida, um imóvel, cujo valor de mercado não
atingiria a metade do valor do débito, praticamente sem liquidez em nossa
região, o que em caso de execução acarretaria uma prazo extremamente
longo para que os cofres públicos pudessem arcar com seus compromissos
institucionais.

Ademais, registre-sc, por ser justo e necessário, que a liberação de
parte dos valores desviados contra o Tesouro Estadual não tem o condão
de constituir-se em dupla medida de tutela antecipatória, pois, ainda que o
imóvel tenha aparência valiosa, jamais teria a força de cobrir a dívida
sequer pela metade, considerando a situação real do mercado cconômíco-
financeiro de Rio Branco, que em praça pública, como é cediço, aliena-se
bem somente pelo real valor de negociação à vista.

Já em relação ao Estado, não há que se falar em constituição de
capital do ente público ou caução idônea para garantir o juízo, consoante
inteligência analógica do art. 588, II, do CPC, eis que a sua solvabilidade é
presumida, conforme apontam a doutrina e a jurisprudência (Yussef Said
Cahali, citando RJTJSP 28/43 in Rcsponsabiliadde Civil do Estado, 2a ed,
ed. Malheiros, p.275).

No mesmo sentido:
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"ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONCESSÃO EM
AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO E COBRANÇA DE
PROVENTOS EM ATRASO, AJUIZADA CONTRA
AUTARQUIA PÚBLICA - Dcscabimento por ausência dos
requisitos fundamentais à sua concessão; por não se exigir do
ente público a constituição de capital em garantia de pensões,
pois se presume a solvabilidade da pessoa jurídica de
direito público; porconstituir a medida afronta às disposições
constantes da Medida Provisória n" 1570-5, convertida na Lei
n° 9494/97." (TJMG - AG 103.149/1 - 2a C.Cív. - Rei. Des.
Sérgio Lellis Santiago-J. 17.02.1998).

Neste passo, ainda presentes os requisitos contidos no art. 273, do
CPC, permissivos da concessão de tutela antecipada, bem como exsurgindo
sério gravame ao Estado em face de sua situação de inadimplência junto a
Volkswagem c pela quase impossível recuperação, em virtude do decurso
do tempo, da totalidade do dinheiro indevidamente apropriado, conforme
confissão do próprio Réu, à fl.121 da ação cautelar em apenso (proc. n"
001.01.011245-7), hei por bem determinar a transferência dos valores
bloqueados, ora à disposição deste Juízo, em desfavor de Adriane de Souza
Araújo e Almir Pereira Filho, para a conta da Fazenda Pública Estadual,
objetivando que esta quite, parcialmente, o débito a que se obrigou junto à
Volkswagem do Brasil, sem necessidade de caução por parte do Autor em
virtude de sua indiscutível solvabilidade, no caso de improcedência de seu
pleito quando da análise final de mérito, tudo isto visando salvaguardar o
interesse público.

Em atendimento à decisão judicial prolatada por esta Vara da
Fazenda Pública (fl. 211), as Instituições Financeiras: HSBC Bank Brasil
S.A. e Banco ltaú S.A, procederam ao rastreamento, parte do bloqueio e
depósito, em conta judicial à disposição deste Juízo, dos valores:
R$82.000,00; R$100.000,00; R$100.000,00 e R$92.000,00. Tais valores
identificados em cheques depositados e descontados junto às retrocitadas
Instituições Financeiras, conforme se pode verificar a partir dos
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documentos de fls. 134 e seguintes, fato este que está a exigir providência,
em caráter de urgência, tendente a evitar o perecimento do direto e a
garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Espelha, a todas as luzes, a apropriação do valor de
R$1.215.258,84 (um milhão duzentos c quinze mil duzentos e cinqüenta e
oito reais e oitenta e quatro centavos), violência incontestável contra o
bolso e suor do povo desta terra que, trabalhando, contribuiu para o erário
com seus impostos, que foram arrecadados pelo Tesouro da União,
repassados à Fazenda Estadual para a compra de veículos, objetivando o
aparelhamento da segurança pública do Estado do Acre, e que foram parar
na mão dos Réus. O Poder Judiciário, agora, é reclamado para conceder
tutela de urgência, devolvendo aos cidadãos acreanos, ao Estado do Acre,
pelo menos, o que está ainda ao seu alcance, ou seja, valores ilicitamente
apropriados e orabloqueados em sede do podergeral de cautela do juiz.

O INTERESSE DO PARTICULAR NÃO PODERÁ,
JAMAIS, SOBREPUJAR A SUPREMACIA DO INTERESSE
PÚBLICO.

Isto posto, com supedâneo nos arts. 1", II e III, 5", 37 e 144 da
Constituição da República, c/c art. 273, do Código de Processo Civil,
CONCEDO a antecipação da tutela requerida na inicial, à fl. 27/28, e a
requerida nesta data em petição de fls. 335/339, determinando a
transferência do valor de R$ 355.000,00 (trezentos e cinqüenta e cinco mil
reais), oriundo do bloqueio efetuado na conta corrente de Adriane de
Souza Araújo, bem como do valor de até R$374.000,00 (trezentos e setenta
e quatro mil reais), oriundo do bloqueio efetuado nas contas correntes em
nome de ALMIR PEREIRA FILHO, valores estes que totalizam o limite
de até R$729.000,00 (setecentos e vinte e nove mil reais), ora à disposição
deste Juízo, para a conta corrente da Fazenda Pública Estadual de n"
41.517-0, agência 0071-X, Banco do Brasil S/A, titularizada em nome do
Estado do Acre.
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APRESENTAÇÃO

O Estado do Acre, inserido na dinâmica das informações em
tempo atual, tem passado por relevantes transformações. As instituições
realizam esforços de forma incansável para elevar o Acre a uma condição
de reconhecida excelência no país, respeitando sua identidade, vocação
natural e a cultura de seu povo, afinal, temos peculiaridades: somos a
fronteira brasileira da Amazônia Ocidental.

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre, partindo desta
realidade inova e busca adotar conduta pro-aáva. Ousa, e apesar de várias
dificuldades, implanta seu Centro de Estudos Jurídicos. Ousa ainda mais
e decide editar, a Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, fruto
de árdua, mas compensadora luta, a fim de difundir e divulgar posições
jurídicas.

A estrutura estabelecida para a Revista da PGE-AC, além de
oportunizar a expressão do trabalho efetuado pelas várias Especializadas,
através de Pareceres c Ações, pretende prestigiar o pensamento jurídico,
crítico e inovador, nào só dos Procuradores, mas também dos demais

operadores do Direito de nosso meio jurídico, visando irmanar no campo
científico, profissionais das várias áreas de atuação possíveis dentro do
universo jurídico.

A intenção é proporcionar aos juristas e à sociedade em geral,
uma eficaz fonte de pesquisa e informação, principalmente no que
concerne ao manuseio prático e judicial de leis, conceitos e princípios
constitucionais voltados para a rotina da Administração Pública, eis que a
adequação desta a melhor interpretação do ordenamento vigente é a razão
de todas as atividades desenvolvidas pelos membros da PGE, homens e
mulheres da área jurídica que se debruçam, oferecendo o melhor de seu
conhecimento e experiência sobre lides em que o Estado representa a
coletividade, cada cidadão contribuinte ou excluído, mas de igual forma,
confiante em que haverá uma digna apreciação de suas razões, em nome
da preservação do interesse público primário, que se resume na paz, na
ordem e no bem estar social cxigívcl pelos cidadãos cm um Estado
Democrático de Direito.

Com muita honra, o Centro de Estudos Jurídicos da PGE-AC,
em nome destes dedicados profissionais, tem a grata satisfação de
apresentar a primeira edição de sua revista jurídica c informativa,
esperando contar com o respaldo e a apreciação de todos que nos
brindarem com o uso deste trabalho.

A Comissão Editorial
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PREQUESTIONAMENTO E INTERESSE PÚBLICO À LUZ DO
PARADIGMA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

I. INTRODUÇÃO

O tema escolhido é polêmico, complexo, mas, ao mesmo tempo,
é fascinante e atual. Trata-se da limitação de admissibilidade dos recursos
extraordinários latu sensu, notadamente no que concerne ao
prequestionamento, sob a ótica do interesse público c do paradigma do
F.stado Democrático de Direito.

Como se vê, a temática é rica e não poderá, certamente, ser
esgotada nos estreitos limites desta tese. Impõe-se, por isso, a perfeita
delimitação dos escopos buscados na mesma.

Cumpre, inicialmente, proceder a uma breve reconstrução
histórica dos paradigmas de Direito c de Estado, visando a uma melhor
compreensão do prequestionamento exigido nos recursos especial e
extraordinário, tendo em vista que um paradigma de Direito desenha um
modelo de sociedade para explicar como direitos constitucionais e
princípios devem ser concebidos e implementados, a fim de que
cumpram, naquele dado contexto, as funções a ele normativamente
atribuídas.

As compressões jurídicas paradigmáticas de uma época, refletidas
por ordens jurídicas concretas, espelham as imagens implícitas que se tem
da própria sociedade. Assim, imperioso relembrar como era a prestação
jurisdicional no passado, para entender a razão de existência do
prequestionamento, em nível recursal, no presente.

II. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS PARADIGMAS DE
DIREITO E DE ESTADO.

2.1. O Estado Liberal de Direito
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Prequestionamento c InteressePúblico àLuzdoParadigma doEstadoDemocrático de
Direito

O Estado Liberal de Direito, como produto dos ideais de
liberdade construídos em contraposição à concentração de poderes e as
conseqüentes arbitrariedades cometidas pelo Rei, típicos do Estado
absoluto, alicerça-se nos princípios de igualdade, liberdade c fraternidade,
e traz como principais características a submissão, inclusive e
principalmente do Estado, à lei, como ato formalmente emanado do
Poder Legislativo, dotado de generalidade e abstratividade, na divisão dos
poderes e na declaração e garantiados direitos individuais1.

A declaração e garantia dos direitos individuais contra o Estado,
portanto, constituía uma das principais características do Estado Liberal.
Entretanto, naquele primeiro momento, apenas direitos fundamentais
individuais (civis e políticos) definiam os limites de atuação do Estado em
face dos indivíduos. O que interessava era a vontade individual, visando-
se, tão-somente, a não intervenção estatal, ou seja, a garantia da idéia de
liberdade2.

A Constituição brasileira de 1822, sob o paradigma desse Estado
liberal, somente enunciava e protegia direitos individuais, inexistindo
qualquer menção a direitos sociais como saúde, educação, ou mesmo a
previsão de intervenção no domínio econômico.

Cabia ao Estado, através do Direito Positivo, garantir certeza às
relações sociais, através da compatibilização dos interesses privados de
cada um com o interesse de todos, deixando, no entanto, a felicidade ou a
busca da felicidade nas mãos de cada indivíduo.

A fonte do Direito, na visão dos revolucionários, não se
encontra em nenhuma origem supostamente transcendental à

1 LEUZINGER, Márcia Dieguez. Meio Ambiente, Propriedade e Repartição
Constitucional de Competências. UNB, 1998, Dissertação de Mestrado.

Como afirma Guilherme Braga Pena de Moraes, "O Estado só seria necessário para
harmonizar as liberdades individuais, evitando que se chocassem. No entanto, a garantia
material do bem comum não lhe diria mais respeito". Dos Direitos Fundamentais:
Contribuição para uma Teoria.São Paulo,LTR, 1997, p,70.
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comunidade, mas nesta mesma, na sua vontade geral. A idéia substancial
de Direito reside em assegurar Ia liberte du citoyen3. Por sua vez, é
incumbência do Poder Judiciário dirimir conflitos, tendo como norte os
ditames da igualdade formal, estando sempre vinculado ao sentido literal,
no máximo lógico da lei, através de processos lógico-dedutivos de
subsunção do caso concreto às hipóteses legais.

Destarte, sob esse paradigma constitucional, a questão da
atividade hermenêutica do juiz era puramente passiva, limitando-se a
aplicar a lei, expressão clara da vontade nacional. Atuava o magistrado
executando, de forma impessoal e uniforme, a vontade do legislador. O
papel do juiz era de "bouche de Ia loi", aplicando apenas literalmente a
legislação vigente ao caso concreto, sem qualquer questionamento.

2.2. O Estado Social de Direito

Em contraposição às enormes injustiças geradas pelo
abstencionismo do Estado Liberal de Direito, surge com base na ideologia
antiliberal, o Estado Social de Direito, tendente à afirmação dos
chamados direitos sociais e à realização de objetivos de justiça social.
Passou o Estado, então, a ser responsável pelo provimento de garantias
materiais mínimas como educação, saúde e proteção ao trabalhador4.

A sociedade caracteriza-se como uma sociedade conflituosa,
dividida em vários grupos, coletividades, classes, partidos e facções,
buscando, cada qual, seus interesses. Não se está mais diante de um
Estado Liberal "neutro", distante dos conflitos sociais. O Estado do Bem
Estar Social, ou Welfare State, intervém na economia através de ações
diretas, por meio de uma proposta assistencial, objetivando a
compensação das desigualdades sociais, por intermédio da prestação
estatal de serviços e da concessão de direitos sociais.

5ENTERRÍA, Eduardo Garcia de c FERKÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Direito
Administrativo São Paulo, RT, 1991, p.367.
4LEUZINGKR, Márcia. 0f>. dl. p 57.
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O Estado Social de Direito garante tanto os direitos
fundamentais de primeira geração (direitos civis e políticos, individuais,
referentes à vida, propriedade, segurança individual e liberdade), como
também os direitos de segunda geração (direitos de igualdade,
basicamente, direitos sociais, culturais e econômicos c direitos coletivos
ou das coletividades)3.

Ao Poder Judiciário cumpre a tarefa de aplicar o direito material
vigente aos casos concretos submetidos a julgamento, de maneira
construtiva, procurando o sentido teleológíco das normas, e não
simplesmente a vontade do legislador. Questões não apenas de controle
de constitucionalidade da atividade legislativa, mas também as omissões
legislativas inconstitucionais colocam-se ao controle judicial.

Diferentemente do primeiro paradigma, o julgador não se
prende à literalidade da lei c à dos vastos regulamentos administrativos,
ou a uma possível intenção do legislador, devendo enfrentar os desafios
de um direito lacunoso, cheio de antinomias, que requer esforço
hermenêutico integrativo.

2.3. O Estado Democrático de Direito

Com os movimentos sociais, a partir da década de 60, a exemplo
do estudantil, de 1968, do pacifista, do ecológico e das lutas pelos direitos
das minorias, além dos movimentos contra-culturais, que passam a surgir
na segunda metade da década de 60, a nova esquerda, não estalinista, a
partir de duras críticas, tanto ao Estado do Bem-Estar Social, quanto ao
Estado de Socialismo real, cunha a expressão Estado Democrático de
Direito, como uma organização política que possibilitará a transição

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 4a ed , São Paulo, Maíheiros,
1993, p. 476.

Impendc observar que a tendência das declarações de direitos fundamentais c justamente
o seu alargamento, aumentando o número de direitos enunciados nas Cartas Políticas,
que não se substituem aos anteriores, mas somem se àqueles anteriormente declarados.
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democrática ao socialismo, cm busca da Justiça Social, levando em
consideração a participação dos grupos e associações da sociedade civil
nesse processo.

A crise do Estado Social de Direito, argumenta Márcio Flávio
Leal:

"Pode ser entendida como relacionada à distância entre as

promessas constitucionais referentes à implementação de
normas-programa cm produzir uma sociedade materialmente
igualitária e as limitações impostas pela capacidade
orçamentária e o endividamento do Estado".

Desse modo, a partir da síntese dos conceitos de Estado de
Direito e de Estado Social de Direito, surge o chamado Estado
Democrático de Direito, como produto de uma transformação
qualitativa, em busca do ideal de fraternidade ou solidariedade, visando a
minimizar os efeitos das desigualdades entre os povos''.

E o Estado Democrático de Direito não se limitou a reconhecer

e proteger os direitos de Ia e 2' gerações, declarando e garantindo os
chamados direitos fundamentais de 33 geração, direitos difusos,
transmdividuais, desvinculados de critérios patrimoniais, como o direito
ao meio ambiente equilibrado à paz, e ao desenvolvimento, encontrando-
se hoje cm construção, os direitos fundamentais de 4* geração,
basicamente direitos relacionados à vida das gerações futuras, tendo cm
vista as recentes descobertas da engenharia genética, como a possibilidade
de clonagem.

O Direito, sob a ótica do Estado Democrático de Direito, no
tocante ás decisões judiciais, preocupa-se com seus fundamentos cobrando
a reflexão acerca dos paradigmas que informam a própria decisão.

'' LEUZINGER, Márcia Dieguez. Op. cit. p. 60.
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Sob este novo panorama jurídico, o exercício da jurisdição
significa fidelidade ao direito material e às garantias do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa. Aqui, o juiz não é mais um
mero "boca da lei". Sua atuação é delicada e reclama fino trato, senso
apurado, intuição, experiência e domínio, não só da legislação vigente,
como também dos princípios que a informam. A ordem jurídica exige,
sob pena de nulidade, que as decisões ou provimentos jurisdicionais
sejam fundamentados no quadro de um devido processo.

Nas palavras de Robert Alexy:

"Da exigência de fundamentação das decisões judiciais, que
deve dar-se através de uma argumentação jurídica racional,
depende não só o caráter científico da jurisprudência, mas
também a legitimidade das decisões judiciais".'

No mesmo sentida, argumenta Haberman: "a tarefa de julgar,
para que realize a função socialmente integradora da ordem jurídica e
a pretensão de legitimidade do Direito, deve simultaneamente
cumprir as condições de uma decisão consistente e da aceitabilidade
racional".8

III - PREQUESTIONAMENTO

3.1. Aspectos Históricos

A figura instinacionalmente conhecida por prequestionamento
surgiu sob o paradigma do Estado Liberal, com a Carta Política de 1891,
que, em seu art. 59, II, determinava o cabimento do recurso "quando se
questionar sobre a validade ou a aplicação de tratados e leis federais e
a decisão do Tribunal dos Estados for contra ela".

'ALEXI, Robert apud OLIVEIRA, Marcelo Cattoni, Tutela Jusnsdidonal c Estado
Democrático de Direilo: por uma Compreensão Constirucionalmentc Adequada do
Mandado de Injunção, Belo Horizonte, Del Rcy, 1997, p.130.
" HABERMAS, Jurgen apud Oliveira, Marcelo Cattoni, ibid, p.131.
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Sua fonte inspiradora foi a Lei Judiciária norte-americana
{Judiciary Act), de 24 de setembro tle 1789, que admitia recurso das
decisões da Justiça Estadual para a Suprema Corte —wrít of error- mas
condieionava-o a ter sido a questão federal suscitada e resolvida pelos
Tribunais dos Estados'J.

A Suprema Corte Brasileira, mesmo antes da Constituição de
1946, à luz da legislação norte-americana10, já apregoava a necessidade de
prévio questionamentoda lei federal nas instâncias locais.

As Constituições de 1934 e 1937 seguiram o mesmo norte,
fazendo igualmente exigências de prequestionamento. Entretanto, havia
na época, corrente doutrinária, como a abraçada por Odilon de Andrade,
defendendo os recursos, independentemente do questionamento da
matéria, quando a ofensa à lei federal ou constitucional se desse
inopinadamente nas últimas decisões da justiça local, das quais não
coubessem mais recursos ordinários.

A Constituição Federal de 1946, no entanto, em sentido
diametralmente oposto, expurgou do texto constitucional, no tocante aos
pressupostos recursais, a cláusula "sobre cuja aplicação se haja
questionado", existente nas Constituições de 1934 e 1937.

A Constituição Federal de 1967 também deixou de mencionar o
verbo "questionar". Inobstante a alteração do texto constitucional, a
partir de 1946, o entendimento jurisprudcncial não evolui, permanecendo
intransigente no sentido da necessidade do prequestionamento.

'' MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 3S ed.,
São Paulo, RT, 1393, p. 144.
111 Impende observar que os EUA filiam-se ao sistema da Commnn ímiv, cuja principal
fonte de Direito é a jurisprudência. O Brasil, ao contrário, adota o sistema Romano-
Germânico, que tem por fonte mais importante a lei. Desse modo, c muito difícil a
adaptação de institutos jurídicos de inspiração norte-americana, eis que os dois sistemas
de direito em referência têm pressupostos e características completamente diferentes,
frutos de uma evolução histórica distinta.
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Naquela época, o eminente Pontes de Miranda11, comentando a
Constituição Federal de 1967, afirmou: "o que se exige é apenas ter
havido, na decisão recorrida, enunciado de inconstitucionalidade de
tratado ou de Lei federal. Não se fala de se ter questionado, nem de se
questionar."

3.2. Conceito

Previsto pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento
condiciona a admissibilidade e o conhecimento dos recursos excepcionais
a que tenha a questão jurídica sido anteriormente discutida pelo tribunal
a quo.

Prequestionar, que significa simplesmente, a necessidade de que
se discuta anteriormente a matéria posta no apelo, traduz-se, hoje, em
pressuposto jurisprudência! específico12 dos recursos excepcionais,
dirigidos aos Tribunais Superiores.

Nas palavras de Giovanni Mansur S. Pantuzzo11:

"Consiste o prequestionamento na discussão, no debate, pela
Corte local, das questões constitucionais ou federais que se
pretende submeter aos Tribunais Superiores via recurso
excepcional. Em outras palavras, considerar-se-á
prequestionada determinada questão, quando esta tenha sido
ventilada na decisão, isto é, quando o tribunal local tenha
emitido juízo de valor explícito a seu respeito".

Entretanto, observa Maria José Vaz da Costa, H que não existe,
no dicionário brasileiro, semelhante expressão:

MIRANDA, Pontes de apud MEDINA, José Miguel Garcia, O Prequestionamento nos
Recursos Extraordinário e Especial inRPCn" 06,Sào Paulo, RT, 1999, p. 175.
I! SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 12a ed., 3D
vol., Sào Paulo, ed. Saraiva, 1992, p. 168.

PANTUZZO, Gionanni MansurSolha. Prática dos Recursos Especial e Extraordinário,
Belo Horizonte, Del Rey, 1998, p. 81.
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"Procurando na língua portuguesa não encontramos um
significado para a palavra prequestionamento. Com razão. É
ela um termo técnico, próprio da linguagem da Ciência do
Direito. Encontramos, porém, um indício do seu significado
jurídico ao fazermos o desdobramento entre o prefixo :PRE e
o verbo QUESTIONAR

Verbete: pre- [Do lat. prae.]

Pref.

1. ='anterioridade': preexistir, prescrito (< lat. praescriptu)

[Equiv., quando não aglutinado: pré-história.]

Verbete: questionar

1. Fazer ou levantar questão acerca de discutir, disputar,
controverter: Questionou a validade do argumento.

2. Retorquir, redargüir: Questionou com veemência o
interlocutor.

3. Discutir, disputar: Questionou filologia com antigos
mestres seus.

14 COSTA, Maria José Vaz da. Monografia apresentada ao Instituto Brasileiro de Direito
Processual Civil - IBDP e Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa - IBEP, p. 10.
Prequestionar quer dizer questionar antes, fazer levantar questão acerca de discutir,
controverter previamente.
Diz o Ministro Eduardo Ribeiro de Oliveira, do Superior Tribunal de Justiça:
"Dificuldade que se coloca, quando se trata do prequestionamento como condição para

viabilizar os recursos extraordinário e especial, além da própria grafia, está no sentido
em que empregada a expressão. É utilizada na doutrina e mesmo na jurisprudência
traduzindo a necessidade de que a matéria tenha sido suscitada antes do julgamento
ocorrido. Para outros, entretanto, considera-se presente quando a questão, não apenas c
objeto de arguiçào pela parte, mas decidida pelo acórdão a ser impugnado. Por fim, uma
terceira corrente estima que a exigência prende-se tâo-só a essa última hipótese, ou seja,
haver a decisão, ainda que não se lenha verificado anterior debate."
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4. Fazer ou levantar questão; discutir, disputar: Questionava
pelos seus direitos.

5. Fazer ou levantar questão: altercar, discutir.

Portanto pre questionar comumente significa levantar uma
questão com antecedência, discuti-la em um momento
anterior. De fato, 'prequestionar quer dizer questionar antes,
fazer levantar questão acerca de, discutir, controverter
previamente', é a ótima definição de Sônia Márcia Hasc de
Almeida Batista.13"

As razoes, elencadas pela doutrina, para a imposição deste
pressuposto recursal, para o qual não há previsão legal, são"':

a) evitar a supressão de instância, o que ocorreria se os Tribunais
Superiores acolhessem recursos excepcionais, e lhe dessem provimento,
sem que a matéria ou o tema decidido nos apelos tivesse sido previamente
submetida ao tribunal local, ou sem que esse tivesse emitido juízo
explícito a respeito do mesmo;

b) manter a ordem constitucional das instâncias ou do sistema
jurídico vigente;

c) evitarque a parte contrária seja surpreendida;

d) esgotar as instâncias locais.

3.3. Visão Crítica à Luz dos Paradigmas do Estado
Democrático de Direito

Historicamente, surgiu o prequestionamento sob o paradigma
do Estado liberal de Direito. Naquela época, era perfeitamente admissível
a exigência deste pressuposto recursal, tendo em vista a idéia de um

BATISTA, Sônia Márcia Ilase de Almeida. Dos embargos de Declaração. Revista dos
Tribunais.1993, p 135.
"-It>id.,p. 86.
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Estado mínimo, excepcional e restrito às tarefas de ordem interna e defesa
externa, fundado na interpretação literal do texto constitucional à época
vigente.

Todavia, os tempos mudaram, alterando-se também a concepção
de Estado, não mais se coadunando com as premissas do chamado Estado
Democrático de Direito o posicionamento jurisprudencial herdado de um
modelo de Estado há muito superado.

A tutela jurisdicional sofreu sensíveis transformações no
transcorrer da história, na medida que o Direito passou a ser visto, lido,
interpretado e compreendido pela sociedade, ciente de que mudanças
sociais produzem alterações no Direito e vice-versa.

Referida transformação está espelhada no próprio texto da Carta
Federai de 1988, que cobra reflexividade, exigindo dos operadores
jurídicos maior consciência hermenêutica e responsabilidade ética e
política para sua implementação. Exige, ainda, além de mera submissão ã
lei, a submissão à vontade popular c aos fins propostos pelos cidadãos. A
Carta Federal de 1988, em seu art. 5", inciso XXXV, assegura a
universalidade da jurisdição, impedindo que a lei exclua de apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito.

Infelizmente, a jurisprudência dos tribunais pátrios, assim como
boa parte da doutrina, mantêm-se envoltas no passado c divorciadas da
vida real, ao invés de orientarem-se para o presente e para o futuro.
Preocupam-se sobremaneira em explicar o direito constituído. Como esse
direito apareceu com base em circunstancias milenares, cópia de modelos
estrangeiros, reflexo de uma problemática diversa da realidade brasileira
atual, de um estilo de solução remoto, obviamente conduz a um sistema
anacrônico, ineficaz e que não atende às aspirações modernas de
distribuição de justiça, próprias do Estado Democrático de Direito.
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Importante ressaltar que uma das graves deficiências da cultura
jurídica Latino-americana, em especial a brasileira, é a falta de adequação
à realidade nacional.

Odilon Costa Manso1', dissertando acerca da formação nacional
c cultura jurídica, apontou essa forte tendência:

"Esse equívoco de acertarmos os ponteiros do nosso relógio
político aos mostradores de Londres ou Paris, sem atentar
para a grande diferença de horário dos respectivos meridianos
sociais, tem-nos conduzido a graves crises, abalos e
retrocesso".

Em estudos realizados sobre dezenas de institutos jurídicos
albergadtis em nossa legislação, vislumbra-se uma simples cópia de
modelos estrangeiros, como foi denunciado no Congresso
Interamcricano de Filosofia, realizado em Brasília, nos idos de 1972. E

inconteste que a marcha de nossa legislação, em suas linhas gerais,
acompanha a do Direito de outros países, o que gera leis c institutos que
não correspondem ã nossa realidade e aos nossos verdadeiros interesses.

Sobre esta questão, pronunciou-se Franco Montoro :

"O Direito é um fenômeno cultural e, como tal, constituído
de 'substrato' e 'sentido' (intencionalidade ou fim). Ora, o
sentido, intenção ou finalidade a que estão voltadas as
instituições ou doutrinas alienígenas podem não coincidir e,
na realidade, em regra não coincidem com os nossos
interesses, porque as situações são distintas: as grandes nações
procuram 'conservar', e as subdesenvolvidas, 'superar' ou
'transformar' sua condição. Por isso, com freqüência,
transplantar um instituto, uma doutrina, um método,

1' MONTORO, André Franco. Estudos de Filosofia do Direito. 2. ed., São Paulo,
Saraiva, 1995, p. 109.
m/tóí, p. 90
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significa introduzir com ele, cm nosso meio, um elemento
cultural cujo 'sentido' ou 'finalidade' não corresponde à nossa
situação e aos nossos interesses."

Entretanto, como dito, boa parte de nossos magistrados ainda
está presa ao paradigma do Estado Liberal de Direito, que tinha como
preocupação suprema a norma, a juridicidade, a forma, a pureza do
mandamento legal, com indiferença aos valores e à legitimidade das
normas. Essa visão acanhada colabora para a inefetÍvidadel<J de inúmeros
direitos claramente delineados na Constituição, a exemplo do Mandado
de Injunção, que se tornou um instituto praticamente inútil, frente ao
entendimento jurisprudencial aplicável à espécie.

3.4 - A Inconstitucionalidade do Prequestionamento

Para o oferecimento dos recursos extraordinário e especial, que
exigem pressupostos específicos, vinculados, e que possuem rigorosa base
procedimental, os operadores do Direito enfrentam um desafio constante,
pois são muitos os óbices jurisprudenciais, regimentais e legais, que têm
por desiderato diminuir a quantidade de recursos nas Cortes Superiores.

De todos os percalços, o prequestionamento é o pior, eis que,
embora seja a causa mais freqüente de inadmissão dos recursos
excepcionais, não se encontra previsto nem na Constituição Federal,
nem nas disposições do Código de Processo Civil que tratam dos
pressupostos específicos desses apelos.

Logo, não havendo previsão legal ou constitucional, nem
tampouco tendo integrado as diversas reformas introduzidas ultimamente
no Código Processo Civil, a conclusão a que se pode chegar é que referido
pressuposto específico dos recursos excepcionais não corresponde à

Efetividade, na lição de José Afonso da Silva, significa efetiva conduta acorde com o
previsto pela norma, no sentido de ser a norma efetivamente obedecida e aplicada.
Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 3' ed., São Paulo, Malheiros, 1598, p. 65.
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vontade soberana do povo, expressa através do Poder Legislativo,
composto por seus representantes.

A inconstitucionalidade deste pressuposto recursal demonstra-se
pela mais simples análise dos princípios insertos na Carta Política de
1988, verificando-se a total dissonância ao que nela está prescrito, cm
especial:

a) art. 5", II, que determina não ser ninguém "obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa senão cm virtude de Lei".

b) art. 5", XXXV, que não exclui da apreciação do Poder
Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito.

c) art. 5o, LIV, que impõem a observância do devido processo
legal.

d) art. 5", LV, que assegura "aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo, c aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

Desse modo, indubitavelmente, as Súmulas do Supremo
Tribunal Federal c do Superior Tribunal de justiça que tratam de
prequestionamento afiguram-se inconstitucionais.

Seguindo esta linha de entendimento, Alcides Mendonça, que
diz:

"Em nenhum dispositivo de Código ou lei esparsa, aparece o
pressuposto do prequestionamento, para justificar a
admissibilidade ou o conhecimento do recurso especial ou do
recurso extraordinário, ainda que ambos sejam fundados. (...)
Tal orientação é tanto mais grave, porque afasta o julgamento
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final até de matéria constitucional, prevalecendo, assim, o
vício grave".31

No mesmo sentido, Guilherme Caldas da Cunha , outra fone a
defender explicitamente a inconstitucionalidade do prequestionamento,
por falta de previsão na Constituição Federalde 1988:

"A exigência do pré-questionamento da questão federai, para
ensejar o cabimento de recurso especial, imprimida pela
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e
recepcionada pelo Superior Tribunal de Justiça, é hoje,
inconstitucional".

Ademais, frente aos princípios da recursividade, do processo, da
instrumentalidade, da inafastabilidade do acesso à justiça, da ampla defesa
e do devido processo legal, é inaceitável a inadmissibilidade ou o não
conhecimento de recurso excepcional por falta de prequestionamento.

Cândido Dinamarco22, com a percuciência que lhe é peculiar,
argumenta que:

"Falar cm instrumentalidade do processo ou em sua
efetividade significa, no contexto, falar dele como algo posto
à disposição das pessoas com vistas a fazê-las mais felizes (ou
menos infelizes), mediante a eliminação dos conflitos que as
envolvem com decisões justas. Mais do que um princípio, o
acesso a justiça é a síntese de todos os princípios e garantias
do processo, seja constitucional ou infraconstitucional, seja
em sede legislativa ou doutrinária e jurisprudência!".

^'MENDONÇA, Alcides. Prequestionamento in Rtvis/a dos Tribunais, jun/1993, n. 692,
p.197.
21 CUNHA, Guilherme Caldas da. Controle Constitucional do Cabimenio do Recurso
Especial in Revista dos Tribunais, v,704, p.38
22 DINAMARCO, Cândido. A instrumentalidade do Processo in Ciclo de Conferênáas
paraJuizes Federais, Série Cadernosdo Conselhoda Justiça Federal - CEJ —n° 08, p. 303.
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O princípio da recursividade, por sua vez, tem uma abrangência
maior porque consagra toda sorte de inconformismo de decisões
contrárias. Por isso, não importa se a inconformidade materializa-se em
forma de recurso para o próprio juiz ou se será decidida por outro órgão
superior da organização judiciária23.

Com efeito, os processualistas modernos têm a visão voltada
para um novo paradigma processual24, porquanto se busca uma maior
efetividade do processo, relcgando-se para segundo plano os aspectos
meramente formais, pois o que se pretende é a sua utilidade c a
pacificação social, isto é, a obtenção de justos resultados, pois, como já
apregoava Chiovenda25: "O processo, na medida do que for praticamente
possível, deve oferecer a quem tem um direito tudo aquilo, c precisamente
aquilo, que ele tem o direito de receber".

Também no escólio de Justino Magno Araújo2*, citando Hcctor
Fix-Zamudio: "o processo civil moderno, além de procurar reduzir o
princípio dispositivo, deve ser impregnado de justiça social, noqual as
partes, situadas num plano de autêntica igualdade, possam expressar
pública e livremente suas pretensões".

Deve-se ressaltar, ainda, que existe, por parte da doutrina
processual moderna, uma grande preocupação não só em garantir o
acesso ao Poder Judiciário, mas, também, que se tenha acesso a uma
"ordem jurídica justa", consoante os ensinamentos de Kazuo Watanabe27.

n PORTANOVA, Rui. Princípios do Processo Civil. 3' ed.. Porto Alegre, Livraria do
Advogado, 1999, p. 103.
21 SILVEIRA, Patrícia Azevedo da. Processo Civil Contemporâneo: Elementos para um
Novo Paradigma Processual In Elementos para uma Nova Teoria Geral do Processo.
Organizador Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, Editora Livraria do Advogado, Porlo
Alegre, 1997.
33 CHIOVENDA, Giuscppe apud Cândido Rangel Dinamarco, op. cit., p. 126.
2(' ARAÚJO, Magno Justino, apudRxà Portanova, op.át., pág.55
21 WATANABE, Kazuo. Participação e Processo apud Ada Pellegnni Gnnover, O
Processo em Evolução, Rio deJaneiro, Forense, 1996, p. 9.
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Por outra margem, não se pode olvidar que o processo é um
instrumento destinado à realização das finalidades jurídicas, políticas e
sociais da jurisdição.

Logo, o princípio da instrumentalidade deve servir ao
magistrado para que ele veja o processo não como um fim cm si mesmo,
mas como um meio de obtenção do direito material requerido, segundo
um critério de justiça.

Nesse diapasão, a posição de MAURO CAPPELLETTI211, para
quem o juiz não deve se satisfazer com a direção formal (formelle
Prozessleitung), mas preocupar-se com uma direção material do processo
(materialle Prozessleitung).

Cândido Rangel Dinamarco9 diz, de forma magistral, que a
instrumentalidade do processo só foi possível em virtude da superação do
sincretísmo contra o direito material e o direito processual, e a maturação
deste como um ramo autônomo do direito, dotado de método e objetos
próprios.

Destaca, ainda, o consagrado autor, que "o homem da rua, de
que falava Calamandrei, é a pessoa que busca, espera justiça que tem
nela a última esperança de atendimento de suas pretensões", não se
satisfazendo com o mero cumprimento da lei, passando a exigir maiores
resultados do processo.

E continua:

"Que resultados são esses? A doutrina saiu daquele plano
puramente jurídico e passou a aperceber-se de que existem
objetos alem do direito, além das fronteiras da própria ordem
jurídica material, e que devem ser buscados através do

CAPELLETTI, Mauro apud Paula Wanzeller, Os Poderes do Juiz à Luz do
Aprimoramentoda TutelaJurisdicional, RiodeJaneiro, Ed. LúmenJúris, 1997.
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exercício do processo nos termos do direito material,
reunindo, portanto, os dois estamentos do ordenamento
jurídico, o material e o processual, em busca dos objetivos
que são de ambos. Passou-se a falar, não só em escopos
jurídicos, mas em escopos sociais e também políticos para o
processo. Nesse plano do Estado moderno, que é o Estado
social de direito, que é o Estado solidário, que é o Estado
responsável pelo bem-estar, pelo bem comum da população,
passou-se a afirmar que o mais importante, dentro as
justificativas de todo o sistema processual, é a finalidade de
pacificar. O Estado tem o dever de pacificar, não pacificar
para cumprir o Direito, pelo contrário, cumprir o Direito
para pacificar. O uso adequado do direito material e a prática
adequada do processo devem conduzir a esse objetivo de
pacificar".

Ora, não se pode criar obstáculos ao cidadão para buscar a
garantia de seu direito junto ao Poder Judiciário, tendo em vista que a
todos é garantido o pleno acesso à justiça.

Um exemplo que demonstra, de forma insofismável, a
insubsisténcia do prequestionamento c citado por Matos Peixoto:

"Suponha-se que, em causa sujeita a uma instância única ou
em decisão não mais passível de recurso ordinário, a justiça
local, sem que haja precedido controvérsia a respeito, julgue
contra literal disposição da lei federal aplicável, declare essa
lei não vigente ou inconstitucional, ou ainda declare válida
alguma lei ou ato do governo local ofensivo da Constituição
da República".

Inobstante a ausência de debate sobre a matéria, deve ser
possibilitado à parte o acesso às instâncias superiores, por meio dos
recursos extraordinários, uma vez que esta, colhida de surpresa, não pode
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ser penalizada por não haver debatido assunto anteriormente estranho à
lide.

De outra banda, impor esse requisito já nas instâncias inferiores
caracterizaria um ônus de difícil cumprimento, porque as partes não têm
sempre como antever em que dispositivo legal o juiz fundamentará sua
decisão que depois, poderá ser objeto dos recursos extraordinários,
mormente frente ao princípio da mihi factum, dabo tibi/us.

É tênue a assertiva de que, não se exigindo o prequestionamento,
congesõonar-se-ia de processos os já sobrecarregados Tribunais Superiores.
Há que se prestigiar, in casu, a presença da questão federal ou
constitucional na decisão recorrida e, não comportando os tribunais
pátrios a quantidade de apelos a eles dirigidos, o que deve ser feito é o seu
reaparelhamento, não a criação de obstáculos para o acesso das partes aos
órgãos do Poder Judiciário2''.

3.5. Prequestionamento e Interesse Público

O advogado público, como se sabe, não atua como um advogado
comum. Ele tem sobre os seus ombros a espinhosa missão de defender o
interesse público, que nem sempre é apenas o interesse do Estado (pessoa
jurídica), ou, mais restritamente, da Fazenda Pública.

Na maioria das causas defendidas pelo advogado público,
evidencia-se, indubitavelmente, o interesse público primário e não o
secundário.

T' Note-se que esse acúmulo de processo nas cortes superiores não ocorre apenas no
Brasil. Similarmente, outros países enfrentam o mesmo problema, como expõe Augusto
Mario Morello, estando a tendência em selecionar de algum modo os assuntos tidos
relevantes, ou de alto significado institucional, presente noutros ordenamentos jurídicos
apud MEDINA, José Miguel Garcia, O Prequestionamento nos Recursos Extraordinário
e Especial in RPC n° 6, São Paulo, RT, 1998, pág.92.
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O eminente autor italiano Renato Alessi3", apoiado nos
ensinamentos de Carnelutti e Piccordi, enfrenta o problema da distinção
entre os interesse primários e secundários, no seio da Administração
Pública:

"Estes interesses públicos coletivos, cuja satisfação deve ser
curada, não são, sublinhe-se, os interesses da Administração
entendida como aparelho organizativo, mas, aqueles que têm
sido chamados de interesses coletivos 'primários', formados
pelo complexo dos interesses individuais prevalentes em uma
determinada organização jurídica da coletividade; ao passo
que o interesse do aparelho organizativo, se possível conceber
um interesse do aparelho unítariamente considerado, seria
simplesmente um dos interesses 'secundários' que se fazem
sentir no seio da coletividade e que podem ser realizados
apenas no caso de coincidência e nos limites da mencionada
coincidência com o referido interesse coletivo primário. A
peculiaridade da posição jurídica da Administração Pública
está precisamente em que a sua função consiste na realização
do interesse coletivo, público, primário.

Mesmo podendo-se conceber um interesse, secundário, da
administração considerada como aparelho organizativo, este
não poderia ser realizado senão no caso de coincidência com
o interesse primário, público".

Na mesma esteira, manifesta-se Celso Antônio Bandeira de
Mello , quando diz que os interesses dos particulares são atinentes a cada
particular, individualmente considerado, e sua satisfação repercute
somente sobre sua esfera singular; por essa razão é que "tais interesses se

ALESSI, Renato, Sistema Instituzionale dei Diritto Admministrativo Italiano. Giuffré,
1960, 3aed., ps. 197e 198.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Regime Jurídico das Autarquias in KDP 75/55,
p. 236.
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qualificam como privados ao atribuir-se-lhes um regime jurídico
inspirado na igualdade ou equivalência". Os interesses coletivos, no
entanto, são os "que importam à coletividade, em si".

O autor enfrenta o problema distinguindo, primeiramente,
interesses dos particulares e interesses da coletividade. Os primeiros dizem
respeito a cada particular, individualmente considerado, c sua satisfação
repercute direta e imediatamente apenas no âmbito da sua esfera singular.
"Por isso mesmo, tais interesses se qualificam como privados ao
atribuir-se-lhes um regime jurídico inspirado na igualdade ou
equivalência dos interesses que assistem aos diversos membros da
coletividade", e a disponibilidade sobre os bens que constituem objeto de
tais interesses é a regra geral. Já os interesses coletivos são:

"que importam à coletividade, em si mesma considerada, c
cuja satisfação repercute direta e imediatamente sobre a
sociedade como um todo, transcendendo o âmbito dos
interesses particulares. Por isso mesmo, tais interesses se
qualificam usualmente como públicos, por lhes ser atribuído
um regime jurídico inspirado na desigualdade entre eles e os
privados, entendendo-sc que os primeiros prevalecem sobre os
segundos, isto é, que os interesses do todo preferem ao das
partes 'üti singuli'. E, já que se trata de satisfação pública,
'pertinente a coletividade em sua expressão jurídico-
institucional', responsável, a um tempo, pela guarda dos
interesses do todo e pela garantia dos interesses das partes, o
regime normativo que regula a matéria se informa no
princípio de supremacia e autoridade, de plano, conferida aos
atos dos órgãos que representam o interesse público. A
indisponibilidade dos bens objeto das relações desta ordem é
a regra geral, pois devem se circunscrever á realização de
finalidades legalmente previstas que delimitam
antecipadamente seus objetivos".
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Interesse público é, portanto, segundo o consagrado
administrativista, aquele que o ordenamento positivo qualifica como tal,
por submetê-lo a um regime jurídico de direito público, dominado pelos
princípios da supremacia do interesse público sobre o privado c da
indisponibilidade do interesse público.Já nas lições de Diogo de
Figueiredo Moreira Neto32, todavia, a noção nuclear do direito público
em geral e, particularmente, do Direito Administrativo, é aquela que visa
o bem comum, que tanto o Direito como o Estado buscam alcançar:

"O Estado mantém a ordem jurídica, ou social, entendida
como situação de equilíbrio obtida pela submissão da
sociedade ao ordenamento positivo, para tornar possível a
prossecução daquele fim último; não constituindo o Estado
um fim em si mesmo, mas apenas meio para buscar o bem
comum".

E o Poder Judiciário, como Poder ou atividade estatal, é também
responsável pelo bem comum.

Desse modo, sendo o Estado parte em uma lide, na condição de
gestor da coisa pública, e, cabendo ao advogado público a defesa do
interesse público, obstaculizar o acesso às instâncias superiores significa,
em última análise, impedir a satisfação do interesse social, em prejuízo de
toda a sociedade.

Assim sendo, o requisito do prequestionamento torna-se ainda
mais odioso quando diante de lesão a interesse público primário, sendo
inadmissível que um mecanismo de proteção dos Tribunais Superiores
possa colocar em risco o atendimento às necessidades do corpo social.

3.6. Outros Mecanismos que Obstam a Admissão dos
Recursos Excepcionais

" CACCUR1, Antônio Edvíng. O Ministéno Público e as Causas de Interesse Público /*
RT 494/17.
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Criando os Tribunais Superiores mecanismos cada vez mais
sofisticados para evitar a admissão e o conhecimento dos apelos
excepcionais, além de construírem, jurisprudencialmente, o pressuposto
do prequestionamento, ainda incrementaram suas regras, impedindo por
exemplo, o pós-questionamento e o prequestionamento implícito.

Desse modo, não apenas obriga-se a parte a provocar a discussão
sobre a matéria posta no recurso constitucional pelo tribunal local, mas
também, impõe-se ao interessado fazê-lo no momento processual correto,
sob pena de, ao provocar tardiamente a Corte estadual, por meio de
embargos de declaração, ter seu recurso especial ou extraordinário
denegado,em virtude de ter ocorrido o chamado pós-questionamento.

Pós-questionar, assim, significa levar a questão federal ou
constitucional à discussão das Cortes locais apenas em sede de
declaratórios, quando deveria ter sido levantada já nas razões ou contra-
razões do recurso dirigido ao tribunal de 2° grau. A omissão, nesses casos,
do recorrente ou do recorrido, ao proporem, em embargos de declaração,
questão nova para discussão, acarreta a preclusão, tornando inútil suscitá-
las tardiamente".

Além disso, também o prequestionamento implícito vem sendo
vedado pelas Cortes Superiores, e, embora a questão não esteja pacificada,
a corrente majoritária, que inclui as turmas de direito público do
Superior Tribunal de justiça, firmou entendimento no sentido de ser
indispensável a expressa menção ao dispositivo de Lei Federal ou da
Constituição que se pretende violado pela decisão recorrida.

Ora, não fosse o bastante se exigir o debate, pela Corte local, das
questões constitucionais ou locais que se pretende que sejam submetidas
aos Tribunais Superiores, também deve ser o dispositivo legal ou

11 Vide ED n° 57.681, Rei. Min. Humberto Gomes de Barros, 1' Turma, S'1J; Resp n°
30.488, Rei. Min. Demõcnto Remaldo, V Turma, STJ; ED n° 31.257, Rei. Min.
Humberto Gomes de Barros, Ia Turma, DSTJ
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constitucional violado expressamente mencionado, sob o risco de não ser
admitido ou conhecido o apelo extremo.

Não é suficiente, assim, que seja debatida a matéria posta no
recurso, não se afigura suficiente que, sobre a violação, manifeste-se
expressamente o tribunal local, requerendo-se, sem qualquer fundamento
lógico ou jurídico, que o número do dispositivo violado conste da
decisão recorrida.

A discussão, no entanto, está longe se ser pacificada, sendo
possível observar-se opiniões absolutamente contrárias a tamanho
rigorosismo formal, que em nada contribui para o bom desempenho da
função judicial.

Admitindo o prequestionamento implícito, pode-se citar os
seguintes julgados:

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL.

PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PRESCRIÇÃO.
INCAPAZES. CÓDIGO CIVIL, ART. 169,1.

I- Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é
apenas que a questão haja sido posta, na instância ordinária.
Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento
implícito, que é quanto basta.

II - Não ocorre prescrição contra incapazes (Código Civil,
art.169,1, c/c art. 5).

III - Recurso especial conhecido (letra "A") e provido". (RESp
n° 2336 - MG, Rei. Min. Carlos Velloso, 2S Turma, DJ de
04/06/90, p.05054).

"EMENTA:"RECURSO ESPECIAL. NÃO

CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
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1- Em sede de recurso especial há necessidade do tema
apresentado para discussão no juízo qualificado ser
prequestionado, quer implícita, quer explicitamente.

2- Sem registro precedente nos autos da divergência
jurisprudcncial defendida como ocorrente, não há condições
da matéria ser examinada em grau de recurso extremo.

3- A atual Carta Magna, ao prestigiar o duplo grau de
jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento
jurídico a respeito, não abre lugar para que se adote qualquer
posição processual que conduza a aceitação de ser suprimida a
instância. Em assim sendo, o prequestionamento para o
recurso especial, de acordo com os padrões aplicados pela
jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal, deve
continuar a ser exigido como pressuposto de sua
admissibilidade, sob pena de se impor, também, surpresa a
parte contrária em um dos últimos momentos recursais da
ação.

4- Certo de que não se deve exigir o prequestionamento com
muito rigor, pois, em casos cxccpcionalíssimos, especialmente
no tocante as questões que possam ser conhecidas, por
expressa disposição legal, cm qualquer tempo ou grau de
jurisdição, c de atenuar-se o seu rigor (Ministro Antônio de
Pádua Ribeiro, in 'Do Recurso Especial para o Superior
Tribunal de Justiça', bem como, 'Parecem-me constituir
exageros do formalismo a indicação expressa do artigo de lei,
para aperfeiçoar-se o prequestionamento, e a necessidade de
oposição de Embargos Declaratórios, para tornar explicito o
que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido'.
Ministro Costa Leite in 'Recurso Especial: admissibilidade e
procedimento".
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5 - Recurso Especial não conhecido". (REsp. n° 294 - SP, Rei.
Min. José Delgado, Ia Turma, DJ de 18/12/89, p. 18461).

Interessante ressaltar, ainda, a exigência de prequestionamento
para os casos em que a violação à lei federal ou à Constituição surge
apenas no acórdão do qual se recorrerá excepcionalmente. Em tais
situações, não tendo havido oportunidade de traçar-se referidas questões
nas razoes ou contra-razões do recurso, eis que a violação somente emerge
com o julgamento deste (julgamento ultra ou extra petita, por exemplo),
impõe a jurisprudência consolidada a oposição de embargos de declaração
a fim de se veicular a tese jurídica a ser enfrentada pelo órgão julgador,
atendendo-se assim, ao pressuposto recursal.

Foge à compreensão, entretanto, exigir-se que o tribunal local
volte a tecer considerações, a debater matéria constitucional ou federal
que ele já decidiu, embora contrariamente à lei ou a disposição inserta na
Carta Federal.

A experiência demonstra que embargos de declaração opostos
nesses casos são constantemente rejeitados, e, mesmo trazendo expressa a
intenção de prequestionar o tema14, tem sido freqüente a imposição de
multa processual, nos termos do art. 538, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, em flagrante prejuízo âs partes, mormente quando em um
dos p^los encontra-se ente de direito público, eis que a condenação, em
última análise, deverá ser suportada por toda a sociedade.

E o impasse ocorre porque, caso não sejam oferecidos os
declaratórios, o recurso extremo será inadmitido por falta de
prequestionamento, e caso sejam opostos os embargos, corre-se o risco de
condenação ao pagamento de multa processual; ambas as hipóteses

11 Nole-se que, nesses casos, nos termos da Súmula 98/STJ, nào se consideram
protelatórios os embargos de declaração opostos com finalidade expressa de
prequestionamento.

40



Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Acre

prejudiciais ao interesse público primário, ou seja, ao interesse de toda a
sociedade.

Além do prequestionamento, outras formas de proteção dos
Tribunais Superiores encontram-se na jurisprudência dessas cortes, como
a obrigatoriedade de que todos os fundamentos suficientes para o
julgamento da lide encontrados no Acórdão recorrido sejam abrangidos
pelo apelo. Ou seja, se existe apenas um tema jurídico e dois ou mais
fundamentos, faz-se necessário que o recurso abarque a todos (Súmula
282/ STF]1'.

Outro requisito de admissibilidade aos apelos extremos diz
respeito à necessidade de interposição simultânea de recursos
extraordinário e especial quando o acórdão recorrido excepcionalmente
trouxer fundamento constitucional e legal, nos termos das Súmulas
126/STJe283/STF.

Os requisitos acima mencionados demonstram claramente a
tendência cada vez mais marcante de criação de empecilhos
jurisprudenciais para a admissão e conhecimento dos recursos
constitucionais, dificultando o acesso à justiça e interferindo em matéria
afeta a lei formal, por determinação constitucional, segundo o princípio
da reserva legal.

Entretanto, de todos os óbices criados para impedir o acesso de
recursos aos tribunais superiores, pode-se dizer que causa maior
perplexidade a exigência surgida, do dia para a noite, da comprovação de
tempestividade dos recursos extraordinário e especial, como peça
obrigatória a instruir o agravo de instrumento apresentado em virtude de
não ter sido o apelo admitido na origem.

Esse novo empecilho vedou o conhecimento de milhares de
agravos de instrumento, muito embora não se encontre entre as peças

" NEGRÃO, Pcrseu Gentil. Recurso Especial. Sào Paulo, Saraiva, 1997, p. 85.
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processuais que devem obrigatoriamente acompanhar o agravo de
instrumento, formalmente relacionadas no art. 544, § Io, do Código de
Processo Civil, sendo inadmissível que, por mais uma vez, crie-se regra
processual desfavorável a quem busca a prestação jurisdicional,
impedindo-se ou dificultando-se o acesso à justiça.

Por fim, vale observar que o rigorosismo formal envolvendo a
exigência de atendimento a pressupostos recursais criados
jurisprudencialmente é tão forte que, mesmo em relação às nulidades
processuais elencadas pelo § 3o do art. 267 da lei processual civil, que
deveriam ser conhecidas de ofício pelo juiz, em qualquer tempo e grau de
jurisdição, vêm os Tribunais Superiores exigindo prequestionamento, sob
pena de não conhecerem do apelo.

IV - CONCLUSÃO

O pressuposto recursal específico de prequestionamento,
construído pela jurisprudência, com origem no Writ of Erro norte-
americano, está preso ao paradigma do Estado Liberal de Direito, que
tinha como preocupação suprema a norma, a juridicidade, a forma, a
pureza do mandamento legal, com indiferença aos valores e à
legitimidade das normas que compõem o ordenamento jurídico.

Entretanto, essa visão voltada ao passado, divorciada das
finalidades impostas aos Recursos Extraordinário e Especial, que visam,
respectivamente, resguardar a integridade das normas constitucionais e
das normas federais infraconstitucionais, ainda hoje persiste, colaborando
para a inefetividade de inúmeros direitos claramente delineados na
Constituição e na legislação ordinária.

E, ao adotarem tal posicionamento, os Tribunais Superiores não
cumprem integralmente com as funções de órgãos jurisdicionais, típicas
de um Estado Democrático de Direito, ferindo frontalmente garantias
constitucionais fundamentais que asseguram, dentre outros, a
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inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça de
lesão a direitos.

Citando Oscar Vilhena Vieira3*, deveriam as Cortes em questão
desempenhar quatro funções básicas:

"Assegurar a continuidade do regime democrático (no sentido
procedimental), corrigindo-lhe eventuais distorções; garantir a
supremacia das decisões constitucionais frente às decisões
políticas ordinárias; resguardar direitos e valores
fundamentais, frente a qualquer tipo de decisão política".

Assim, à luz do paradigma do Estado Democrático de Direito,
não há lugar para o prequestionamento, cuja real razão de existir reside
no grande número de recursos submetidos às Cortes Superiores, como
forma de autoproteção dos tribunais. No entanto, não é obstando o
acesso aos recursos excepcionais que se resolverá o problema, mas, ao
contrário, implcmentando-se o aparelhamento do Poder Judiciário como
um todo, para que possa este satisfazer às crescentes necessidades sociais.

Devem os Tribunais pátrios, portanto, buscar outros caminhos
para atender à profusão das demandas, que não seja o de obstaculizar o
acesso à justiça, à "ordem jurídica justa", notadamentc quando envolvido
interesse público primário.

É, contudo, forçoso reconhecer a dificuldade de mudar-se a
prática judicial, de alterar-se a maneira de ler e entender o Direito, e já
significaria um grande avanço a simples adoção de postura mais
moderada, que, ao menos, admitisse, por exemplo, o chamado
prequestionamento implícito, nos casos em que a questão federal ou
constitucional tivesse sido ventilada na decisão recorrida, ainda que não
de forma expressa, ou o pós-questionamento, para as hipóteses em que a

Vl VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tribunal Federal - Jurisprudência Política. São
Paulo, RT, 1994.
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matéria, embora não abordada nas razões ou contra-razões do recurso, o
fosse por meio de embargos de declaração.

O entendimento atual das Cortes Superiores não se coaduna
com a ordem paradigmática do Estado Democrático de Direito, que tem
como norte a inafastabilidade do controle jurisdicional, o que não inclui
apenas a simples possibilidade de acesso ao Poder Judiciário, mas,
sobretudo, o direito a uma tutela célere e, principalmente, efetiva e útil.
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ADMISSIBILIDADE DE ADIN EM FACE DA RECLAMAÇÃO
JURISDICIONAL CRIADA EMCONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI
ESTADUAL OU EM REGIMENTOS INTERNOS DE TRIBUNAIS.

1. APRESENTAÇÃO DO TEMA

Em virtude da primazia constitucional, pedra de toque do
constitucionalismo, afigura-se a necessidade da ordem jurídica e o sistema
jurídico estarem em perfeita sintonia aos princípios consagrados na Lei
Mãe.

É inconteste que os atos normativos não se encontram no mesmo
plano hierárquico. A Constituição está no mais alto degrau hierárquico
das normas, em face de sua supremacia.

O princípio da supremacia constitucional constitui o alicerce em
que se assenta a arquitetura do moderno Direito Público. As normas
constitucionais têm preeminència sobre as demais normas jurídicas. As
relações de subalternidade surgem para que se tenha um sistema orgânico
e funcional de normas e atos normativos.

Assim, para que este poderoso instrumento normativo não se
torne ineficaz, deve haver um sistema para a garantia da superioridade de
seus vetores normativos.

Daí, exsurge o sistema de controle repressivo, por via de ação
direta de inconstitucionalidade, como forma de extirpar do mundo
jurídico ato normativo em desconformidade com a Lei Maior.

A proposta deste trabalho c justamente demonstrar a
admissibilidade dessa ação em face de atos normativos, posteriores à
promulgação da Constituição da República, que criaram a reclamação
jurisdicional, similar a que figura na competência originária do STF e STJ,
sem que tenham competência ou autorização na Carta Política Brasileira.

O tema apresentado, sem dúvida alguma, representa um grande
desafio, por ser este um assunto que, salvo raríssimas exceções, tem sido
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muito pouco explorado na doutrina, havendo, desse modo, um vasto
campo para estudo e investigação.

A temática, como se vislumbra, não trata de questões acadêmicas
ou vãs. Ela possui jurisdição constitucional, tem aspectos polêmicos, é
atual e de alto interesse prático para os operadores de Direito.

E, nesse estudo, nossa pretensão é abordar o assunto sem
qualquer intenção de esgotá-lo, bem como despertar reflexões e ousar a
emitir, ao final, algumas conclusões.

Para tanto, antes de discorrer sobre referida questão, analisaremos
perfuncroriamente o sistema de constitucionalidade no Direito Brasileiro,
o objeto da ADIN, e faremos uma abordagem sobre a conceituação do
instituto da reclamação jurisdicional.

Em seguida, uma breve reconstituição histórica da origem e
trajetória do referido instituto, as hipóteses de cabimento, distinções entre
a reclamação e a correição parcial, natureza jurídica, para posterior
abordagem da inconstitucionalidade na hipótese da inclusão desse
instituto, posterior ã atual Constituição da República Federativa do Brasil,
em Leis, Constituições e regimentos internos dos Tribunais das entidades
federadas, c conseqüente admissibilidade de ADIN.

2. SISTEMA DE CONSTITUCIONALIDADE NO DIREITO
BRASILEIRO

Para o funcionamento harmônico de instituições democráticas é
de fundamental relevância os controles dos órgãos estatais, conseqüência
lógica da separação entre os Poderes, eis que a ausência resulta em
processo de concentração de poder, com condição de formar uma tirania
oligárquica.1

"Finalmente, merece una breve mcnción Ia importância de los controles inrra-órgano en
Ia función judicial. Nada menos que Montesquieu habla dei poder judicial como "Ia
puissance de juger si teirible parmi les hommes". Justamente, Ia independência dei
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Nos dizeres do eminente professor José Alfredo de Oliveira
Baracho: "A finalidade da Constituição é limitar a concentração de
poder, nas mãos de um único detentor, distribuindo as diferentes
funções estatais entre aqueles que exercem autoridade."

O controle jurisdicional da constitucionalidade está ligado ao
sistema político, no tocante à imposição decorrente da nossa estrutura
federativa, que produz freqüentes desacertos, devido à inobservância dos
limites traçados pela Constituição entre os entes federativos.

Normalmente, as Constituições rígidas procuram assegurar a sua
supremacia por via de um sistema destinado a controlar a
constitucionalidade das leis e atos normativos, expelindo tudo aquilo que
lhe contradite.

cuerpo judicial, pilastra dei Estado constitucional, entraria en si misma ei peligro de su
abuso. Los jueces independientes y solo sometidos a Ia ley, están libres de todo control y
vigilância por parte de los otros detentores dei poder, tanto dei gobierno como dei
parlamento o dei electorado, y hasta se espera de ellos que estén por encima de cualquier
influencia de Ia opinión pública. Pero los juece también son hombres y, como todos los
mortales, están expuestos a Ias tetaciones dei poder ilimitado. Aqui surge Ia necesidad
imperativa de montar unos médios técnicos que autolimiten Ia función judicial
protegiendo así de Ia arbitrariedad de los jueces a los indivíduos que se sienten ante un
tribunal de justicia. Todas Ias eivilízaciones con una estruetura de Estado de derecho
poseen, por Io tanto, cicrtos controles intra-õrgano en Ia función judicial". In
BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo constitucional, p. 146.
2Idem. p.146.
1 A federação é a forma mais sofisticada de se organizar o poder dentro do Estado. Ela
implica uma repartição delicada de competências entre a entidade Central, União e
demais entidades; de sorte que a União tenha supremacia sobre os Estados-membros, e
estes sejam entidades dotadas de autonomia constitucional, com competência exclusiva de
se dotar a si mesmo de uma lei fundamental, nos limites dos princípios constitucionais
impostos pela União. {cf. artigo: Federalismo Brasileiro Centralizado - Herança
Histórica; apresentado na avaliação final da disciplina Teoria Geral do Estado II,
ministrada pelo Prof. José Luiz Quadros Magalhães, do Curso de Especialização em
Direito Constitucional, de autoria de Maria Cesarineide Souza Lima e Marize Anna
Monteiro Oliveira Singui, p. 5).
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Em regra, no Direito Constitucional pátrio, o Judiciário realiza o
controle repressivo de constitucionalidade, através de dois sistemas ou
métodos de controle: concentrado (via de ação) e difuso (via de exceção ou
defesa), caso típico de sistema misto.

O diferencial existente entre a via de ação e de exceção reside no
fato de que nesta, pretende o interessado ser subtraído da incidência da
norma viciada ou do ato inconstitucional, obtendo a declaração de
inconstitucionalidade somente para o fim de remi-lo de seu cumprimento,
o ato permanece válido no que se refere à sua força obrigatória com
relação a terceiros; aquela tem por condão expelir do sistema a lei ou o ato
inconstitucional.

Paulo Napoleão Nogueira da Silva4 prefere utilizar na
classificação do controle repressivo as seguintes denominações: controle
difuso-incidental e direto concentrado, justificando que no primeiro tipo a
argüição pode ser feita perante qualquer magistrado e por quem seja parte
em qualquer causa, razão pela qual é ele "difuso", difundindo-se na
competência de todos os magistrados e na prerrogativa de todos os
cidadãos, bem como pelo fato de que a argüição de inconstitucionalidade
não é o objeto principal do processo, mas somente incidente. No segundo
tipo, utiliza como respaldo a assertiva de que neste caso, a argüição de
inconstitucionalidade não é um incidente no processo, mas o seu próprio
objeto e que só pode ser promovida perante o STF, daí jurisdição
concentrada.

Em síntese, a via de defesa é instrumento da garantia dos direitos
subjetivos, que visa o restabelecimento da ordem jurídica ofendida,
liberando alguém da sua carga inconstitucional, feito perante qualquer
magistrado e por quem seja parte em qualquer causa. Já a via da ação está
direcionada para o bom funcionamento da mecânica constitucional,
expungindo de vez a lei ou ato viciado do sistema normativo, não é um

"• SILVA, Paulo Napoleão Nogueira da. Curso de Direito Constitucional, p,. 254-255.
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incidente no processo, mas o seu próprio objeto e só pode ser promovida
perante o STF, caso de jurisdição concentrada.

No Brasil, o controle concentrado ou abstrato de

constitucionalidade surgiu através da Emenda Constitucional n° 16/65,
que atribuiu ao STF competência para processar e julgar originariamente a
representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou
estadual, pelo Procurador-Geral da República, inobstante a existência da
representação interventiva desde a Constituição de 1934.

Referido controle foi inspirado no constitucionalismo
americano, que nasceu por ocasião do famoso julgamento do caso
Madison X Marbury. Neste caso, foi proferido pelo juiz Marshall, um
voto que trouxe para a esfera da atividade jurisdicional e da Suprema
Corte Americana, o apreciar de uma lei que ofende a Constituição.

No retromencionado julgamento, Marshall assevera que se a
Constituição é base de todos os direitos e imodificável pelas vias
ordinárias, então as demais leis devem estar em harmonia com os

princípios por ela insculpidos; se conflitarem com estes, não podem ser
concebidas como leis verdadeiras, expressão do direito. Devendo, por
conseqüência, serem nulas e inexigível o seu cumprimento.

5Juiz Marshall, Apud CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 705: "O juiz Marshall,
no caso Madison v. Marbury, explicou este pensamento da forma que se tornou clássica:
*É, semdúvida, da competência e dever do PoderJudiciário interpretar a lei.
Aqueles que a aplicam aos casos particulares devem, necessariamente, explana-la,
interpreta-la. Se duas leis de contrariam, os tribunais devem decidir sobre o seu âmbito de
aplicação. Assim, se uma lei estiver em contradição com a constituição, e se tanto uma
como a outra forem aplicáveis ao caso, de modo a que o tribunal tenha de decidir de
acordo com a lei, desatendendo a Constituição, ou de acordo com a constituição,
rejeitando a lei, ele terá, inevitavelmente, de escolher entre os dois preceitos opostos
àqueles que regula a matéria. Isto é da essência do dever judicial. Sc, portanto, os
tribunais devem observar a constituição, e se esta é superior a qualquer lei ordinária do
Poder legislativo, é a Constituição e não a lei ordinária que há de regular o caso a que
ambos dizem respeito' "".
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Procura-se, por meio desse controle concentrado, obter a
declaração de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em tese,
independentemente da existência de um caso concreto, visando-se à
obtenção da invalidação da lei, a fim de garantir a segurança das relações
jurídicas, que não podem ser baseadas em normas inconstitucionais.

2.1 OBJETO DA ADIN

A declaração da inconstitucionalidade, portanto, é o objeto
principal da ação, da mesma forma que ocorre nas Cortes Constitucionais
européias, diferentemente do ocorrido no controle difuso, característica
básica do judicial review do sistema norte-americano.

Assim, parafraseando Alexandre de Moraes/1 haverá cabimento da
ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade
de Lei ou ato normativo federal, estadual ou distrital, no exercício de
competência equivalente à dos Estados-membros, editados posteriormente
à promulgação da Constituição da República e, que ainda estejam em
vigor.

Oportuno registrar o entendimento do renomado mestre,
Alexandre de Moraes, ao dissertar sobre o objeto da ADIN, abaixo
transcrito:

"O objeto das ações diretas de inconstitucionalidade genérica,
além das espécies normativas previstas no art. 59 da
Constituição Federal, engloba a possibilidade de controle de
todos os atos revestidos de indiscutível conteúdo normativo.
Assim, quando a circunstância evidenciar que o ato encerra
um dever-ser c veicula, em seu conteúdo, enquanto
manifestação subordinanre de vontade, uma 'prescrição
destinada a ser cumprida pelos órgãos destinatários, deverá ser

' In Direito Constitucional, p. 582.
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considerado, para efeito de controle de constitucionalidade,
como ato normativo"'.7

Prosseguindo cm suas lições, assevera o referidomestre que:

"atos de caráter normativo, revelam-se, pois, objeto idôneo
para a instauração do controle concentrado de
constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. O
Supremo Tribunal Federal reconheceu o caráter normativo em
solução do Conselho Internacional de Preços".8

A luz do citado ensinamento, consideram-se atos normativos,
por exemplo, a resolução, a deliberação administrativa, bem como o
Regimento Interno do Tribunal, que são objetos idôneos para a
instauração do controle concentrado.

Em reforço a nossa tese são os dizeres do brilhante colega
Clèmerson Marlin Clève:10 "No Brasil, porém - assim vem se
manifestando a Colenda Corte - a fiscalização abstrata incide sobre
normas, pouco importando se veiculadas pela lei ou por outro

ento".

3. RECLAMAÇÃO

3.1 CONCEITO

1In Direito constitucional, p.583
8Ibid. p. 584.
9 "É necessário lembrar, entretanto, que somente os atos normativos do Poder Público
desafiam a propositura de ação direta de inconstitucionaüdade. Daí 'excluem-se do
controle (sic) da constirucionalidadc as normas de natureza privada (regulamentos de
associações, regulamentos de empresas). Se infringirem a Constituição são actos ilícitos,
susceptíveis, como tais, de impugnação judicial, mas não de controle (sic) da
constitucionalidade"', cf. Clèrmerson Mcrlin Clève, in A fiscalização abstrata da
constitucionalidade no Direito Brasileiro, p. 183.
10Ibid.p.l91
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Terreno árido é a conceituação do instituto, em virtude do
vocábulo reclamação ser por demais "vago e plurívoco", bem como pela
existência da vasta quantidade de medidas com nomes semelhantes, que
possuem as mais diversas naturezas, nas precisas palavras de Marcelo
Navarro Ribeiro Dantas, autor da única monografia existente sobre o
tema na literatura jurídica brasileira, abordando-o com profundidade,
extensão e firmeza."

Maria Helena Diniz, em Dicionário jurídico rccém-lançado, ao
definir o termo reclamação, dentre outras, faz a seguinte asserção:

"1. Na linguagem jurídica, cm geral, designa: (...) 2. Direito
processual e direito constitucional. Recurso interposto pelo
interessado ou pelo Ministério Público, de conhecimento do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
para garantir a competência c a autoridade das decisões do
tribunal. Com isso cessam os efeitos da decisão exorbitante ou
determinam-se medidas apropriadas para preservação daquela
competência (Othon Sidou). 3. (..-)."12

Oportuno ressaltar que na definição retro a autora trata o
instituto como sendo de natureza jurídica recursal, tema esse,
extremamente controvertido, como se verá adiante.

Ressaltamos, ainda, que outro entendimento foi dado pelo
Supremo Tribunal Federal, antes do Texto Constitucional vigente, quando
conceituou a reclamação "como medida excepcional para impor aos
demais juizes e tribunais o respeito e acatamento devido às suas

DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Reclamação Constitucional no Direito
Brasileiro. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2000, p.. 17/33. Com este trabalho o
autorobteveo graude Doutor na PUC/SP,com média 10(dez).
11 Diniz, Maria Helena, Dicionário jurídico, vol. 4, São Paulo, Saraiva, 1998, p.57/58.
Apud Dantas, Marcelo Navarro Ribeiro. In "Reclamação Constitucional no Direito
Brasileiro, p. 24/25.
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decisões, desde que não exista qualquer outra via recursal contra a
decisão inferior, desprestigiosa da superior".13

Com a evolução do instituto, porém, se perceberá no decorrer
deste trabalho, que a tendência atual manifesta-se noutro sentido, quanto à
natureza jurídica.

Pelos estudos processados, constatamos que não há uma
conceituação precisa sobre o termo reclamação, eis que o dicionário geral,
Aurélio, limitou-se a tratá-lo sob o aspecto de reclamação trabalhista; nos
dicionários jurídicos e especializados, conforme constatou Marcelo
Navarro,14 também não existe clara conceituação.

3.2 ASPECTOS HISTÓRICOS

3.2.1 ORIGEM DO INSTITUTO

O instituto da reclamação originou-se de uma construção
pretoriana do Supremo Tribunal Federal para que ele desempenhasse o seu
mister "integralmente, preservando sua competência e garantindo a
autoridade de seus julgados, como órgão "de superposição a todos os
juizes e tribunais do país".

3.2.2 FASES DA EVOLUÇÃO DA RECLAMAÇÃO

A reclamação constitucional tem sua evolução traçada, com
muita percuciência, por José Pacheco da Silva, em matéria intitulada "A
Reclamação no STF e no STJ de acordo com a Nova Constituição"15
sendo dividida em quatro fases distintas.

" Recl. n" 137, julgada em 20.10.52. In Arq. Jud., vols. 108/387. Apud Representação n"
1092 - DF, Tribunal Pleno.
11 "A persistência nessa pesquisa não leva a maiores progressos, mesmo quando se buscam
dicionários específicos nas áreas de Direito Processual ou Constitucional", cf. in
Reclamação Constitucional no Direito Brasileiro, p. 23:
IS Revista dos Tribunais 646/19. Posteriormente publicada, com algumas alterações, em
seu livro: "O Mandado de Segurança e Outras Ações Constitucionais Típicas, 3' ed., Sào
Paulo, 1998, p. 565.
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A primeira fase começa com a criação jurisprudencial da
reclamação no Supremo Tribunal Federal e finaliza no ano de 1957.A
segunda tem início em 1957, com a inclusão da reclamação no Regimento
Interno do STF, e encerra no ano de 1967. A terceira, subdivide-se em
duas; uma inicia a partir da Carta de 1967, art. 115, parágrafo único, "c",
reproduzido pela Emenda Constitucional de 1969, alterando apenas o
número do artigo para 120, parágrafo único, "c" indo até a Emenda
Constitucional 7/1977; a outra vai da Emenda Constitucional 7/1977, que
introduziu a avocatória "(Constituição da República Federativa do Brasil,
art. 119, I,"o") e delegou poder, excepcionalmente, ao STF para disciplinar
sobre "o processo e julgamento dos feitos de sua competência
originária ourecursal e da argüição derelevância da questão federal",16
(art. 119, § 3") até o término desse regime constitucional. A quarta fase
começa com a entrada em vigor da atual Carta Política que elevou a
reclamação a nível constitucional (Constituição da República Federativa
do Brasil, art. 102,1, "1" e art. 105,1, "f').

Para melhor compreensão do instituto, é importante abordamos,
ainda que de forma breve, sobre essas fases, adotando-se aqui as cinco fases
sugeridas por Marcelo Navarro Ribeiro Dantas.17

Constata-se, na primeira fase, que a teoria dos poderes
implícitos, proclamada e reconhecida pela Corte norte-americana foi a

16 Representação 1092-DF, Pleno, Real. Min. Djaci Falcão, in RTJ 112/519
Reclamação Constitucional no Direito Brasileiro, p. 45

18 . Essa teoria surgiu após ocaso McCulloch vc. Maryland, segundo ela "existem poderes,
de caráter constitucional, mesmo que não revelados pela letra da Carta Política, ou seja, a
regra da interpretação liberal dos poderes conferidos pela Constituição,..." (DANTAS,
Marcelo Navarro Ribeiro, Reclamação Constitucional no Direito Brasileiro, p. 159)",
Nesse julgamento, Marshall, então Presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos,
ressaltou: "não há frase na Constituição que, como nos artigos da Confederação, exclua
poderes incidentais e implícitos, o que requereria que cada competência fosse
minuciosamente descrita". (PACHECO, José da Silva. O mandado de segurança e
outras ações constitucionais típicas, p. 567).
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influência principal para a criação da reclamação, através de construção
jurisprudencial do STF. Além dessa, também contribuíram: o direito
romano; o agravo de ordenação não guardada (Ordenações Filipinas, livro
III, título XX, § 46, e livro I, titulo V, § 4o); o agravo por dano irreparável
(Regulamento 737, de 25.11.1850); o mandado de segurança contra ato
judicial (1934) e o atentado contra ato judiciário.

De início, a admissibilidade da reclamação foi combatida pela
doutrina c jurisprudência, inclusive por ministrosdo próprio STF.

Entrementes, esses obstáculos foram paulatinamente sendo
superados, viabilizando, nessa fase, o julgamento da Recl. 141 de 1952,
onde o Min. Orozimbo Nonato, além de manifestar-se favorável a sua
admissão, em situação excepcional, sustentou que o instituto da
reclamação era necessário para se exigir que decisões do STF fossem
cumpridas.

A segunda fase começa com a inclusão da reclamação no RISTF,
com a emenda proposta pelo Min. Ribeiro da Costa, aprovada em
outubro de 1957, sendo mantida pelos regimentos posteriores.

Essa inclusão trouxe grandes polêmicas acerca de sua
constitucionalidade. José Frederico Marques defendeu o preceptivo
regimental hostilizado, afirmando não pairar sobre ele qualquer eiva de
inconstitucionalidade, em face da posição do STF, como guardião maior e
derradeiro, da própria Constituição.21 Segundo ele, "violadora da
Constituição seria, isto sim, a infrigência, por meios diretos ou
indiretos, do aresto emanado do mais alto pretório do país".22

" , Mins. José Linhares, Hahnemann Guimarães, Mário Guimarães. Cf. PACHECO, José
da Silva. O Mandado de Segurança e outras ações Constitucionais Típicas, p. 569.
Zü. Recl. N° 136, RF 135/94 a 96.
21 . Instituições deDireito Processual Civil, u,p. 392. apud. RTJ 112/519.
12 Representação 1.092-DF, Pelo, Rei. Mi. Djaci Falcão. In RTJ 112/527.
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Na terceira fase, a Constituição da República de 1967 autoriza
(art. 115, parágrafo único, "c") o STF a legislar, através de Regimento
Interno, sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua competência
originária ou recursal e da .argüição de relevância da questão Federal.
Referido poder concedido ao STF foi mantido pela Emenda
Constitucional n° 1, de 1969, em seu art. 120, parágrafo, "c".

Essa delegação de poder foi iniludivelmentc decisiva para
encerrar as discussões em torno da inconstitucionalidade que alguns
atribuíam à reclamação inserta no Regimento Interno do STF, o qual
passou a ter status equivalente a lei.23

A questão que passou a ser discutida nessa fase foi com relação à
natureza jurídica da reclamação. Isto porque havia divergência entre os
membros da Corte. Alguns ministros, influenciados, ainda pela correição
ou reclamação parcial, consideravam a reclamação inserta no R1STF como
uma simples medida administrativa, correcional. Outros,24 porém,
negavam-lhe essas afeições. E, havia ainda, os que se mantinham neutros.

Com o desiderato de definir a real natureza da reclamação
regimental no STF, surgiram na doutrina25 estudos procedendo à distinção
entre ela e a correição parcial.

Por seu turno, o STF passou a distinguir em seus julgamentos, de
forma mais completa, os dois institutos, definindo, inclusive, as hipóteses

. Nesse diapasão manifestam-se: Alfredo Buzaidao tecer considerações sobre a temática:
"... o regimento interno, que o Supremo Tribunal foi autorizado abaixar, reúne regras de
caráter eminetemente legislativa. Em uma palavra, o regimento tem o valor de lei" In
Estudos de Direito Público, I, págs. 200 a 201. apud RTJ 112/520. Pontes de Miranda. In
Comentários ao Código de Processo Civil, tomoXVIII,p. 65. apudRTJ 312/521.

. O Min. do STF Pedro Chaves entendia ser a reclamação recurso ou ação. (Dantas,
Marcelo Navarro Ribeiro, ob. Cit. p.. 200 e 211).
2S . Moniz de Aragão, A correição Parcial, apud DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro, Ob.
cit. p. 50 c seguintes.
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de cabimento, os requisitos e objetivos da reclamação,26 que no decorrer
dessa fase obteve mais uma vitória: deixou de ser vista como uma medida

meramente administrativa, correicional.

Na quarta fase o STF teve sua competência ampliadíssima com a
figura da avocatória, combatida e hostilizada por muitos, criada pela
Emenda Constitucional n° 7, de 1977, cm seu art. 119,1.

Nesse entrecho é importante ressaltar a observação feita, com
muita pertinência, por Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, quando ele diz
que se a avocatória fosse criada com a finalidade de preservar a
competência do STF, ela poderia ter esvaziado parcialmente a reclamação.
No entanto, as características da avocatória da época eram genéricas, tanto
é, que a reclamação regimental não restou enfraquecida. Muito pelo
contrário, nesse período ela foi bastante utilizada, ficando sedimentada
sua distinção com a correição ou reclamação parcial; descartada como
medida administrativa; passível de ação rescisória, visto que o STF
entendeu que as decisões em matéria de reclamação eram de mérito.28

Saliente-se, por outro lado, que nesse período o STF julgou o
processo mais importante e famoso sobre a matéria.2';

Na quinta fase a reclamação é alçada, pela primeira vez, em nível
constitucional. Ela se encontra prevista expressamente na competência
originária do STF (Constituição da República Federativa do Brasil, art.
102, I, L) e STJ (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 105,1,

0-

26 . Recl. 831, pleno, Rei. Min. Amaral Santos.
21 . "O referido instituto, porém, foi utilizado com muita prudência pelo STF", conforme
DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Ob. cit. p. 222, apoiado no artigo de Ives Gandra
de Souza Martins. Avocatória cm Regime Democrático, in Revista Consulex n" 7.
MEnfim, utilizando as palavras de Marcelo Navarro Dantas: "a reclamação, portanto,
alcançara a maturidade", Ob. cit, p. 264
23 Representação 1092-DF, Pleno, Rei. Min. D|aci Falcão. In RTJ 112 504-567.
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3.3 HIPÓTESES DECABIMENTO DARECLAMAÇÃO
Io) Preservar a competência do STF e do STJ.

A guisa de ilustração, cita-se o caso do tribunal inferior negar
seguimento a agravo de instrumento interposto para destrancar recurso
extraordinário e/ou recurso especial que tiveram do STJ, respectivamente,
seguimentos negados, porquanto a competência para julgar este agravo é
do STF e não do tribunal a quo.30

Como se verifica, havendo um ato judicial que usurpe a
competência do STF ou STJ, cabível é a reclamação. É possível, outrossim,
nas hipóteses de omissão ou retardamento.31

2") Garantir autoridade das decisões do STF e STJ.

Necessário se faz a existência de um processo prévio para que se
possa pleitear o cumprimento da decisão nele proferida. De acordo com a
jurisprudência dominante, a parte adversa pode ser autoridade de qualquer
poder.'2

Marcelo Navarro Ribeiro Dantas imprime maior elasticidade às
hipóteses de cabimento da reclamação, desde que a finalidade da
preservação e da garantia estejam presentes, cm decorrência das inúmeras
possibilidades que elavem incorporando.31

3.4 AS PRINCIPAIS DISTINÇÕES ENTRE A
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL E CORREIÇÃO OU
RECLAMAÇÃO PARCIAL

30 . Ementário do STF, v. 545. 01, p. 24. ver também: MORATO, Leonardo Lins. A
Reclamação Prevista na Constituição Federal, In Aspectos Polemicas c Atuais dos
Recursos. ALVIM. Eduardo Pellegrini deArruda; NERYJR, Nelson, e WAMBIER, Teresa
Arruda Alvim (coords.), p. 443.
" Dantas, Marcelo Navarro Ribeiro ,Ob. Cit., p. 482.
53 Ibid. p. 483.
" Ibid. p. 482.
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A reclamação ou correição parcial é medida de caráter
administrativo-disciplinar, que se restringe à órbita do tribunal, dirigida ao
Conselho da Magistratura, com destino a corrigir atos irregulares ou
abusivos ou que perturbem a ordem legal do processo, cometidos por
magistrado de primeiro grau, na direção do processo, quando não haja
recursos previstos nas leis processuais. Ela tem previsão cm regimento
interno de tribunais. Vale registrar, e nesse sentido nos posicionamos, que
a sua utilização como sucedâneo recursal é considerada inconstitucional,
tanto em sede doutrinária/4 como jurisprudencial. Ela é um mero
procedimento.

A reclamação constitucional, por sua vez, é medida jurisdicional,
expressamente prevista na Lei Maior, que visa preservar a competência do
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça e garantir a
autoridade de suas decisões. Suas funções são reforçar as decisões dos
tribunais aos quais é acometida, preservar os princípios do juiz e do
promotor natural, dar eficácia à tutela jurisdicional e oferecer maior
segurança ao sistema jurídico. A reclamação é matéria processual. Assim
como o mandado de segurança, a reclamação requer prova documental
pré-constituída; há previsão de liminar; informações da parte reclamada;
pode ser impugnada por assistente litisconsorcial; parecer do Ministério
Público; e a sua execução, caso seja julgadaprocedente, é mandamental.

Como se vislumbra, a reclamação constitucional distingue-se
essencialmente da correição ou reclamação parcial, por ter outra natureza
c sua finalidade ser mais profunda e extensa.

3.5NATUREZA JURÍDICA

w DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro, Ob. cit. p. 59. José Frederico Marques In A
correição parcial, Revista Jurídica, vol, XIX, p. 35
" Nesse sentido: TJSP no MS n° 46.540, RT vol. 201, p. 357. STFAI n" 16.277 - SP, Arq.
Judiciário, vol. III, p. 36. Reclamação n° 191, Arq. Judiciário, vol. 113, p. 126. Apud
Dantas, Marcelo Navarro Ribeiro, Ob. cit. p. 84
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Questão tormentosa, altamente polêmica, tanto em sede
doutrinária como jurisprudencial, é a que envolve a natureza jurídica da
reclamação. É mister, destacar, no entanto, que o tema mereceu profunda
análise na preciosa obra escrita por Marcelo Navarro Ribeiro Dantas.

Como é do conhecimento de todos, a natureza jurídica de um
instituto processual é de grande relevância tanto para sua compreensão,
determinando o seu lugar no sistema de direito em que se encontra
inserido, y' bem como pelas implicações daí decorrentes.

São diversas as correntes a respeito da natureza jurídica da
reclamação. Neste trabalho, não temos a pretensão de fazer afirmações
definitivas, nem esgotar o assunto. Muito pelo contrário, iremos abordar
os aspectos necessários para o desenvolvimento e compreensão da tese ora
esposada.

3.5.1 NATUREZA ADMINISTRATIVA

No decorrer deste trabalho, verificou-se que inicialmente a
reclamação constitucional foi por demais confundida com a reclamação
ou correição parcial. Todavia, à medida que foram sendo delineadas as
características daquela, estabeleceu-se, pouco a pouco, a distinção entre os
dois institutos.

Hodiemamente, exsurge, de forma cristalina, que a reclamação
constitucional, prevista expressamente na Carta Magna, não é medida
administrativa e, muito menos, o seu controle é administrativo.

De fato, pois a administração e a jurisdição, em que pese ambas
aplicarem a lei, não se confundem.

A atividade jurisdicional depende de "iniciativa da parte
interessada", pressupondo como causa um litígio, onde se requer a

56 Du Pasquier apud CRETELLA JÚNIOR, José. Os "writs"na Constituição de 1988.
p.14.
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aplicação da lei a uma pretensão, cujo conflito "alheio" será apreciado
mediante os princípios da dualidade, do contraditório e da ampla defesa.
A atividade administrativa, por sua vez, independe de requerimento,
podendo ser, portanto, ex oííicio, primária ou originária. Deve agir de
acordo com a lei visando satisfazer necessidades individuais e coletivas,

sobretudo promovendo o bem comum, de forma informal ou mediante
procedimentos. Assim como ocorre na jurisdição, a atividade
administrativa deve observar, também, os princípios do contraditório e da
ampla defesa.

Essa questão foi muito bem enfrentada por Giuseppe Chiovenda,
quando ele trata "a jurisdição e as outras funções da soberania". Diz o
autor que simples é a distinção entre a função legislativa e judicial.
Entrementes, difícil é a diferença entre administração e jurisdição, que
deve ser feita por critério diverso do orgânico. Após proceder a análise de
alguns modos de contraposição, afirma o consagrado processualista que "a
principal diferença consiste em ser a atividade jurisdicional uma
atividade de substituição", ou seja, "a substituição de uma atividade
pública aumaatividade alheia."57

Destaca ele, ainda, que: "o juiz age atuando a lei; enquanto que
a administração age em conformidade com a lei; o juiz considera a lei
em si mesma; o administrado constdera-a como norma de sua própria
conduta".38

Ou seja, há imparcialidade na jurisdição, o que não ocorre na
administração.

37 Chiovenda, Giusep.e. In "Instituições de Direito Processual Civil", Tradução de
original italiano, p..11/17.
wIdem,p..l8.
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Inferc-se, desse modo, que a reclamação constitucional não é
medida administrativa c sim judicial.1'' Com efeito, pois ela tem sede na
Constituição da República, não pode ser deferida de ofício; a sentença que
a julga é de mérito, faz coisa julgada,4" sendo passível, inclusive de ação
rescisória.

3.5.2 NATUREZA PROCEDIMENTAL

Na vigência da Carta Básica anterior, Romildo Bueno de Souza,
Ministro aposentado do STJ, quando juiz integrante do antigo Tribunal
Federal de Recursos, ao proferir voto em sede de mandado de segurança,4'
posicionou-se no sentido da reclamação não ser um processo, mais mero
procedimento, pois, segundo ele, nela não há partes e nem pedido*
inexistindo, por conseguinte, litígio.

Recentemente, o Ministro Marco Aurélio, manifestando-se sobre
liminar requerida na Ação Direta de Inconstitucionalidade,42 promovida
pelo Governador do Estado do Ceará, em face dos artigos constantes na
Constituição Estadual e Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
mesmo Estado, que dispõe sobre reclamação semelhante a prevista na Lei
Maior, para o STF e STJ, repele a natureza da reclamação como recurso e
afasta o enquadramento do tema como processual, entendendo ser
aplicável à espécie os art. 25 c 125, da Constituição da República.-

Deprcende-se desses posicionamentos que, implicitamente, não é
atribuído a reclamação caráter contencioso.

Nesse sentido: Recl. 345-DF, Pleno, Min. Marco Aurélio; ReclCr (Reclamação
Criminal) 412-SP, Pleno, Min. Octívio Gallotti.
4" RE 110561-SC, 2'T, Rei. Min. Djaci Falcão. J. 29.9.87, DJ 16.10.87, P. 22418.
41 Ms n" 89.995-DF, citado na Representação 109/92 do STF, quando do julgamento da
inconstitucionalidade de artigos do RITFR relativos a reclamação semelhante a do RISTF
-RTJ 112/516.
11 ADI n° 2.212-1 Ceará.
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Não perfilhamos, máxima venia, com tais linhas de pensar,
todavia, antes de enfrentarmos o cerne da questão, necessário se faz
discorrer, ainda que de forma breve, sobre a jurisdição voluntária.

Segundo os ensinamentos do processualista e Ministro
aposentado do STJ, Athos Gusmão Carneiro, a jurisdição contenciosa:

"Visa à aplicação da lei com o objetivo de eliminar um litígio,
um conflito de interesses; cm face do litígio, o juiz outorga a
um ou outro dos litigantes o bem da vida disputado, e os
efeitos da sentença adquirem definitividade, imutabilidade em
frente às partes e seus sucessores (autoridade de coisa julgada
material). A coisa julgada material, já foi dito, é o 'atributo
específico da jurisdição"'.43

Quanto à natureza da jurisdição voluntária, esta é por demais
polêmica, existindo três correntes.

A primeira entende que se trata de atividade tipicamente
jurisdicional, pois o juiz, portador do interesse público, ao agir de forma
imparcial, na tutela de interesses privados não satisfeitos, está aplicando o
direito ao caso concreto, estando, assim, presentes todos os elementos da
jurisdição contenciosa.44

Nessa linha de entendimento manifesta-se Thereza Celina Diniz

de Arruda Alvim, quando afirma que "esse entendimento não resulta da
própria natureza da jurisdição voluntária, mas do direito positivo,
estabelecendo essencial intervenção do Estado-Juiz a praticar atos
próprios de sua atividade processual."45

41 CARNEIRO, Athos Gusmão. Jurisdição e competência, cap. VII. p.32.
44 Ibanéz Froncham, Manuel, La junsdicción, Astre, Buenos Aires, 1972, p.. 101/104.
Apud BEDAQUE, José Roberto dos. Ministério Público e Jurisdição Voluntária.
p.49/59.
*' O Direito Processual de estar em juízo, Revista dos Tribunais, apud. Dantas, Marcelo
Navarro Ribeiro, Ob. cit. p. 442
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Propõe, por sua vez, Antônio Cláudio Costa Machado que ela
seja "tratada como verdadeira46 jurisdição, pois a existência ou não de
lide é insuficiente para caracterizar determinada atividade estatal
como jurisdicional ou administrativa".

A segunda, por sua vez, sustenta que a jurisdição voluntária
enquadra-se numa categoria distinta, englobando certas características que
são comuns aos atos estatais em geral, diferenciando-se, desse modo, da
jurisdição e da administração.

Ela difere da atividade administrativa por não tutelar direitos do
Estado, mas dos cidadãos.

De outra banda, ela se assemelha à atividade jurisdicional
constitutiva, porque assim como esta, também promove modificações
jurídicas. Difere-se desta, todavia, em decorrência de tais modificações
serem realizadas sem que haja declaração da existência de direito, bem
como por inexistir coisa julgada, o que não ocorre na jurisdição
contenciosa.47

A terceira corrente, que é a dominante, argumenta que a atividade
exercida pelo juiz na jurisdição voluntária não é suficiente para torná-la
jurisdicional, motivo pelo qual sua atividade é essencialmente
administrativa.

Reportando-se sobre o tema, o eminente processualista José
Roberto Bedaque dos Santos, diz que a diferença entre essas duas
jurisdições consiste na natureza da função exercida pelo magistrado. Isto
porque, na jurisdição voluntária o juiz pode conhecer ou não de um
acordo de vontades apto a produzir seus efeitos legais. Já na jurisdição
contenciosa se reconhece à aplicação de certo dispositivo legal,

"" Jurisdição voluntária, jurisdição e lide, in REPRO 37/68, Apud. BEDAQUE, José
Roberto dos Santos, Ob. cit. p.. 49-59
*' Elio Fazzalan, La giurisdizione volontaria, Padova, Cedam 1953, p..237/240. Apud
BEDAQUE,José Roberto dos Santos. Ob. cit. p.. 49/59
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independentemente de eventual acordo entre as partes, dada a verdadeira
finalidade da jurisdição, qual seja, garantir a observância do ordenamento
jurídico.

O magistrado, na jurisdição voluntária, não visa a garantia do
direito objetivo, mas sim, a satisfação dos interesses privados, nos limites
do direito. Ela pertence à atividade social do Estado c não a jurídica.

Esclareça-se, todavia, que independentemente da posição que se
tenha a respeito da natureza jurídica da jurisdição voluntária, a reclamação
não se enquadra nessa categoria.4"

Reforçando o entendimento expendido, oportuno se faz a
seguinte indagação: se a reclamação fosse uma medida administrativa, teria
como modificar uma decisão judicial? A resposta nos parece negativa,
pois, como é sabido, "as medidas administrativas não tem efeitos sobre
as decisões proferidas no processo".49

Nessa esteira de raciocínio, pensamos, com a devida máxima
vênia, que o entendimento externado pelo eminente Ministro Marco
Aurélio," discrepa da jurisprudência do STF, já consolidada, no sentido da
reclamação ser medida judicial e não administrativa.51

De outra parte, não se pode olvidar, que a decisão proferida na
reclamação faz coisa julgada e só pode ser desconstítuída mediante ação
rescisória.

Além disso, ela requer para sua postulação, capacidade
postulatória; há previsão de contraditório, vez que o pedido do reclamante

48 DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. In Reclamação Constitucional no Direito
Brasileiro, p. 444.

MORATO, Leonardo Lins. A reclamação prevista na Constituição Federal in aspectos
polêmicos e atuais dos recursos. Alvim, Eduardo P. A., NERY JR. Nelson e WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim (coord). p.. 441-452.
wEntendimento minoritário, querestouvencido naADIN2212-2 CE.
51 Recl. 345-DF, rei. Min. Marco Aurélio, J. 27.11.91, DJ 30.9.94, p.26164. Recl. 356, STF.

69



Admissibilidade deAdin emFacedaReclamaçãoJurisdicional Criada cm
Constituição Estadual, LeiEstadual ouemRegimentos Internos de Tribunais.

pode ser impugnado, e as decisões que nela são proferidas, são passíveis de
recursos, consoante dispõe a lei n" 8.038/90, que "institui as normas
procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior
Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal".

Dessa forma, é extreme de dúvida que a reclamação é uma
medida de jurisdição contenciosa.

Nesse sentido são os ensinamentos de Marcelo Navarro Ribeiro
Dantas:

"Então, esclarecido que o processo da reclamação não é, de
modo algum, processo de jurisdição voluntária, nem mero
procedimento - ainda que, em certos casos, possa ter alguma
coloração objetiva -, a conclusão é que ele integra a jurisdição
contenciosa.

Assim, sendo providência, ou, como querem alguns, remédio
processual jurisdicional contencioso, só pode ser recurso,
incidenteprocessual ou ação."52

3.5.3 NATUREZA RECURSAL

Existem ainda aqueles ' que defendem que a reclamação seria um
recurso ou sucedâneo de recurso. Entretanto, não nos parece, com a
devida máxima vênia, sepossa reconhecer a reclamação tal natureza.

Dantas, Marcelo Navarro Ribeiro in Reclamação constitucional no Direito Brasileiro
p. 452.

3Posicionam-se nesse sentido: Moacyr Amaral Santos, Recl. n° 831-DF, in RTJ 50, p..
539/550. Lima, Alcides Mendonça. In, "O Poder Judiciário e a Nova Constituição", Aide,
1989, p. 80. Contrários a esse entendimento: Dantas, Marcelo Navarro Ribeiro. In
"Reclamação Constitucional no Direito Brasileiro, Sérgio Antônio Fabris Editor, Porto
Alegre, 2000, p.. 452/456; Pacheco, José da Silva.In "A Reclamação no STF e no STJ de
acordo com a Nova Constituição", Nery Júnior, Nelson. In "Princípios Fundamentais -
Teoria Geral dos Recursos, 5" ed., RT, São Paulo, 2000, p. 91; Aragão, E. D. Moniz. "A
Correição Parcial. Apud RTJ 112515.
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De fato, pois para se interpor recurso mister se faz à existência de
alguns requisitos indispensáveis. Primeiro há necessidade da parte ter sido
vencida, parcial ou totalmente, em virtude de prévia decisão desfavorável.
No caso da reclamação para garantir a autoridade das decisões do STF ou
STJ, o reclamante não é o vencido, mas, sim, o vencedor. Ora, inexistindo
sucumbência, não há interesse, via de regra, para a parte recorrer.

Por outra margem, tratando-se de reclamação para preservação de
competência, usurpada por outro tribunal ou juízo, não existe e nem se
faz imprescindível à existência de sentença que seja desfavorável ao
reclamante.

Segundo, a reclamação não tem por fim a revisão da decisão. O
que ela visa é a garantia, o reforço de uma decisão que lhe foi favorável. E,
no caso de reclamação para preservar a competência, dispensável se torna
qualquer sentença, pois o objetivo é a aplicação do princípio do juiz e do
promotor natural, insculpido no art. 5", inciso XXXVIII, da Constituição
da República.

Terceiro, o recurso deve ser interposto dentro do prazo legal, que
é peremptório. Caso contrário, dá-se à preclusão do direito de exercer a
pretensão recursal. A reclamação, entretanto, não está sujeita a prazo
processual.54

Quarto, o recurso é interposto contra uma decisão judicial. Já a
reclamação tanto pode ser proposta contra ato judicial como contra ato
administrativo, " pois se encontrando no seio da Constituição Federal,
"deve ser interpretada no sentido de sua máxima eficácia, em

54 Nesse senado: Moniz de Aragão, Egas D., A Correição Parcial. Apud Dantas, Marcelo
Navarro Ribeiro. "Reclamação Constitucional no Direito Brasileiro", Sérgio Antônio
Fabris Editor, Porto Alegre, 2000, p. 454; Recl. n° 273-SP, Pleno, Min. Marco Aurélio.
" DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Reclamação Constitucional no Direito
Brasileiro, p. 333, manifesta-se nessa trilha, embasado na jurisprudência do STF:ReclQO
380-DF, Pleno, Rei. Min. Néri da Silveira; Recl. n° 501-DF, Pleno, Min. limar Galvão, DJ
20.10.95, p. 35254.
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dispositivo que igualmente não distingue quem quer que afronte a
competência ou desobedeça à decisão da Corte".515

Quinta, a reclamação encontra-se prevista na competência
originária do STF e STJ e não em sua competência recursal.57

A luz dessas ponderações, lastreadas no entendimento
doutrinário dominante, forçoso é se reconhecer que a reclamação não tem
natureza recursal.

3.5.4 NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL

Há quem entenda que a natureza da reclamação seria de
incidente processual.58

Dissentimos, com a devida vênia, dessa assertiva. Isto porque, ela
aborda apenas um aspecto da reclamação, qual seja, a questão da
preservação da competência, esquecendo-se, no entanto, de abordar o
problema da desobediência da decisão.

Adicione-se que o fato da reclamação referir-se a um processo em
que haja usurpação ou descumprimento de decisão, não faz dela um
incidente processual.5''

Ora, a reclamação é sempre incidente a um processo, mas isso
não que dizer que ela seja um incidente desse processo, pois "o conceito
de ação ou processo incidente não se confunde como o de incidente
processual."'^

wIbid. p. 346.
57 Ibid. p..: 452/453.
MAragão Moniz. In "A Correição Parcial". Apud, DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro.
Ob. cit. p. 456.
•"DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Ob. cit., p.457

Morato, Leonardo Lins: ' incidente de processo é parte de uma ação de maneira que a
decisão nele proferida influencia frontalmente a açào principal. Por outro lado, a
reclamação é evidentemente autônoma em relação ao feito em que foi proferida a
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E, para melhor compreensão desse raciocínio, invocamos aqui o
exemplo fornecido por Marcelo Navarro Ribeiro Dantas no atinente a
ação cautelar, que é sempre acessória, preparatória e incidente a uma ação
principal, que se trate de processo de conhecimento ou de execução, e não
se constituiem simples incidenteprocessual.
Citamos, por outro lado, com supedâneo no magistério do aludido autor,
que os embargos à execução, a ação declaratória incidenta! e a ação
rescisória, além de acessórios, são sempre incidentes, e ainda assim, são
ações e não incidentes processuais.
É importante registrar a similitude existente entre o instituto da
reclamação com as ações cautelares, que podem ser preparatórias ou
incidentais. Isto porque cia tanto pode ser preparatória, quando objetiva,
preservar a competência do STF ou STJ,*1 como incidente, quando busca a
garantia de uma decisão que foi descumprida por tribunais, juizes ou
pessoas de qualquerpoder.

Obtempere-se, por outro lado, não ser possível o incidente
processual quando se tratar de processo já encerrado. E, a reclamação,
como se sabe, também é ajuizada para se garantir o cumprimento de
decisões do STF ou STJ, já transitadas em julgado.

3.5.5 NATUREZA DA AÇÃO

Conquanto existam ainda algumas oscilações, a jurisprudência do
STF e, notadamente, a do STJ, tem demonstrado uma forte tendência no
sentido de considerar a natureza jurídica do instituto em estudo, como
ação.

Essa tendência encontra ressonância no Direito Positivo, ainda
que de forma implícita. Com efeito, haja vista que a reclamação encontra-

decisào reclamada, por mais que se refira a este." A Reclamação Prevista na Constituição
Federal, In Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos.
61 DANTAS,Marcelo Navarro Ribeiro, Ob. cit. p. 457
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se inserida "na competência originária das Cortes às quais a Constituição
ou a lei a atribuem".62

Nessa trilha, há muito se manifesta a doutrina/'11 E, estudo
recente,64 vem fortalecer, ainda mais, esse entendimento.

De fato, pois através da reclamação a jurisdição é provocada
quando se formula pedido de preservação de competência ou garantia de
decisão concedida pelas Cortes autorizadas a conhecer do instituto, o que
configura, indubitavelmente, pedido de tutela jurisdicional. Alem disso,
litígio se faz presente. Versando a reclamação sobre preservação de
competência, por exemplo, tem-se, de um lado, o reclamante, pleiteando o
princípio do juiz c promotor natural e, de outro, o Tribunal ou juiz
invasor que persiste em manter uma competência que não é sua. Ou
tratando-se da outra hipótese de cabimento da reclamação, o reclamante
que requer o cumprimento da decisão e o órgão inferior que resiste em
desobedecê-la.

Vislumbra-sc, daí, os elementos da ação, quais sejam: partes, causa
de pedir e pedido. De bom alvitre ressaltarmos, outrossim, que o
reclamante se sujeita a juízo de admissibilidade isto é aos pressupostos
processuais e as condições da ação, conforme pronunciamentos do STF;
como também ao juízo de mérito/5

1,2 DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Ob. Cit., p. 459, referindo-se, no caso, ao STF,
STJ, TSE e STM.

José da Silva Pacheco, ob. Cit., p. 587e Pontes de Miranda, comentários ao Código de
Processo Civil, tomoV. Forense, p. 384
64 Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Ob. Cit., p. 459.

Recl. 345-DF, Pleno, Rei. Min. Marco Aurélio, em se examinar o interesse de agir; Recl.
356-SP, Pleno, Rei. Min. Carlos Celloso, aonde se exige a possibilidade jurídica do
pedido; Recl, QMC 397-RJ, Pleno, Rei. Min. Celso de Mello, em que se verifica a falta de
legitimidade.
Agrrcl 532-1 RJ, Pleno, Rei. Min. Sydney Sanches
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Além disso, como dito linhas atrás, requer para sua postulação
capacidade postulatória; há previsão de contraditório/''' vez que o pedido
do reclamante pode ser impugnado, e as decisões que nela são proferidas,
são passíveis de recursos, consoante dispõe a lei n° 8.038/90, que "institui
as normas procedimentais para os processos que especifica, perante o
Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal".67

Impõe-se consignar, também, que há acórdão em que o STF vê
nela similitude com os writs. Cremos nós que essa comparação é
perfeitamente escorreita, pois assim como no mandado de segurança, a
reclamação requer prova documental pré-constituída; é possível a
concessão de liminar; há informações da parte reclamada; pode ser
impugnada por assistente litisconsorcial; há parecer do Ministério Público
e a suaexecução, caso seja julgada procedente, é mandamental.

Convém assinalarmos, ainda, por mais de uma vez o STF
converteu a reclamação em Ação Direta de Inconstitucionaüdade/8
Importante adicionar, também, que a decisão proferida em sede de
reclamação faz coisa julgada material69 e só pode ser desconstituída
mediante ação rescisória.

Diante de tantos requisitos que são inerentes às ações,
entendemos, com o devido respeito àqueles que pensam em contrário, ser
esta a corrente que mais se adequa como a natureza jurídica da
reclamação. Uma ação com sede constitucional, cuja decisão nela

66 AgrRcl 208-SP, Pleno, Rei. Min. OscarCorrêa, J. 13.08.86, DJ 29.08.86, p. 15184.
61 MORATO, Leonardo Lins. A Reclamação prevista na Constituição da República.
Aspectos e Atuaisdos Recursos, p.. 441/452,
^ ADIMC 90-R, Pleno, Rei. Min. limar Galvão, j.8.10.93, Dj 3.12.93, p.2635ó; ADIMC
8Ó4-RS, Pleno, Rei. Min. limar Galvão, Recl. 456-60, Pleno, Rei. Min. Néri da Silveira,
j.29.6.94,DJ, 28.4.95, p.11132.
" RE 110561-SC, 2*T, Rei. M. Dejaci Falcão, j.29.09.87, DJ 16.10.87, p.22418, apud
Dantas, Marcelo Navarro, ob,cit.,p;2ól.
'" Agr.Rc.532-l,RJ,Pleno, Rei. Min.Sydney Sanches, DJ, 20.09.96, cf. Lex-JSTF, v.217,
p..H4 e ss, apud, Dantas, Marcelo Navarro Ribeiro, ob, cit.,p.350.
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proferida é de carga precipuamente mandamental, por almejar proteção in
natura.

4. ADMISSIBILIDADE DE ADIN EM FACE DE
RECLAMAÇÃO

Como dito, visa a ação direta de inconstitucionalidade à retirada
do ordenamento jurídico de lei de ato normativo incompatível com a
ordem constitucional.

In casu, defendemos a tese de que a Reclamação Jurisdicional
criada, posterior a Constituição da República Federativa do Brasil, em leis,
Constituições de unidades federadas, ou regimentos internos de Tribunais,
é totalmente incompatível com a atua! Ordem Constitucional.

Consoante já abordado inicialmente, o instituto da reclamação
originou-se de construção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal,
sob a influência da teoria dos poderes implícitos, na metade deste século e,
pela primeira vez, foi alçado em nível constitucional, na Carta Magna de
1988 . Encontra-se previsto expressamente na competência originária do
STF e do STJ, nos art. 102, 1, 1, e art. 105, I, f da Constituição da
República Federativa do Brasil.

A Constituição previu, em seu próprio texto, a criação da
reclamação somente para a Suprema Corte e para o Superior Tribunal de
Justiça. Logo, deve ser vista com muita restrição, essa competência para os
demais tribunais.

A reclamação, diante do direito positivo brasileiro, só pode ser admitida perante o STF
e o STJ, por determinação direta da Constituição; perante o TSE, em virtude de
construção baseada no poder normativo daquela corte, previsto em lei complementar
autorizada pela Carta Magna; e perante o STM, porque prevista em lei reguladora da
competência desse tribunal, igualmente prevista no Texto Maior., Conforme Dantas
Marcelo Novarro Ribeiro. Reclamação Constitucional, Sérgio Antônio Fabns Editor,
Porto Alegre, 200, p.p. 282/300.
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Com efeito, pois o art. 96 da Carta Básica, que concede
competência privativa para os tribunais se auto-organizarem-se,
elaborando, inclusive, seus regimentos internos respectivos, não concede
autorização para que essas Cortes Judiciárias venham estabelecer, por essa
via, competência que não esteja prevista ou autorizada pelaLei Maior.

A regra contida no referido artigo, como fonte do poder
normativo conferido aos demais tribunais para a elaboração de seus
regimentos, restringe-se ao âmbito interno e restrito de cada Corte
Judiciária.

Quando a Constituição da República prescreve em seu artigo 93,
que lei complementar, de iniciativa do STF, disporá sobre o estatuto da
magistratura não faz qualquer referência à reclamação. Ademais, passado-
se mais de doze anos, referida lei não foi ainda editada, prevalecendo os
dispositivos da Loman - Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que da
mesma forma não faz qualquer menção ao citado instituto.

Demonstra-se claro que não houve lacuna inconsciente, pois se a
Constituição da República Federativa do Brasil quisesse estender a mesma
atribuição conferida ao STF e ao STJ para os demais Tribunais,
logicamente a teria incluído nos artigos a eles referidos.

No caso do STF, a excepcionalidade é plenamente justificável,
tanto pela sua singular relevância como pela missão predominante que
desempenha na estrutura e no relacionamento dos Poderes. Ademais, suas
decisões são finais e definitivas, não mais se facultando à parte o uso dos
recursos processualmente definidos, o que não ocorre com os Tribunais
inferiores, pois, enquanto as decisões não chegam ao STF, vários remédios
processuais podem ser interpostos.

É importante lembramos ainda que a competência é prevista na
Constituição da República ou por ela autorizada, por ser princípio
indisponível.
Nesse compasso é a lição deJ. J. Gomes Canotilho:
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"As normas de criação de órgãos são também (ou são
acompanhas de) normas de competência. Logicamente, a
Constituição cria, de forma directa, certos órgãos com certas
competências. O exercício das competências
constitucionalmente normadas deriva directamente da
constituição, afirmando-se contra quaisquer leis
concretizadoras essas competências de forma incompatível
com o disposto nas normas organizatórias da lei
constitucional".'2

Destaca, ainda, o citado autor que "um dos mais importantes
princípios constitucionais a assinalar nesta matéria é o princípio da
indisponibüidade de competência ao qual está associado o princípio
da típicidade de competências".73

Vislumbra-sc, pelos ensinamentos do notável constitucionalisla
que a competência - é importante reprisar, mais uma vez, dá-se por
norma constitucional ou por autorização.

Logo, deve-se registrar que o art. 125, destinado aos tribunais e
juizes estaduais, concedendo poderes às unidades federadas para
organizarem suas justiças, com observância dos princípios constitucionais
da Magna Carta, não permite que essas Cortes legislem acerca do instituto
da reclamação propriamente dita, ou seja, a jurisdicional.

De igual forma, as previsões constantes nos artigos 108 e 109 -
Tribunais Regionais e Juizes Federais; artigo 108 a 113 - Justiça do
Trabalho; artigo 92 -Justiça do DF, todos da Constituição da República; e
nem a Lei 8.038/90 autorizam a criação da reclamação jurisdicional. Por
outro lado, os tribunais podem dispor sobre a reclamação ou correição-
parcial, que se distingue da reclamação abordada neste trabalho, visto que
aquela possui "caráter administrativo-disciplinar, pertinente ao governo

Direito Constitucional eTeoria da Constituição, Coimbra, Almedina, 1998, p. 1053.
'* Direito Constitucional, 6', Coimbra, Almedina, 1993, 679.
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interno da magistratura, direcionada a coibir erros e abusos de juizes
de primeiro grau, cujo uso recursal - que só se pode ter por
inconstitucionalidade - é mera deturpação".74

De fato, conforme explicitado anteriormente, não se trata de
simples procedimento, mas de matéria processual, vez que a natureza
jurídica do instituto sub examine é de ação, estando, destarte, fora da
competência legislativa das unidades federadas.

É totalmente inconstitucional a previsão do instituto da
reclamação nos regimentos internos, leis e constituições estaduais,
posteriores a Constituição da República, visto configurar matéria de
direito processual, sobre qual cabe a União privativamente dispor, por
força do artigo 22,1 da Constituição da Republica.

Ademais, só o Congresso Nacional, com sanção do Presidente da
República, cabe legislar sobre direito processual (Constituição da
República, art. 48).

Configura-se uma verdadeira invasão da esfera de atribuição
federal, com burla a discriminação de competência prevista na Lei
Fundamental, a previsão da reclamação para os tribunais, aos quais ela
não é admitida pela Carta Básica.

Dessa forma, forçoso é concluir que a criação da reclamação,
posterior a promulgação da Constituição da República, por leis ordinárias
(cujo assento não esteja resguardado pela Lei Fundamental), ou por
disposição regimental, desrespeita os cânones constitucionalmente
insculpidos.

Nesse diapasão, posiciona-se, com muita percuciência, Marcelo
Navarro Ribeiro Dantas:

74 Nesse sentido, manifesta-se, com muita propriedade, Dantas, Marcelo Navarro Ribeiro,
in Reclamação Constitucional no Direito Brasileiro, Sérgio Antônio Fabris Editor, Porto
Alegre, 2000 p.519.
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"Se há constituições ou leis estaduais de organização
judiciária, ou - pior ainda - normas regimentais de Tribunais
dos Estados, que prevejam, para tais órgãos, competência para
julgamento da espécie de reclamação de que aqui se cuida, tais
disposições, ao que parece, incorrem em inconstitucionalidade
perante a Constituição da República".75

E importante salientar, por outro lado, que a matéria ora
discutida já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, antes e após a
atual Constituição.

Em outubro de 1984, antes da atual Carta, portanto, deu-se no
Supremo Tribunal Federal julgamento histórico em que se declarara a
inconstitucionalidade da reclamação prevista no Regimento Interno do
antigo Tribunal Federal de Recursos, similar a do Excelso Pretório, para
preservar a sua competência e a autoridade de suas decisões, na
Representação 1092 - DF, relator Min. Djaci Falcão, cuja ementa encontra-
se vazada nos seguintes termos:

"Reclamação: Instituto que nasceu de uma construção
pretoriana, visando à preservação, de modo eficaz, da
competência e da autoridade dos julgados do Supremo
Tribunal Federal. Sua inclusão a 2-10-57, no Regimento
Interno do órgão maior na hierarquia judicial e que desfruta
de singular posição.

Poder reservado exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal
para legislar sobre processo e o julgamento dos feitos de sua
competência originária ou recursal, instituído pela
Constituição Federal de 1967 (artigo 115, parágrafo único,
letra c, hoje artigo 119, § 3", letra c).Como quer que se
qualifique - recurso, ação ou medida processual de caráter

Reclamação Constitucional no Direito Brasileiro, Sérgio Antônio Fabris Editor, Porto
Alegre, 2000.
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excepcional, é incontestável a afirmação de que somente ao
Supremo Tribunal Federal em face, primacialmente, da
previsão inserida no artigo 119, § 3°, letra c, da
Constituição da República, é dado, no seu Regimento
interno, criar tal instituto, não previsto nas leis processuais.

O Regimento Interno do Tribunal Federal de Recursos, ao
criar a reclamação, nos seus artigos 194 a 201, para
preservar a competência do Tribunal ou garantir
autoridade de suas decisões, vulnerou os preceitos
constantes do artigo 43 c/c o art. S", inciso XVII, letra b, artigo
6" e seu parágrafo único, e do art. 119, § 3", letra c, da Lei
Magna. Representação julgada procedente, por maioria de
votos." (grifou-se)

Vê-se, pela ementa transcrita, que a mais alta Corte do País, já
naquela época, não admitia que, além dela, outro Tribunal inserir-se em
seu Regimento Interno, a figura da reclamação propriamente dita. O
Ministro Relator, Djaci Falcão foi incisivo no seu relatório, cabendo aqui
se destacar o seguinte trecho:

"Cabe tão só ao Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, dispor sobre a matéria de direito
processual (conforme artigo 43) sem qualquer intromissão do
Poder judiciário, ao qual se reservou outra área de atribuição.
...6. Permite, todavia, a Carta Magna, como exceção, ao
Colendo Supremo Tribunal Federal estabelecer no Regimento
Interno, "o processo e julgamento de sua competência
originária ou recursal c da argüição de relevância da questão
federal" (arugo 119, §3°,c).
Essa exceção contempla, e é restrita, ao Supremo Tribunal
Federal. Não pode ser hoje ampliada para o efeito de se
atribuir aos tribunais inferiores a mesma faculdade, e ao
talante destes.
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Assim, o Egrégio Tribunal Federal de Recursos, não pode,
como também não pode qualquer outro tribunal inferior,
estabelecer, no seu regimento interno, o processo e o
julgamento dos feitos de sua competência ou recursal.

Somente a lei lhes atribui "elaborar seus regimentos internos e
neles estabelecer, respeitado o que preceituar a Lei Orgânica da
Magistratura Nacional, a competência de suas câmaras ou
turmas isoladas, grupos, secções ou outros órgãos, com função
jurisdicionais, ou administrativas", porque a tanto se acham
autorizados (Constituição Federal, artigo 115, II, I,ei Orgânica
da Magistratura Nacional, artigo 21, III).

Quanto ao processo e julgamento dos feitos de sua
competência originária ou recursal, subordinam-se,
incondicionalmente, às leis processuais ditadas pelo Congresso
Nacional e sancionadas pelo Presidente da República. Nesse
terreno, não há substabeiecimento de competência.

Vê-se, portanto, que, na sistemática atual, o Colendo Supremo
Tribunal Federal, por força de delegação do poder, legisla
sobre o "processo e o julgamento dos feitos da sua
competência originária ou recursal e da argüição de relevância
da questão federal" (Constituição federal, artigo 119, §3", c).

Cuida-se de delegação do poder e não de simples autorização
para elaboração das leis delegadas.

Essa delegação de poder é de caráter restrito, fonte, tão só, de
leis de processo atinentes aos feitos de competência originária
ou recursal do Colendo Supremo Tribunal Federal e da
argüição de relevância da questão federal.
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A mais Alta Corte de Justiça do País legisla nesse setor,
competentemente, obedecidas, porém, as linhas
discriminatórias constitucionais.

Essas normas regimentais, com força de lei, a exemplo da
Constituição Federal c do Código de Processo Civil, são fontes
formais do Direito Processual, em contraposição às leis de
organização judiciária erigidas pelos Estados e às disposições
outras dos regimentos internos dos tribunas, que, embora
relevantes para estudo do Direito Judiciário, são fontes
abstratas.

8. A União, e somente a União, tem competência para
legislar sobre o processo, de sorte que a lei do processo civil
ou penal é só aquela que promana do legislador federal ou
do Colendo Supremo tribunal Federal, subordinado este
aos estreitos limites do poder que lhe foi delegado".7f'
(grifou-se)

Assim, por haver entendido que o TRF exacerbara de suas
atribuições, invadindo a competência da União, o STF, por maioria,
julgou procedente a Representação, declarando a inconstitucionalidade
dos dispositivos daquele Egrégio Tribunal relativos a reclamação. E,
inobstante o Procurador-Geral da República haja interposto Embargos
lnfringentes77 na aludida Representação, eles foram rejeitados.7"

Na vigência da atual Constituição, o Governador do Estado do
Ceará, em razão da impossibilidade do Estado exercer o seu direito de
defesa, de forma ampla, o que resultava em prejuízos, ingressou com Ação

7Í'R'1J 112/504-567,
11 Depois dessa decisão o STF passa não admitir embargos de Infrigentes em sede de
Reclamação. Esse entendimento continua mantido na atual Carta vigente: ErcLA 377-PR,
Rei. Min. Moreira Alves, j.
27.10.94, p. 29164.
7KRTJ 117/921-961.
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Direta de Inconstitucionalidade n" 2.212-1, Ceará, com pedido de liminar,
em face da Constituição Estadual e Regimento Interno do Tribunal de
Justiça daquele Estado, terem criado o instituto da reclamação.

Em maio de 2000, a Suprema Corte ao analisar o pedido de
liminar, por maioria, manteve o entendimento firmado, quando do
julgamento da Representação 1092, ao conceder a liminar pleiteada,
consoante se depreende da ementa daquela decisão, cujo relator foi Min.
Octávio Gallotti:

"Criação, por norma de Constituição Estadual ou do
Regimento do Tribunal de Justiça, de reclamação destinada à
preservação da competência deste, ou à garantia de suas
decisões.

Relevância jurídica da argüição, que se lhe opõe, de invasão de
competência privativa da União para legislar sobre direito
processual (Constituição, art. 22,1)".

E extreme de dúvida, portanto, que a reclamação somente é
admitida pelo STF, STJ com autorização da Carta da República.

Nessa linha de raciocínio, constata-se, iniludivelmcnte, que a
reclamação jurisdicional criada após a Carta Maior, e em atos normativos
sem assento ou autorização na citada Carta são concessa venia,
inconstitucionais, o que enseja o ajuizamento da competente AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

5. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, razoável é chegarmos às seguintes conclusões:
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A Consrituição''; como Lei Fundamental implica não apenas o
reconhecimento de sua supremacia na ordem jurídica, mas também, a
existência de mecanismos suficientes para garantir essa qualidade. Referida
supremacia, não exige apenas a compatibilidade formal ao direito
infraconstitucional, mas também, a consonância com sua dimensão
material.

O que caracteriza o Estado Democrático de Direito é a submissão
de todos à ordem jurídica, em cujo topo está a Lei Maior.

Revela-se imprescindível o controle de constitucionalidade,
mormente frente à realidade brasileira, país continental, cuja moldura de
contradição espelha desigualdades regionais e socioeconõmicas.
Simetricamente encontra-se o Poder Judiciário com multiplicidade de
juizes e tribunais, de contextura e cultura díspares, sobrelevando-se, assim,
a necessidade deste controle pelo STF.

O Poder Judiciário, como os demais Poderes de Estado, está
compelido a trilhar a sua conduta pelos caminhos da estrita legalidade e
em conformidade com as normas constitucionais, primados do Estado de
Direito Democrático.

Neste cenário, apresenta-se a Ação Direta de
Inconstitucionalidade instrumento hábil para retirar do ordenamento
jurídico o antagonismo e a contrariedade do ato normativo com os
vetores estabelecidos na Lei Fundamental.

Referida ação, conseqüência lógica da separação entre Poderes,
possui tamanha relevância, que a Constituição vigente ampliou a
capacidade de sua propositura, como se verifica de seu art. 103.

79 "Ela é expressão de Direito triunfante, amálgama dos valores jurídicos fundamentais da
comindade destinatária, com quem deve compor autêntica simbiose", cf Oswaldo Luiz
Palu, in Controle de Constitucionalidade, p. 17
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A reclamação constitucional, caso esteja prevista em leis,
constituições estaduais ou em normas de regimentos internos de tribunais,
após a Constituição da República Federativa do Brasil, é totalmente
incompatível com a atual ordem Constitucional, representando uma grave
deformação no sistema jurídico.

Primeiro, porque não se trata de simples procedimento, mas de
matéria eminentemente processual, pelo que não se enquadra no âmbito
dos preceitos regimentais, que apenas regulam a vida interna das Cortes
Judiciárias, não tendo, por conseguinte, quaisquer eficácias externas.

Segundo, porque se um tribunal, que não tem competência
prevista e nem autorização na Lei Básica, cria para si a reclamação, estará
violando seus ditames.

Terceiro, porque em se tratando de matéria processual, a
competência privativa é da União, ex vi art. 22, I, da Constituição da
República Federativa do Brasil, o que configura invasão da esfera de
atribuição, com burla a discriminação de competência.""

Quarto, porque só ao Congresso Nacional, com sanção do
Presidente da República cabe legislar sobre direito processual art. 48, da
Carta Magna.

Portanto, verifica-se a Admissibilidade de Ação Direta de
Inconstitucionalidade, para declarar inconstitucional ato normativo,
editado posteriormente à promulgação da Lei Mãe, que inclui o instituto
da reclamação jurisdicional, em total descompasso com o Mandamento
Maior. O que viola "a força normativa da Constituição que a todos
vincula e a todos submete".

É sabido que a competência é questão de direito estrito, conforme Ministro Oscar
Corrêa na Representação n° 1.092-DF
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"...Ponha-se ardentemente ao trabalho, com a certeza
de que quem tem fé na justiça sempre consegue, a
despeito mesmo dos astrólogos, mudar o curso das
estrelas".

CALAMANDREI

AMEDIDAjLTJIOALCABÍVELPARADAREríTrOSUSPENSIVO
AO RECURSO ESPECIALE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1. INTRODUÇÃO
1.1.Justificativa e Relevância do Tema
Tema que desperta permanente fascínio são os recursos.

Notadamente o recurso especial e o recurso extraordinário, que
constituem uma das mais relevantes questões do direito constitucional e
processual, por seu aspecto teórico e pelas conseqüências de ordem prática
a que conduzem o seu julgamento.

Os pressupostos específicos destes recursos constitucionais, sua
rigorosa base procedimental, os óbices jurisprudenciais que surgem
freqüentemente, dificultando ainda mais sua admissibilidade perante os
tribunais superiores, dentre outros motivos, torna-os um desafio
constante, exigindo amplos conhecimentos acerca dos mesmos, e
habilidade técnica para que, na prática, se possa obter êxito na
propositura de tais recursos.

Neste trabalho, o que se objetiva é dar ênfase especial aos
problemas processuais pertinentes a estes recursos, notadamente no que
concerne ao efeito cm que são recebidos, haja vista que, por expressa
determinação legal, eles não têm suspensividade. Por conseguinte, pode-se
executar a decisão, ainda que provisoriamente. Não obstante, a execução
provisória não abranger atos que importem em alienação, em certos casos,
é possível ocasionar lesão grave ou de difícil reparação a parte.

Nesses casos, mantém-se a rigidez da regra geral ou essa
comporta temperamentos? Havendo temperamento, qual medida judicial
cabível? E esse tema palpitante, polêmico e atual que, mesmo sob um
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número restrito de laudas imposto pela Banca, pretende-se desenvolver, o
qual é de grande importância para o estudioso e o operador do direito.

Para melhor compreensão da temática, o trabalho foi dividido
em 06 itens. Item 1: trata das considerações gerais do recurso, em que, de
modo breve, se abordarão alguns aspectos que lhes são atinentes; item 2
refere-se ao cabimento do recurso especial c do recurso extraordinário
item 3: o efeito em que os recursos excepcionais são recebidos; item 4
veículo processual cabível; item 5: posicionamento do STF e STJ, de
acordo com a jurisprudência pesquisada no âmbito desses tribunais e o
item 6: conclusões.

Esta matéria específica e nova, em que pese ser adotada pela
jurisprudência, não tem sido objeto de atenção por parte da doutrina,
salvo raríssimas exceções. Mas com a presente iniciativa, espera-se que a
efervescência da matéria desperte maiores reflexões.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS RECURSOS
2.1. Fundamentos

O interesse que impulsiona a parte vencida a recorrer, de modo
geral, pode se dar pela falibilidade humana - já que o magistrado não é
uma máquina infalível de produzir decisões perfeitas e corretas, mas um
ser humano, passível de falhas e erros; pela irresignação natural do
homem de insurgir-se contra uma decisão que lhe seja desfavorável ou,
ainda, pela busca incansável de justiça, pois acredita-se que quanto mais
for analisada uma decisão, maior c a probabilidade de uma justiça
perfeita como diz Ada Pellegrini GRINOVHR1.

Entremcntes, na doutrina, no decorrer do tempo os recursos
sempre foram alvos de calorosas discussões no tocante a sua adoção ou
não pelas legislações, dada a dificuldade de estabelecer-se um ponto de
equilíbrio entre a rápida solução dos conflitos e a segurança na entrega da

Cf. OProcesso em evolução, p. 64.
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prestação jurisdicional. A alternativa adotada pelos ordenamentos
jurídicos foi propiciar remédios, restringindo, no entanto, "os casos e as
oportunidades"', já que não é possível afastar-se a possibilidade de erro.

2.2. Meios de impugnação
A parte interessada pode impugnar as decisões judiciais por

intermédio dos recursos e das decisões autônomas de impugnação. Estas,
em regra, dirigem-se contra decisões transitadas em julgado, como por
exemplo, a ação rescisória. Os recursos, ao contrário, voltam-se contra
decisões que ainda não transitaram em julgado. A principal diferença
entre eles, todavia, reside no fato de que as ações impugnativas originam
uma nova relação jurídica processual, instaurando, portanto, processo
diverso daquele em que a decisão hostilizada foi proferida. Ao passo que
os recursos são propostos endoprocessualmente, ou seja, dentro da mesma
relação jurídica processual. Assim, não é necessária a instauração de novo
processo3.

2.3. Conceito

O Código de Processo Civil, malgrado estabeleça conceitos de
alguns institutos jurídicos, o que é impróprio4, não fornece a definição de
recursos .

Entretanto, na doutrina, em que o tema fica melhor situado, há
diversos conceitos fornecidos pelos autores, sendo oportuno, aqui,
transcrever aquele que é fornecido pelo Prof. Nelson Luiz PINTO:

"o recurso é o meio processual através do qual pode a parte
impugnar, dentro do processo, portanto endoprocessualmente,

2Cf. BARBOSA MORF.TRA, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, p. 97 e 227.
5Cf. BARBOSA MORRIRA, op. ei!., p. 230. Nelson Nl'.RY JÚNIOR, Princípios fundamentais -

Teoria geral dos recursos, p. 175, 189 e 190.
J Diz Nelson NilRY JÚNIOR, op. cit., p. 168, que Savigny já alertava "do perigo

representado pela codificação completa do direito com as respectivas definições, no
sentido de que isto representaria o pensamento atual da ciência jurídica, impedindo,
por assim dizer, a evolução matéria! e progressiva dessa mesma ciência".

; Cf. Nelson NF.RY JÚNIOR, op. cit. p.168-169.
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um pronunciamento judicial que lhe tenha causado prejuízo
ou gravame, material ou processual, objetivando a modificação
(reforma), anulação (invalidação), esclarecimento ou integração
desse pronunciamento, que, para ser recorrível há de ter, em
princípio, conteúdo decisório, sem o que não poderia gerar
prejuízopara qualquerdas partes"6.

2.4. Classificação
Os recursos são classificados de diferentes modos e critérios

pelos doutrinadores. Para fins deste trabalho, abordar-se-á apenas a
classificação dos recursos de fundamentação livre, fundamentação
vinculada, ordinários, extraordinários7.

Como se sabe, é imprescindível que os recursos sejam
fundamentados. Fundamentar a decisão é tecer criticas à mesma". Em
certas situações, a lei limita as críticas feitas à decisão recorrida, em outros
casos, não.

Assim, no recurso de fundamentação livre, a lei não restringe a
liberdade da parte de dirigir quaisquer críticas à decisão hostilizada, por
não terem elas nenhuma influência para a admissão do recurso. Cita-se,
como exemplo, a apelação.

No tocante ao recurso de fundamentação vinculada, as críticas
contra a decisão combatida são aquelas elencadas taxativamente pela lei,
pois o cabimento do recurso bem como a sua admissibilidade dependem
de erro típico . A lei também exige outros pressupostos, como se verifica
do recurso extraordinário.

6Cf. Recurso especialpara oSTJ, p. 17.
Favorável a essa classificação: Nelson Luiz PiNTO, op.cit., p.34, Ver em contrário:
Barbosa Morkira, op.ãt, p. 252.

8Barbosa Moreira, op. ât., p. 250.
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No que tange aos recursos "ordinários, comuns ou normais"',
são uma garantia do duplo grau de jurisdição. Para serem admitidos basta
que haja sucumbência, pois não requerem pressupostos específicos, nem
possuem forma procedimental muito rígida. Permitem eles discussão de
matéria fática e de direito. O objeto imediato desses recursos é proteger o
direito subjetivo das partes contra decisão judicial, injustiça ou que
contenha algum vício. Estão elencados no art. 496, inciso I a V, do CPC,
quais sejam; apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de
declaração e recurso ordinário"

Já os recursos extraordinários, denominados também de recursos
de direito estrito, "especiais" ou "excepcionais", não se constituem em
terceiro ou quarto grau de jurisdição, visto que além da sucumbência,
apresentam exigências especiais todas previstas na Lei Maior, para serem
admitidos. Eles não são, portanto, considerados como uma garantia do
duplo grau de jurisdição, nem adequados para se discutir matéria de
fato'2, ou corrigir possíveis injustiças. A forma desses recursos é bastante
rígida. Dirigem-se aos órgãos de cúpula do poder judiciário e têm por
objeto imediato resguardar o direito objetivo, especificamente a
Constituição, tratados e leis infraconstitucionais. Somente de forma
indireta é que protegem o direito subjetivo da parte. Incluem-se nessa
classe, o recurso extraordinário, o especial e os embargos de divergência
por serem considerados uma extensão dos dois primeiros recursos citados,
ou seja, extraordinário e especial.

2.5. Dos efeitos

A doutrina costuma classificar os efeitos dos recursos em três:

obstar ao trânsito em julgado, efeito devolutivo e efeito suspensivo. Além
destes, existem ainda o efeito translativo, o efeito substitutivo c o efeito

Rodolfo Camargo MANCUSO, Recurso extraordinário e recurso especial, p. 76.
" Nelson Luiz PINTO, op. cit, p. 3(í.

Oreste Nestor de Souza LASPRO, Duplo grau de jurisdição no direito processual civil, p.
158.
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expansivo.13 Todavia, abordar-se-á somente os três primeiros efeitos
mencionados, os quais são necessários para o desenvolvimento da
monografia ora esposada:

Io) Obstar ao trânsito em julgado ou à preclusão da decisão
guerreada14. Nelson NERY JÚNIOR, todavia, entende que a interposição do
recurso, em verdade, retarda e adia a coisa julgada, "pois esta
circunstância é conseqüência do princípio da inevitabilidade"15. Este
efeito decorre do próprio efeito devolutivo, estando, portanto, presente
em todos os recursos"1.

2") Efeito suspensivo - antes mesmo do recurso ser proposto, dá-
se a manifestação deste efeito, pela simples expectativa de propositura,
que por si só já inibe a produção de efeitos da decisão. A interposição do
recurso torna duradouro esse efeito, que terminaria se acaso o recurso não
fosse proposto no prazo legal17. No sistema do Código de Processo Civil,
a regra geral é os recursos terem efeitos suspensivos. A não-suspensividade
é expressa pela lei. Não só a execução provisória é impedida pelo efeito
suspensivo, como ainda toda eficácia da decisão, ressalvadas, no entanto,
as situações especiais, previstas em lei.

3o) Efeito devolutivo • por meio deste efeito, a matéria
impugnada no recurso é devolvida ao conhecimento do órgão judiciário
superior àquele que a proferiu. Segundo Tereza Arruda Alvim Wambier1*,

13 Nelson NliRY JÚNIOR, Princípios Fundamentais - Teoria Gera! dos Recursos, p. 361 e
seguintes.
IJ BarbosaMoreira, op. át., p. 254.
^op. cit.,p. 176.

BARBOSA MOREIRA, Recursos (direito processual civil), verbete no Repertório Enciclopédico do
Direito Brasileiro, de Carvalho SANTOS, V. 45/100.

17 BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, p.255. No mesmo sentido
Arruda Al.ViM - Repro 48/22.

18 O novo regime do agravo, 2' ed., p. 191-192. Teoria geral dos recursos, Repro 58, p. 150-
156.
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dá-se a devolutividade ainda que a matéria seja devolvida ao mesmo juízo
que prolatou a decisão, como ocorre, por exemplo, nos embargos de
declaração1''. Este efeito é inerente a qualquerrecurso.

3. CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL E DO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
3.1. Recurso Especial
Os pressupostos gerais do recurso especial são os mesmos

atinentes aos demais recursos, quais sejam: legitimação, competência,
tempestividade, sucumbência, regularidade formal, inexistência de fato
extintivo ou impeditivo do poder de recorrer e preparo. A estes,
entretanto, acrescentam-se os pressupostos específicos, de natureza
constitucional, previstos no art. 105 da Carta Política Brasileira: a) causa
decidida em única ou última instância por Tribunais Regionais Federais,
de Justiça ou de Alçada; b) existência de questão federal, que há de ser
prequestionada c cnquadrável nas alíneas do inciso III, do artigo
anteriormente citado

3.2. Recurso Extraordinário

Por sua vez, o art. 102, inciso III, da Lei Maior, estabelece que
compete ao Supremo Tribunal Federal:

"julgar, mediante recurso extraordinário as causas decididas
em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a)
contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar
inconstitucionalidade de Tratado ou Lei Federal; c) julgar
válida lei ou ato de governo local contestado em face desta
Constituição".

Como se observa, a admissibilidade destes recursos excepcionais
está bem definida na Constituição da República. Ao recurso
extraordinário cabe o reexame da matéria constitucional, enquanto que ao
recurso especial compete revisão da matéria infraconstitucional,

" No mesmo sentido Nelson NKRV JÚNIOR, Princípios fundamentais ..., p. 177. Contrário:
José Carlos BARBOSA MOREIRA, em seus Comentários ao CPC, p. 257.
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notadamente a legislação ordinária federal. Exclui-sc, portanto, o reexame
de leis estaduais ou municipais. Nesse sentido, dispõe a Súmula 280 do
STF, aplicável também, aorecurso especial20.

Através do recurso especial, impugna-se decisões proferidas por
tribunais, ao passo que, no recurso extraordinário, pode-se atacar decisões
proferidas por juiz de primeiro grau, quando não for o caso de recurso
ordinário e haja ofensa à Constituição, consoante se infere à luz do art.
102, inciso III, da Lei Maior.

A expressão "causas decididas", constante tanto do art. 102,
inciso III, como do art. 105, inciso III, da Carta Magna, enseja exigência do
prequestionamento da questão constitucional ou federal, previsto nas
Súmulas 282 e 356 do Excelso Pretório, aplicáveis ao RE e, também, ao
RESP21. Eduardo Arruda ALVIM e Angélica Arruda ALVIM22 entendem,
também, que a exigência do prequestionamento, em análise derradeira,
encontra sua razão de ser na própria Constituição da República. É de bom
alvitre ressaltar que, mesmo tratando-se de matérias de ordem pública, é
imprescindível o prequestionamento, por não serem aplicáveis ao
procedimento destes recursos excepcionais21 os arts. 267, § 3° e 301, § 4o,
do CPC . Deve-se observar que o prequestionamento exigido pelas
súmulas 282 e 356 do STF não pode ser feito após -o julgamento do
recurso, pelo tribunal de origem, pois como acertadamente adverte

Apud Eduardo Arruda Al.VIM e Angélica Arruda ALVIM. Recurso especial e
preaueslionamento. In: Aspectos polêmicos e atuais do recurso extraordinário. Teresa Arruda
Alvim WAMBIER, (coord.) São Paulo: RT, 1997.

21 Cf. Nelson NHRY JÚNIOR, Princípiosfundamentais - Teoria Geral dos Recursos, p. 248.
22op.cít.,p. 176.

O processuaÜsta e Ministro aposentado do STJ, Athos GUSMÃO, tanto em sede
doutrinária como nos votos que proferia é incisivo em dizer que o recurso especial é
um recurso extraordinário. RT - 654/7 - 15.

Cf. NKRYJÚNIOR, op. cit, p. 250. A jurisprudência seinclina no mesmo sentido.
3Nelson Luiz PINTO entende que essas questões devam ser apreciadas de oficio. Recurso
Especialpara oSTJ, p.139.
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Theotonio NkgrãO, "se assim fosse, não mais seria prequestionamento,
mas pós-questionamento"2''. "Prcqucstionar quer dizer questionar antes,
fazer, levantar questão acerca de, discutir, controverter previamente"" . Ou
como afirma o Min. Marco Aurélio do STF: "Diz-se prequestionada
determinada matéria, quando o órgão julgador haja adotado
entendimento explícito a respeito, incumbindo à parte sequiosa de ver a
controvérsia guindada à sede extraordinária instá-lo a fazê-lo"2ít. No tocante
ao prequestionamento implícito, há divergência entre os ministros tanto
do S'l] como do STF.

4. EFEITO EM QUE O RECURSO ESPECIAL E O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO SÃO RECEBIDOS

O art. 542 do CPC revigorado com a nova redação dada pela Lei
n" 8.950/94, em seu § 2", disciplina que os recursos extraordinário e
especial "serão recebidos apenas no efeito devolutivo".

Barbosa Moreira211 tece criticas a esse dispositivo por entender
que ele dá a falsa impressão de conceder uma devolução ampla da matéria
que foi decidida pelo órgão judiciário inferior, quando talvez a pretensão do
legislador tenha sido a de reafirmar a exclusão do efeito suspensivo a estes
recursos excepcionais, já expresso no art.. 497, Ia parte, do estatuto
processual civil, no que se refere ao processo executivo. Afirma, ainda, o
autor: "mas c bem de ver que afirmar o efeito devolutivo não implica, por
si só, negar o suspensivo: um não é contrário do outro, nem aquele
incompatível com este" (..)

Assim, não tendo estes recursos efeito suspensivo, pergunta-se: há
alguma medida judicial que se possa manejar para que, em casos

'"• RT 602/09.
21 Sônia Márcia H. de Almeida BATISTA, Dos Embargos de Declaração, São Paulo; RT,

1991,p. 134. Apud Eduardo ArrudaAl.VIM e Angélica Arruda ALVIM, op. cit. p. 161.
20 STí-, Ag. 141.485-5 SP, DJLI de 22.04.92, apud Jurandir Fernades de SOUZA, Aspectos

práticos da interposição dos recursos extraordinário e especial. RT 693/99. Ag. 12342-0-SP,
DJU 03.08.93, p. 14.445.

~' Cf. seus Comentários ao Código de Processo Civil, p. 580.
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excepcionalíssimos, se evite lesão grave ou de difícil reparação, em virtude
da execução provisória da decisão guerreada? Antes, porém, de responder-
se a indagação formulada, é necessário uma pequena digressão acerca do
direito, paramelhor compreensão da matéria.

Como se sabe, superada a fase conceituai do direito e a
desvinculação de seu aspecto liberal - individualista, o direito processual
passou a ser inserido "no contexto das instituições sociais e políticas da
nação"3", já que é"um instrumento aserviço da paz social"31.

4.1. Efetividade do processo
O processualista moderno preocupa-se muito com a efetividade

da tutela jurisdicional. No Brasil um dos primeiros autores a abordar a
matéria foi BARBOSA MOREIRA, que discorreu sobre os pontos relevantes
de seu conceito, cabendo destacar, dentre outros, os seguintes: "oprocesso
deve dispor de instrumentos adequados a todos os direitos"; "o resultado
do processo há de ser de tal modo que assegure à parte vitoriosa, o pleno
gozo da utilidade especifica a que faz jus, segundo o ordenamento"12

4.2 A instrumentalidade do processo
Ligada à questão da efetividade, está a da instrumentalidade do

processo. Esta constitui tema da tese de cátedra de Cândido
DiNAMARCo" em que ele destaca o ideal de efetividade do processo e de
sua instrumentalidade, esclarecendo os fins a serem alcançados pelo
instrumento: escopos sociais, pacificação social, escopos políticos -
participação e escopos jurídicos - a atuação do direito material.

Assim sendo, a efetividade e a instrumentalidade do processo são
elementos essenciais na busca de soluções dos conflitos juntamente com
os princípios que regem o direito processual civil: o devido processo legal

Cândido DINAMARCO, Nasce um Novo Processo Civil. In: Reforma do Código de Processo
Gvii, Sálvio de FIGUEIREDO (coord.). p. 1.

" GRINOVF.R eDINAMARCO, Teoria Geral do Processo, p. 41.
Notas sobre oproblema da "efetividade" doprocesso. In: Temas de Direito Processual, p. 27-42.
A instrumentalidade do processo, p. 159-259.
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e o acesso a ]ustiça.

4.3. O acesso à justiça, segundo Mauro CAPPELLETTIe Bryant
GARTH

Mauro CAPPELLETTI, Doutor em Direito pela Universidade de
Florença - Itália e Bryant GAFLHiJ, Doutor em Direito pela Universidade
de Stanford - Estados Unidos, ao discorrerem, sobre a evolução do
conceito teórico de acesso à justiça, asseveram que nos estados liberais
"burgueses" a mesma era apenas formal e não efetiva. Entretanto, a
medida em que as ações e relacionamento adquiriram caráter mais
coletivo que individual, surgiu um movimento para que os direitos e
deveres sociais passassem a ser reconhecidos. O acesso passou a ser visto
não só como um direito fundamental, mas também como "ponto central
da moderna processualística".

Os autores, após exporem os obstáculos que impedem o acesso
efetivo à justiça, tais como: custas judiciais, possibilidades das partes e
problemas especiais dos interesses difusos. F, apresentam soluções
denominadas de "ondas", as quais se dividem em três: primeira onda -
assistência judiciária para os pobres; segunda onda - representação dos
interesses difusos; terceira onda —"do acesso a representação judicial a
uma concepção mais ampla de acesso à justiça". Além disso, sustentam
que deva se dar "um novo enfoque de acesso à justiça", que incentive
várias e amplas reformas, tais como: alterações nas formas de
procedimento; modificação na estrutura dos tribunais ou criação de
novos tribunais; etc1'. Por outra margem, entendem ser preciso, ainda, que
o direito seja analisado não só sob a ótica dos produtores do direito, mas,
também, de acordo coma perspectiva dos usuários ''.

4.4. Tendência Brasileira

A tendência anteriormente mencionada surtiu efeito na doutrina

uAcesso àjustiça, tradução de Ellen Gracie NORTI IFI.EF.T.
* op. cit p. 71.
"' Mauro CAPPEIXETTI, o Processo Civil Contemporâneo. In: Revista Gênesis, p. 9.
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brasileira que estava consciente da necessidade de mudanças e de
reformas; merecendo aqui realçar o trabalho produzido por Kazuo
WATANABE sobre o acesso à justiça, na sociedade moderna, enfatizando
que o referido acesso, nos dias atuais, não se restringe apenas em acesso
aos tribunais, mas à viabilidade de acesso à ordem jurídica justa.

4.5. Obtenção de efeito suspensivo em casos excepcionais
Assim, retornando-se a pergunta formulada (item 4), pode-se

responder que cm casos excepcionais é possível, sim, obter-se a suspensão
da decisão impugnada, ainda que o recurso interposto, por disposição
legal, não tenha efeito suspensivo, com supedànco nos princípios
processuais abordados anteriormente.

5. VEÍCULO PROCESSUAL CABÍVEL
Nessecaso, qual é, então, o veículo processual adequado?
5.1. Mandado de Segurança
Ao primeiro exame se poderia pensar no mandado de segurança.

Com efeito, pois como se sabe, deu-se nova interpretação ao art.
5°, inciso II, da Lei 1.533/51, elaborada na época do CPC de 1939, com a
entrada em vigor do Código de Processo Civil de 1973 que, quase ou
nada, trata de ato judicial irrccorrível, bem como por decisão proferida,
por maioria, pelo STF,K, admitindo o cabimento de mandado de
segurança contra ato judicial passível de recurso, quando tal ato, além de
ser desprovido de efeito suspensivo, puder ocasionar lesões graves ou de
difícil reparação, abrandando o enunciado de sua Súmula 267, cujo teor é
igual às disposições do inciso II, art. 5" da Lei do mandado de segurança.

A partir dessa decisão, passou-se com muita freqüência a fazer-se
uso do mandado de segurança para obtenção de efeito suspensivo a
recurso que, por previsão legal, não o tem, principalmente no caso do
agravo de instrumento anterior à Lei nü 9.139/95, sob a alegação da

37 Participação eprocesso, Sào Paulo, RT, 1988, p. 128-135. Apud Oprocesso em evolução, Ada
Pellegrini GkiNOVER, p. 9.

18 RE n° 76.909-RS, rei Min. Xavier de Albuquerque, em 05.01.73.
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decisão hostilizada ser teratológica ou por estar configurados o periculum
in mora e o fumus boni iuris. Os tribunais estaduais, em certos casos, foram
compelidos a conceder segurança mesmo não estando presente a
ilegalidade, o direito líquido e certo, com base apenas nofumus boni iuris.
Ou então, com fundamento no fumus boni iuris e periculum in mora ,
requisitos de feições acautelatórias, para evitar que a decisão judicial
ocasionasse lesão de difícil reparação à parte. Arruda ALVIM e Tereza
Arruda Alvim com inteira razão eram contrários a esse desvirtuamento

do mandado de segurança:

"A nosso ver, adotar essa posição eqüivaleria a equiparar o
mandado de segurança a uma medida cautelar. O que ambos
têm em comum é a celeridade do rito c a possibilidade de que
haja concessão da medida liminar. Entretanto, nas cautelares
contenta-se o Magistrado com fumus boni iuris enquanto que,
no mandado de segurança, o direito de ser líquido e certo -
provável, cabal e documentalmente, de plano. A cognição,
pois, neste remédio, não é superficial, mas adstrita à prova
documental, e este supõe sempre a legalidade do ato atacado,
ferindo direito subjetivo, líquido e certo da parte, o que não
ocorre com as medidas liminares".

Mais adiante, os autores são categóricos ao concluir:
"Efetivamente, sob o ponto de vista ortodoxo, não há como se falar em
direito líquido e certo que a parte recorrente tenha em obter efeito
suspensivo a ser dado a seu recurso, quando este, por lei, não o tem".

No mesmo compasso se manifesta Nelson NeryJÚNIOR:

"Diz o texto constitucional ser cabível o mandado de

segurança contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, que

w 2o TACSP - MS 247.467-5, 8a C. - rei. Juiz Martins Costa - j. 25.10.88 - v.u.,
jurisprudência colhida por Arruda ALVIM e Teresa Arruda ALVIM In: Repertório de

jurisprudência e doutrina ... p, 101.
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ameace ou fira direito líquido e certo do Impetrante (art. 5",
n. LXIX, CF). Quando o juiz recebe o recurso, v.g., de agravo
apenas no efeito devolutivo, está agindo secundum legem (art.
497, CPQ, não sendo este ato ilegal ou abusivo. Qual o
direito do impetrante que teria sido violado? Caso consiga o
deferimento da ordem, não estaria o ntandamus violando
direito líquido e certo da contraparte, de ver o agravo
recebido apenas no efeito devolutivo, como determina a lei?
Positivamente o mandado de segurança não pode ser
utilizado para obter efeito suspensivo a recurso que, ex kge,
não o tem" .

Nelson Luiz PlNTO ", apoiado nos ensinamentos de Tereza C. de
Arruda ALVIM, afirma ser inconstitucional a admissão do mandado de
segurança para dar efeito suspensivo a recurso, com esteio somente no

fumus boni iuris da decisão guerreada.

Pelos expressivos ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais,
verifica-se não ser o mandado de segurança, instrumento processual
tecnicamente adequado para obter efeito suspensivoa recurso.

É possível, no entanto, impetrar-se mandado de segurança se
presentes estiverem os seus requisitos, podendo o impetrante obter êxito
com a ação, não para obter efeito suspensivo a recurso, mas para
suspender os efeitos do ato ilegal41.

Com o advento da Lei n" 9.139, de 30.11.95, que deu nova
redação ao art. 558, do CPC, o mandado de segurança contra ato judicial,
perdeu muito de sua utilidade, o que era um dos objetivos da reforma, já
que o manejo dessa ação "como sucedâneo recursal" contrariava a Súmula

'" Recurso parao STJ, p. 61,
" Nesse sentido: Arruda Al.VIM, Teresa Arruda Alvim PlNTO - In: Repertório de

jurisprudência..., p. 19e Nelson NERY JÚNIOR, Princípios Fundamentais..., p. 397.
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267 do STF e o próprio ordenamento jurídico42. O Egrégio 2° Tribunal de
Alçada Civil do Estado de São Paulo, por sua 6a Turma, no Mandado de
Segurança n° 441.919-00/5, cujo relator foi Juiz Carlos Shoppa, já decidiu
nesse sentido .

A questão já foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de
Justiça que decidiu não ser o mandado de segurança o meio processual
adequado para se obter efeito suspensivo em recurso especial . Acredita-
se, assim, que o mandado de segurança, sem dúvida, não é o meio idôneo
para atribuir-se efeito suspensivo aos recursos excepcionais. Ele merece ser
vislumbrado como uma garantia constitucional destinada à proteção de
direitos lesionados, ou ameaçadas por ato ilegal ou abusivo de autoridade.

De outra parte, para a concessão de efeito suspensivo, os
tribunais superiores exigem a configuração do fumus boni iuris e do
periculum in mora, que são pressupostos das medidas cautelares.

E nem se alegue, como sustentam alguns, que o mandado de
segurança se inclui na categoria de ação cautelar, em decorrência de ser
possível a concessão liminar da providência requerida.

Ora, a liminar em ação cautelar distingue-se da liminar em
mandado de segurança.

Com efeito, pois, malgrado ambas serem medidas provisórias,
elas não se confundem em sua natureza e regime jurídico. Até porque
toda medida cautelar é provisória, no entanto, nem toda medida
provisória tem natureza cautelar.

Nesse sentido, manifesta-se, com muita propriedade, Humberto

42 Cf, Sálvio de FiGEHIRLDO, Agravo de instrumento: um novo modelo, "RT 593/289. Apud
Berenice S. N. MAGRI c Cássio Scarpinella BüENO", Tutela Cautelar no Sistema Recursal
do Código de Processo Civil Modificado - Repro 83/27-43.

4M/j»^BereniceS.N.MAc;iiIcCassioScarpinellaBL!ENO, Repro 83/41-42.
•" MS 2.221-8-PR, 3' Seção, STJ, rei. Min. Assis Toledo, DJU de 30.8.93
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THF.ODOROJÚNIOR, apoiado em Hamilton de Moraes e BARROS:

"Caso típico de medida provisória não cautelar são as
liminares que se admitem em certos procedimentos especiais
de mérito, como os interditos possessórios e os mandados de
segurança. Essas liminares, ao contrário da providência
propriamente cautelar, já se apresentam como a entrega
provisória e antecipada do pedido: já são decisão satisfativa
do direito, embora precárias. Destinam-se a transformar em
definitiva com a sentença final".

E importante adicionar, por outra margem, que a liminar em
mandado de segurança c uma antecipação da decisão a ser proferida ao
final da ação. Enquanto que a liminar em sede de ação cautelar visa
assegurar a utilidade da decisão a ser profligada no processo principal.

Também Luiz Orione NETO45 posiciona-se nesse sentido, quando
diz ser a medida cautelar inominada com pedido liminar, o instrumento
processual adequado para conferir efeito suspensivo a recurso que não o
possui, notadamentc ao RE e ao RESP.

O ilustre autor justifica o seu entendimento com base nas
decisões dos tribunais superiores, bem como pela previsão existente nos
regimentos internos das aludidas Cortes, especificamente nos art. 21,
inciso IV, do RISTF e art. 288, do STJ, respectivamente, que "fazem
inequívoca opção pela utilização das medidas cautelares" .

5.2. Medida Cautelar

Luiz Rodrigues WAMBIER46 é incisivo ao afirmar que foi adotado
pelo sistema o manejo da tutela cautelar para obstar a eficácia das
decisões impugnadas no RE e no RESP que não têm, por lei, efeito

Cf. Liminares no Processo Civilelegislação processual extravagante, p. 540.
"Do manejo da tutela cautelar para obtenção de efeito suspensivo no recurso especial e
no recurso extraordinário". In: Aspectos polêmicos e atuais do recurso especial e do recurso
extraordinário. Teresa Arruda Alvim WAMBIER, (coord.), p. 358-386.
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suspensivo.

5.2.1. Tutela cautelar

Entende-se adequado o instrumento processual adotado pelo
sistema, pois, como é sabido, "a função cautelar aparece como verdadeiro
reflexo da garantiaconstitucional do amplo acesso à justiça".

De fato, pois a tutela jurídica, além de reparar as lesões
individuais, impede também o perigo de lesão47, consoante se depreende
do art. 5o, inciso XXXV da Lei Fundamental.

Como se vê, as medidas cautelares também têm por função
prevenir e impedir que o processo principal tenha "a sua eficácia
perenemente ameaçada pelo passar do tempo, que realmente é inimigo
declarado e incansável do processo"41*. Isto ocorre não só no direito
brasileiro, mas também no direito comparado.

5.2.2. Direito Alemão

Na Alemanha, por exemplo, Fritz BAUR4'; assinala que nos
últimos tempos as medidas e determinações judiciais temporárias
aumentaram consideravelmente. Dentre as razões para essa expansão,
destacam-se as "deficiências do processo ordinário". Diz o autor alemão
que

"as partes não podem ou não querem aguardar até que o
tribunal, no processo ordinário, profira julgamento de seu
litígio após anos de espera. Então, procuram no
procedimento da medida cautelar uma decisão rápida, já que
com razão, lhes cabe argüir que um processo ordinário
demasiadamente moroso pode levar a periclitação e, até
mesmo, ao aniquilamento de sua posição jurídica."5"

J Humberto TiIEODORO JÚNIOR, "Tutela cautelar durante tramitação de recurso", In:
Recurso no Superior Tribunal'de Justiça. Sálvio de Figueiredo TniXEIRA, (coord.) p. 231.

•"* Cf. Cândido DINAMARCO, A instrumentalidade do processo, p.301-302.
4,1 Tutelajurídica mediante Medidas Cautelares.
VI op.cit.,p. 17-18.
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Dentre as espécies de medidas cautelares, utiliza-se muito a de
caráter assecurativo, prevista no parágrafo 935 da ZPO51, que tem por
escopo servir à realização da pretensão material no futuro. Ela não serve
para a prestação de soma em dinheiro, mas para a entrega de coisas,
obtenção, efetivação de uma ação, etc. Para sua concessão, o juiz verifica
se a pretensão, de acordo com as determinações do direito material está
exposta de forma concludente c plausivelmente provada".

5.2.3. Direito Italiano

No direito italiano, Giuseppe CHIOVENDA reportando-se a

cerca da matéria, assinala:

"medidas especiais, determinadas pelo perigo ou urgência,
dizem-se provisórias acautelatórias ou conservadoras, porque
expedidas antes de se declarar à vontade concreta da lei que
nos garante um bem, ou antes de se realizar a sua atuação,
para garantia de sua futura atuação prática; e são várias,
conforme a varia natureza do bem a que se aspira."

Mais adiante o notável prosssualista assevera que

"a medida provisória corresponde a necessidade efetiva e atual
de afastar o temor de um dano jurídico; se, pois, na realidade
esse dano é ou não iminente, apurar-se-á na verificação
definitiva. Fundado nela, poderá revogar-se, modificar-se ou
confirmar-se o despacho"54.

5.2.4. Direito Brasileiro

Já no direito brasileiro, a finalidade da tutela cautelar, conforme
magistério de Humberto TEODORO JÚNIOR "é assegurar a eficácia e
utilidade a outro processo e não solucionar a pretensão material" , isto é,

' ZPO (Zivilpro^essordnung) —Código de Processo Civil.
'^ op. cit.,p. 41.
'' Instituições de Direito Processual Civil, p. 331.
'^ op. cit. p. 333.
1Processo cautelar, n° 66, p. 93.
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"as ações cautelares não tèm em si a função de proteger o direito da parte,
mas sim de garantir a eficácia e utilidade do processo principal, caso a
parte, em situação de perigo ou risco, venha a sair vitoriosa no
julgamento definitivo"5"7.

No presente caso, a medida cautelar proposta para obstar a
eficácia da decisão recorrida, criando condições para que a decisão a ser
proferida no recurso especial ou extraordinário possa ter eficácia no
plano concreto.

5.2.5. Pressupostos de Concessão da Tutela Cautelar
Para que a tutela cautelar seja deferida, necessário se faz à

presença dos seus pressupostos, que são dois: Jumus boni iuris e o periculum
in mora.

a) Fumus boni iuris - significa "fumaça do bom direito", a
existência de um direito aparente. "Se à primeira vista, conta a parte com
a possibilidade de exercer o direito de ação, e se o fato narrado, em tese,
lhe assegura provimento de mérito favorável, presente se acha o fumus
boni iuris, em grau suficiente para autorizar a proteção das medidas
preventivas"58.

b) Periculum in mora - configura-se quando houver risco de que a
demora da tutela definitiva possa comprometer o resultado útil do
processo, causando lesão grave ou de difícil reparação ao direito da parte
que, para obter a medida liminar, deverá demonstrar um grau acentuado
de urgência5''.

A garantia fundamental do devido processo legal e o exercício do poder geral de
cautelar no Direito Processual'GW,RT 665/li.
Luiz Guilherme MARINON1, invertendo esse situação, diz que é possível o processo de
conhecimento servir ao processo cautelar, quando a prestação jurisdicional, tendo sido
adiantada, nada mais resta para ser assegurado no campo dos fatos, já que a pretensão
foi satisfeita. Ia: Tutela cautelar etutela anteàpatória, p, 48.

ss Cf. Humberto TlIKODORO JÚNIOR, Processo cautelar, p.75-76.
Arruda Al.VIM e Teresa Arruda Al.VlM, Repertório de jurisprudência e doutrina sobre

mandado de segurança..., p. 44.
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Configurados tais pressupostos, imperioso se faz que o
magistrado conceda a medida liminar, pois não há nesse ato
discricionariedade como sustentam alguns autores'1", mas obrigatório,
conforme preledona Betina Rizzato LARA: "se o juiz chegar a conclusão,
após realizar a mencionada Interpretação de que existe no caso concreto,
periculum in mora e o jumus boni iuris, não poderá escolher entre conceder
ou não, a medida liminar. Está obrigado a concedê-la."fil

Assiste razão à Autora, pois, caso contrário, a parte ficaria ao
"desamparo da tutela cautelar"62 e o processo principal nada mais seria do
que "uma atividade ilusória e despida de maior utilidade"1"'3. Além do que
estaria se sonegando a "própria tutela jurisdidonal, que, no moderno
Estado de Direito, inclui-se entre as garantias fundamentais (CF, art. 5",
XXXV)".

5.2.6. Poder Geral de Cautela

No processo cautelar, ao magistrado é concedido o poder geral
de cautela — art. 798, do CPC — que lhe permite determinar medidas
cabíveis para proteger o direito da parte, ainda que as mesmas não
constem no bojo do Estatuto Processual Civil64. Saliente-se, contudo, que
é imprescindível que a parte formule o seu pedido, visto que c vedado ao
juiz agir de ofício, exceto no caso do art. 797, do citado diploma legal.

Observa Luiz Rodrigues WAMBIER65 que esse poder cinge-se ao

"Galeno LACHRDA, em seus Comentários ao CPC, p. 186.
Cf. ÍJminares no Processo Civil, p. 106. No mesmo sentido: Arruda ALVIM e Teresa

Arruda ALVIM, op. ei/., p. 43; BARBOSA MOREIRA, Temas de Direito Processual Civil, p. 61,
Nelson NERY JÚNIOR e Rosa NliRY, Código de Processo Civil Comentado, p. 1150.

2Cf. Humberto TnlíODORO JÚNIOR, Tutela cautelar durante tramitação de recurso. In:
Recurso no Superior Tribuna! de justiça. Min. Sálvio de Figueiredo TlilXRIRA, (coord.) p.
237.

' Cf. Humberto TiIliODORO JÚNIOR, op. cit., p. 237.
' Cf. Nelson Luiz PINTO, Recurso especialpara oST], 78.
' Do manejo da tutela cautelar para obtenção de efeito suspensivo no recurso especial e
no recurso extraordinário. Irr. Aspectospolêmicos eatuais..., p. 365-366.
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processo cautelar, pois inexiste previsão legal permitindo que ele seja
admitido no processo de conhecimento e execução, independentemente
de haver pedido cautelar.

No poder geral de cautela há discricionariedade por parte do juiz
no que concerne à possibilidade de determinar as medidas que entender
adequadas66. No caso de dúvidas, no entanto, "o caminho a seguir é o da
concessão e não o da denegação da medida preventiva, sempre que haja
algum risco de dano sério."67

Evidentemente que não se pretende, como adverte Humberto
Theodoro Júnior6":

"Atribuir ao relator, nem mesmo à turma julgadora, a tarefa
de, a seu bel prazer, prodigalizar efeito suspensivo a recursos
que o legislador não contemplou com esse predicado. A lei,
porém, não pode prever evidentemente todas as
peculiaridades que a vida, oferece aos Tribunais. O poder
geral de cautela, i» casu, socorre o juiz justamente naquelas
conjunturas excepcionais onde a parte não pode ser
abandonada, sob pena de inutilizar o próprio processo
principal como instrumento da justa composição dos
litígios".

Esse poder, não obstante seja amplo e irrestrito, encontra seus
limites no próprio direito, como por exemplo, a impossibilidade de não
poder substituir ou conceder mais que o pedido, a pretensão formulada
no processo principal.

Donaldo ARMELIN , no entanto, assevera que o juiz não fica
restrito ao pedido formulado pela parte na ação cautelar, pois o que visa é

"• Cf. Betina R. LARA, op. àt, p. 107.
67 Humberto TiUiODORO JÚNIOR, op. cit. p. 237.
wop. àt., p. 245.
ft9 Cf. A tutelajurisdicional cautelar, p. 124.
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a garantia da eficácia da prestação jurisdicional e não tutelar o bem da
vida.

Assim, se a medida pleiteada não for adequada no entender do
magistrado para garantir o resultado útil do processo, ele poderá dar
outra medida que melhor se harmonize ao caso concreto™, sem que
incida cm decisão extra-petita, "pois a finalidade da tutela jurisdicional
cautelar é suficiente para absorver esse aparente desvio".

Diz ainda, o citado Autor, que o art. 805 do CPC - contrário ao
entendimento ora exposto - deve sofrer temperamentos na sua rigidez.

E com base nesse poder que o STJ, vem admitindo o uso da
tutela cautelar de forma incidental, para conceder efeito suspensivo ao
RESP , como se verá a seguir.

O STF, no entanto, tem entendido nesses casos que, em seu
âmbito, não é aplicável o procedimento cautelar previsto no Código de
Processo Civil, art. 736 e seguintes, "mas, sim, a norma especial de
natureza processual constante do inciso IV do artigo 2t de seu Regimento
Interno"73.

5.2.7. Posicionamento Adotado pelo STF e STJ
Como já assinalado, o recurso extraordinário e o recurso especial

são desprovidos de eficácia suspensiva. Logo, são passíveis de execução
provisória . Esta poderá ocasionar danos graves e até irreversíveis à parte,
cm certos casos, enquanto ela aguarda a proteção jurisdicional definitiva,
cuja reforma do recurso poderá ser nenhuma ou de pouquíssima
utilidade, o que vai de encontro ao princípio da efetividade processual.

7" No mesmo sentido: Luiz Rodrigues WAMBIFR, op. cit., p. 366.
71 Luiz Rodrigues WAMBIíiR, op. cit, p.366.
"" Cf. Petição n° 1.881-8/RS (Questão de Ordem) Ia T., Rei. Min. Moreira Alves, DJU

11.02.2000.
73 Luiz Rodrigues WAMBIÍIR entende ser inadequada essa expressão por se estar "diante

de um fenômeno que sepoderia chamar de execução incompleta", op. cit. p.367.
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Em face da gravidade dessa situação, o Supremo Tribunal
Federal inovou profundamente o sistema, antes mesmo da Constituição
de 1988, ao admitir o uso de medida cautelar74 tecnicamente mais correta
que o mandado de segurança, para conferir efeito suspensivo ao recurso
extraordinário, em situações limitadas e excepcionalíssimas, gizado nos
arts. 21, incisos IV, V e 304, do seu Regimento Interno. Estes artigos
correspondem ao poder geral de cautela do magistrado, já que repetem a
redação dos arts. 797, 798, 799 e, notadamente, o art. 800, todos do
CPC75.

Esse procedimento, também, passou a ser adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, a partir da decisão unânime, proferida por sua 41
Turma, cujo relator foi o eminente Ministro Sálvio de Figueiredo
TEIXEIRA76, com esteio no art. 34, incisos V e VI, e art. 288, do seu
Regimento Interno.

Nesses Tribunais, compete ao relator submeter as medidas
cautelarcs ao Plenário, Turma, Corte Especial ou à Seção, conforme seja o
caso, podendo em caso de urgência, conceder liminar que deverá,
posteriormente, ser referendada pelo Colegiado, consoante disciplinam
seus Regimentos Internos, os quais "desempenharam e ainda exercem
papel importantíssimo e decisivo na interposição dos recursos
extraordinário e especial"7'.

Desse modo, se o recorrente se encontra diante de situação
susceptível de risco, pode manejar medida cautelar incidental para

* STF-Per. 118-PR, ac. De 11.05.84, rei. Min. Soares Munoz, RTJ, 110:458; Pet. 150-
SP, ac. De 18.09.85, rei. Min. Francisco Resek, RTJ, 116:48.

75 Cf. Nelson NF.RY JÚNIOR., Princípiosfundamentais - Teoria ..., p. 60.
76 STJ, Pet. 35,de 19.12.89.
77 Cf, Berenice Soubhie Nogueira MAORI, O papel decisivo dos Regimentos Internos do

Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça na admissibilidade dos
recursos extraordinário e especial. In Aspectos polêmicos e atuais... Teresa Arruda Alvim
WAMBIKK, (coord.) p. 66.
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requerer atribuição de efeito suspensivo a recurso especial e recurso
extraordinário78.

Deve o recorrente ainda demonstrar, desde logo, os pressupostos
da medida cautelar e comprovar a interposição do recurso perante o
Tribunal a quo.

Aqui, surge um grave obstáculo ao pedido formulado pelo
recorrente, deixando-o muitas vezes desamparado, numa fase processual
difícil e extremamente angustiante, pois o Excelso Pretório só admite o
uso de medida cautelar quando, além de estarem configurados os seus
pressupostos, o recurso extraordinário já tenha passado pelo crivo de
admissibilidade do Presidente (ou Vice-presidente) do Tribunal a quo79,
aduzindo a Corte Maior que, não estando o recurso ainda sob sua
jurisdição, carece de competência, por esse motivo, para deferi-la8".

A rigidez dessa jurisprudência do STF tem gerado divergência na
doutrina.

De um lado, Humberto Theodoro JÚNIOR81 manifesta-se
favorável a esse entendimento por acreditar que em se tratando de
recursos extraordinários é preciso que haja, no mínimo, a admissão do

Essa é a tendência manifestada pela jurisprudência e a doutrina. Nelson NERYJÚNIOR,
porém, preleciona que essa forma é a técnica. O correto, segundo ele, é se requerer
liminar para obstar a eficácia imediata da decisão hostilizada. In: Princípios
Fundamentais— Teoria Geral dos Recursos, p. 401.

re Nesse sentido: Pet. N° 150-SP, rei. Min. Francisco Resek, RTJ, 116:428; Pet. n° 381-SP,
rei. Min. Carlos Madeira, RTJ, 130:545; Pet. n° 510-MG, rei. Min. Octávio Gallotti,
RI], 138:42; Pet. N° 514-RJ, rei. Min. Moreira Alves, RTJ, 138:44; Pet. n° 535-RJ, rei.
Min. Moreira Alves, RTJ, 140:756; Pet. n" 748-RJ, rei. Min. Celso de Mello; Pet. N°
914-PR, rei. Min Néry da Silveira, DJU de 27.06.94 e Pet. n° 1189-MG, rei. Min.
Moreira Alves, DJ de 06.12.96.
Reclamação n" 243 (Questão de ordem) com pedido de liminar, considerada como

Medida Cautelar de efeito suspensivo parao RE, rei. Min. Sydney Sanches.
"' op. rit., p. 246.
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recurso no tribunal a quo para o pedido da medida liminarser deferido.

Luiz Rodrigues WAMBIER, por outro lado, argumenta que essa
exigência concebida pelo Excelso Pretório, inutiliza a finalidade cautelar,
que é a de "garantir julgamento útil do recurso".

Deve-se salientar que essa questão, no seio do próprio STF, causa
certa perplexidade, como se vê do posicionamento do Ministro Sepúlveda
Pertence:

"O congestionamento crônico do judiciário brasileiro mostra
que esse período, em que a causa aguarda admissão ou
indeferimento do recurso extraordinário no tribunal

recorrido, que deveria ser curto, pode estender-se por tempo
considerável, de modo a, eventualmente, prejudicar a eficácia
da decisão a ser proferida no recurso extraordinário"82.

De igual forma, manifesta-se o Ministro limar Nascimento
Galvão:

"Senhor Presidente, acompanho o eminente Relator, não sem
ressalvar o meu entendimento de ser cabível a medida em tela

sempre que se verificar a presença dos pressupostos do jumus
boni iuris e do periculum in mora. Do contrário, poderia dar-se
a completa frustração do recurso extraordinário, pela perda
de seu objeto. Assim, em certas circunstâncias, antes mesmo
do juízo de admissibilidade do recurso derradeiro, no meu
entender, pode dar-se o cabimento de medida cautelar
tendente a prevenir dano irreparável, ou de difícil reparação,
se constatada a plausibilidade da tese jurídica sustentada pelo
recorrente"83.

Os mencionados Ministros, apesar de terem votado pelo
indeferimento de medida cautelar cujo recurso extraordinário não

82 VerPet. n° 535 (AgRg)-RJ, 1' T, rei. Min. Moreira Alves, RTJ, 140:758.
83 VerPer. n" 535 (AgRg)-RJ, 1" T, rei. Min. Moreira Alves, RTJ, 140:757-758.
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passara, ainda sob o crivo do Presidente do tribunal a quo, deixaram
consignada a intenção de reexaminar o mérito da jurisprudência, no
futuro84.

Por outra margem, numa situação que, não obstante, mesmo não
se tratando de medida cautelar para obstar a eficácia da decisão guerreada,
mas da possibilidade de o Presidente do Tribunal a quo conceder efeito
suspensivo ao recurso extraordinário, a Suprema Corte julgou procedente
a reclamação que lhe fora submetida, por haver entendido que o
Presidente do tribunal a quo usurpara a sua competência, em que pese os
votos vencidos, mas brilhantes, dos eminentes Ministros limar
Nascimento Galvão e Marco Aurélio.

Diante desse grave impasse em que o STF se julga incompetente
e o Tribunal a quo já encerrou sua prestação jurisdicional, indaga-se: qual
o Tribunal competente para conhecer da medida cautelar? A resposta se
encontra no art. 800, parágrafo único, do CPC, reformado pela Lei n°
8.952/94 que dispõe, in verbis: "Interposto o recurso, a medida cautelar
será requerida diretamente ao tribunal". In casu, o Supremo Tribunal
Federal. Este, entretanto, tem assim se manifestado:

"O disposto no parágrafo único do artigo 800 do CPC, na
redação que lhe deu a Lei n° 8.592/94, não se aplica a recurso
extraordinário ainda não admitido, pela singela razão de que
sua aplicação implicaria pré-ju!gamento da admissão do
recurso extraordinário pelo relator da petição de medida
cautelar que se torna prevento para julgar o agravo contra o
despacho da não-admissão desse recurso em detrimento da
livre apreciação do Presidente do Tribunal a quo no âmbito da
competência originária que a legislação lhe outorga para esse
juízo de admissibilidade, porquanto, se se considera relevante
o fundamento jurídico do recurso extraordinário para o

1Ver Pet. n° 535 (AgRg)-RJ, 1' T., rei. Min. Moreira Alves, RTJ, 140:756-758.
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efeito de conceder-lhe o efeito suspensivo que a legislação não
lhe outorga, é evidente que ele deverá ser admitido ainda que
para melhor exame. Ademais, se não obstante isso, o
Presidente do Tribunal a quo não admitir o recurso
extraordinário a que foi dado efeito suspensivo cm medida
cautelar requerida perante esta Corte, ter-se-á a esdrúxula
situação de um recurso extraordinário não-admitido por
quem é competente para tanto continuar a ter efeito
suspensivo antes de reformada a decisão de não-admissibilidade
uma vez que o despacho de não-admissão na Corte de origem
não tem força para reformar a concessão de cautela dada pelo
Tribunal ad quem que lhe ê hierarquicamente superior"85.

Como se verifica dessa decisão, a jurisprudência do STF
continua firme no sentido de só admitir medida cautelar para obstar a
eficácia da decisão impugnada, após o recurso extraordinário haver sido
admitido no juízo a quo.

Posteriormente, porém, o Ministro Sepúlveda Pertence, na
qualidade de relator do Agravo Regimental em Petição n° 1.333-6-PE,
externou cm seu voto o entendimento in verbis:

"Estou em que a nova redação do parágrafo do art 800, C. Pr.
Civ. - Interposto o recurso, a medida cautelar será requerida
diretamente ao tribunal'- parece efetivamente ter superado a
jurisprudência do STF, recordada na decisão agravada,
segundo a qual só após a admissão do RE cabena à Corte
decidir da postulação cautelar relativa"86.

Conrudo, foi negado provimento ao agravo, em face da ausência
do periculum in mora, motivo pelo qual os demais Ministros que integram

BS STF', AgRg. Pet. N° 1189-MG, rei. Min. Moreira Alves, data de julgamento em
29.10.96.

86 STF, Agravo Regimental cm Pet. n° 1.333-6.PE, rei. Min. Sepúlveda Pertence, D.], de
31.10.97.
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a Ia Turma do STF não se manifestaram sobre a relevante matéria.

Mais recentemente, entretanto, STF vem admitindo que entre a
interposição do recurso extraordinário e a prolação do juízo de
admissibilidade haveria uma lacuna para o exame de liminar dessa
natureza, e, para supri-la, a solução seria a de se atribuir ao Presidente do
Tribunal a quo a competência para conceder, ou não, tal cautelar e, em
caso positivo, a concessão vigoraria, se o recurso extraordinário viesse a
ser admitido, até que o Supremo Tribunal Federal a ratificasse, ou não (v.
Informativo STFn° 175)87.

Obtempere-se, todavia, que na hipótese de pedido de
reconsideração da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal
recorrido, deferindo efeito suspensivo, à apreciação não será feita por ele,
mas simpelo STF88.

Há que se ressaltar, outrossim, que o STF não conhece -da
medida cautelar se o processo não estiver ainda "subido" à Corte
Suprema, como se vê da decisão monocrática proferida pelo eminente
Ministro Néry da Silveira:

"Em hipótese como a descrita, o Supremo Tribunal Federal
somente pode dar curso à medida cautelar de caráter
incidcntal, para conferir efeito suspensivo a recurso
extraordinário, se e quando o apelo estiver submetido a seu

julgamento, quer porque tramita na Corte, quer porque a
esta já foi remetido, após regular admissão pelo Presidente do
Tribunal a quo, quer inclusive porque se determinou o

97 PETMC - 1909 - SP, rei. Min. Néri da Silveira, j. 15.03.2000, DJU 27/03/00.
Precedentes: Peüção (QO) n° 1.881/RS, rei. Min. Moreira Alves. Pet. (AgRg). 1.903-RS,
rei. Min. Néri da Silveira, la.3.2000.

8M Cf. decidido na RCL 1.509-PB, rei. Orig. Min. Octávio Gallotti, redator para acórdão
Min. Sepúlveda Pertence, 20.06.2000, Informativo 194.

mSTF, Pet. n" 914-PR, DJU de27.06.94.
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processamento do recurso, ao prover o agravo de instrumento
contra despacho presidencial que não o admitira.

Não ocorrendo quaisquer dessas situações, o recurso
extraordinário ainda não está no âmbito de decisão do STF,
não sendo juridicamente possível conferir-lhe efeitosuspensivo,
por via de medida cautelar, que, desse modo, se reveste de índole
incidental".

Há exceção , no entanto, a essa regra.

Ressalte-se, finalmente, que não é possível a outorga de efeito
suspensivo, se o RE, no Tribunal a quo, não foi admitido, conforme se
constata de um dos itens da seguinte ementa:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA
ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE DE OUTORGA DE

EFEITO SUSPENSIVO.

Não cabe outorgar efeito suspensivo a recurso extraordinário
que sofreu, na origem, juízo negativo de admissibilidade. A
instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal
pressupõe, necessariamente - e no que se refere à concessão
excepcional de feito suspensivo ao recurso extraordinário - a
existência de juízo positivo de admissibilidade do apelo
extremo, proferido pela Presidência do Tribunal a quo ou
resultante do provimento, por decisão do próprio STF, do
recurso de agravo. Precedentes."31.

Rntrementes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
encontra-se mais avançada que a do Supremo Tribunal Federal, visto que
tem excepcionalmente concedido cautelar sem que o recurso especial
tenha passado pelo crivo do Presidente do Tribunal a quo, conforme se

%STF, Pet. n° 337 (MC)-GO, 2a T., rei. Min. Carlos Madeira, RTJ, 130:542-544. PETMC-
1909-SP, rei. Min. Nérida Silveira, J. 02.02.2000. DJU 10.02.2000.

'" STF, Agravo Reg. Em Ms n° 22.Ó26-9-SP, rei. Min. Celso de Mello, D.J. de 22.11.96.
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verifica da decisãoda 3a T., cujo relator foi o Ministro Cláudio Santos:

"Comprovada a interposição de recurso para Tribunal
Superior, embora ainda não se ache sob a jurisdição da
instância extraordinária, em princípio, não se pode afastar a
possibilidade de conhecimento de medida cautelar para
suspender a execução do ato recorrido, só e só porque os
autos não ingressaram no protocolo do tribunal".

E, no mesmo passo, é a decisão prolatada por maioria, pela Ia
Turma do STJ, relator Min César Asfor Rocha, cujo acórdão ficou
ementado nos seguintes termos:

"EMENTA: Processual Civil Medida cautelar. An. 790 do

CPC. Conhecimento. Conferimento de efeito suspensivo a
recurso especial interposto, mas ainda em processamento no
Tribunal de origem. Comunicação de feito suspensivo.

A só e só circunstância de aindanão ter sido lançado juízosobre
a admissibilidade ou não do recurso especial no Tribunal a quo,
não é óbice para o conhecimento de medida cautelar
promovida com a finalidade de comunicar efeito suspensivo
ao apelo nobre.

Pode-se conferir, em caráter absolutamente excepcional, efeito
suspensivo a recurso especial para garantir a utilidade e a
eficácia de uma decisão que nele possa ser favorável ao
recorrente, desde que presentes os indispensáveis pressupostos
do fumus boni iuris e do periculum in mora".

Eduardo Arruda ALVIM92, comentando o acórdão dessa decisão,
assevera que ela, alem de inédita e corretíssima, ressalva, ainda, que se o
recurso especial não fosse admitido no tribunal a quo, de igual forma, o
efeito suspensivo, obtido através da medida cautelar, surtiria sobre o

,J Repro 78/264-270.
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agravo que por ventura fosse proposto contra tal decisão.

No V. acórdão ficou consignado que o fato de o recurso especial
não ter sido admitido ainda no tribunal de origem, não pode ser
empecilho para que a parte não possa fazer uso da medida cautelar,
principalmente no momento cm que se encontra mais vulnerável.

Por outra banda, salienta Eduardo Alvim ARRUDA que se
estiverem configurados os pressupostos do art. 798, do CPC, não é possível
se criar outros obstáculos "à sua admissibilidade nem mesmo a

necessidade de prévia admissão do recurso interposto no Tribunal de
origem", até porque, como assinala o autor, o processamento do recurso no
Tribunal a quo, de modo geral, demora mais de um mès. Enfatiza ele,
ainda, a colocação feita no acórdão:

"Se o jurisdicionado tem o direito à tutela cautelar, mesmo
antes de ingressar em juízo com a principal (no caso das
cautelares antecedentes, efi art. 800, caput do CPC), com
muito mais razão o tem na vertente hipótese, já tendo sido
interposto o recurso especial a que se objetiva atribuir efeito
suspensivo, mormente se, como na hipótese retratada no
Julgado, o perigo na demora era verdadeiramente absoluto".

Há que se ressaltar, no entanto, que o posicionamento externado
nesse acórdão não c ainda pacífico no âmbito do STJ, porquanto há
ministros entendendo que "a instauração da jurisdição cautelar no STJ
pressupõe, necessariamente c no que se refere ao confenmento de efeito
suspensivo a recurso especial, que haja sido interposto e admitido, na
instância de origem".

Entrementes, após a decisão, aqui destacada, outras se seguiram,
demonstrando que a corrente liberal tende a expandir-se naquela Corte.
Registre-se que esse progresso na jurisprudência, como diz WAMBIER (op.
cit., p. 385) é benéfico não só para as partes que tenham eventual direito,
evitando-lhes danos irreparáveis bem como ao interesse público, já que a
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entrega definitiva da prestação jurisdicional terá eficácia no plano
concreto.

6. CONCLUSÕES

Como exposto, as decisões judiciais podem ser hostilizadas,
excepcionalmente pelas ações autônomas de impugnação e, via de regra,
pelos recursos. Estes, dentre os diversos e variados critérios citados pela
doutrina, classificam-se cm recursos ordinários e excepcionais, nos quais
se incluem os recursos extraordinário e especial, que têm fundamentação
vinculada.

Os recursos ordinários, em regra, possuem efeitos devolutivo e
suspensivo. Ao contrário destes recursos, os excepcionais, por
determinação legal (art. 542, §2°, do CPC) só possuem efeito doutrinário.
Esta regra, noentanto, comporta temperamentos, em casos excepcionais.

De fato, pois objetivando evitar lesão grave e de difícil reparação,
os operadores do direito, após o abrandamento da Súmula do STF,
passaram a utilizar o mandado de segurança para obter efeito suspensivo
a recurso. Todavia, como restou demonstrado, estava ocorrendo um
desvirtuamento desta ação, porquanto a segurança era concedida pelos
tribunais estaduais, com base no periculum in mora e fumus boni iuris,
pressupostos da medida cautelar, vez que inexistia direito líquido e certo
da parte, já que a não-suspensividade era disciplinada em lei. A ausência
deste pressuposto específico torna inviável o uso do mandado de
segurança.

Por isso, entende-se que a medida cautelar é o instrumento
processual tecnicamente mais adequado para se obstar a eficácia da
decisão hostilizada, tendo em vista que lhe basta a plausibüidade do direito,
enquanto o mandado de segurança exige, de plano, comprovação do
direito líquido e certo.

O Supremo Tribunal Federal, inovando profundamente o
sistema, passou a admitir medida cautelar em casos excepcionalíssimos,
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para dar efeito suspensivo ao recurso extraordinário, observando assim os
princípios da efetividade e instrumentalidade processual, além de garantir
o acesso à ordem jurídica justa, que é defendida na Itália por Mauro
CAPPELLETTI e Bryant GARTH, c propalada no Brasil, inicialmente por
Kazuo WATANABK.

A concessão de tal medida pelo Supremo Tribunal Federal,
adotada depois pelo STJ, está fundamentada no seu Regimento Interno,
que corresponde ao poder geral de cautela do magistrado, previsto no art.
798, do CPC. A finalidade do processo cautelar, como é sabido, é
"assegurar a eficácia e utilidade a outro processo c não solucionar a
questão material" conforme magistério do Prof. Humberto THEODORO
JÚNIOR.

A finalidade da medida cautelar, nesse caso, é para garantir o
resultado útil do recurso. Entrementes, para que os tribunais superiores
concedam essa medida, é imperioso que estejam configurados os seus
pressupostos — periculum in mora e ofumus boni iuris •—• provados estes, que
se constituem ônus da parte, o magistrado é obrigado a conceder o
pedido de liminar, porquanto o direito não pode ser sacrificado, como
diz o Ministro José Delgado do STJ.

Entrementes, como se verifica da análise da jurisprudência
citada, a tendência majoritária do STF é exigir, para admitir a medida
cautelar, além dos pressupostos previstos em lei, que o recurso tenha
passado pelo crivo de admissibilidade no tribunal de origem. Ressalte-se,
porém, que há ministros naquele tribunal que já manifestaram a
pretensão de rever esse entendimento, a fim de que a medida cautelar seja
deferida sempre que se verificar a presença de seus pressupostos.

Por sua vez, a jurisprudência do STJ encontra-se numa esteira
mais avançada que a do STF, visto que existem decisões, em casos
excepcionalíssimos, concedendo a medida cautelar, sem que o recurso
tenha sido admitido no tribunal a quo. No entanto, ainda há, naquela
Corte, divergência acerca da matéria. Na doutrina, também, há conflito
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acerca da temática.

Acredita-se, no entanto, que, ocorrendo decisões teratológicas, e
somente nessas situações, impõe-se a concessão de medida cautelar para
evitar-se o esvasiamento da prestação jurisdicional.

Deve-s lembrar que na militância forense há sempre um lapso de
tempo entre o momento em que se interpõe um recurso e o exercício do
juízo_ de admissibilidade pelo Presidente ou Vice-presidente do tribunal de
origem, dado o grande movimento forense, a demora burocrática do
andamento do recurso que depende de autuação, publicação no Diário
Oficial para a parte contrária oferecer contra-razòes, decurso de prazo,
acúmulo de processos, etc, o que fazer o jurisdicionado nesse espaço de
tempo, estando na iminência de sofrer dano irreparável ou de difícil
reparação? Ele não pode propor medida cautelar pata o tribunal de
origem, em lace da vedação do art.463, do CPC, pois com a publicação
do acórdão o tribunal entregou sua prestação jurisdicional.

Por outra margem, se propuser medida cautelar para o STF, este
dela não conhecerá sob o argumento de que, como o recurso
extraordinário não foi ainda admitido no tribunal a quo, não tem
competência para conhece-la, inobstante o art. 800, parágrafo único, do
CPC, com a nova redação dada pela lei n°. 8.952/94 dispor, in verbis:
"Interposto o recurso, a medida cautelar será requerida diretamente ao
tribunal".

Com a devida venia, esse entendimento do STF fere o art. 5"
inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, pois
como diz o Ministro Humberto Gomes de Barros: "se proibir medida
cautelar, enquanto não prospera o recurso, instaura-se o limbo em que, a
míngua de juiz competente, o direito perece e a tutela jurisdicional
esvazia-se de qualquer qualidade" (cf. MC 53-7-RN-l* T.-J. 21.06.95, DJU
25.09.95).

Afinal, que culpa pode ter o recorrente, se ele propôs o seu
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recurso no prazo legal, requereu seu regular processamento, e o tribunal
de origem, em razão do grande movimento forense, leva meses para
apreciar o recurso? E justo exigir do recorrente a prática de um ato
processual que dele não depende? É justo, pergunta-se ainda, o recorrente
ficar impossibilitado de fazer uso da medida cautelar, só porque o
judiciário retardou a entrega da prestação jurisdicional?

Recentemente, porém, decisão proferida pelo decano da Corte,
Min. Moreira Alves, "veio lançar poderoso fecho de luz sobre este
intricado tema" ao atribuir competência ao Presidente do Tribunal
recorrido para deferir, ou não, medida cautelar. Na hipótese da liminar
ser deferida, esta terá vigor até ser ratificada ou não, pelo STF, caso o
recurso extraordinário seja admitido.

Como se percebe, o desdobramento do tema é polêmico,
complexo, havendo inquictantes opiniões a seu respeito.

Contudo, é importante destacar que o manejo da medida
processual em estudo, originada da criação pretoriana do STF, seguido
pelo STJ, demonstra, sem dúvida alguma, a sensibilidade do magistrado
para com os consumidores dos serviços jurisdícíonais que por vezes ficam
a mercê de decisões teratológicas, embora estas não sejam freqüentes.

Adicione-se ainda a preocupação desses operadores com a
efetividade do processo, pois há muito já recomendava Giuseppe
CHIOVENDA: "II processo deve dare per quanto epossibik praticamente a chi
ha um diritto tutto quello e próprio que/Io cb'egli ha dintto di conseguire". Ou
seja: "O processo, na medida do que for possível, deve oferecer a quem
tem um direito tudo aquilo, e precisamente aquilo, que ele tem o direito
de receber".

Afinal, Cândido Dinamarco, como muita percuciência diz:
"falar cm instrumentalidade do processo ou em sua efetividade significa,
no contexto, falar dele como algo posto à disposição das pessoas com
vistas a fazê-las mais felizes ( ou menos infelizes), mediante a eliminação
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dos conflitos que as envolvemcom decisões justas."
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A SEPARAÇÃO DOSPODERES POLÍTICOS NO BRASIL
"Tudo o que se pensa, tudo o que se faz é sempre em nome
do povo e pelo povo. Mas, pelo que se vê e sabe, este povo, a
cada dia, fica sendo cada vez menos povo". (Mauro Modesto)

RESUMO

O presente trabalho tem como propósito habilitar-se à
consecução do CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO
ADMINISTRATIVO E GESTÃO PÚBLICA, sob o tema que escolhi
"SEPARAÇÃO DOS PODERES POLÍTICOS NOBRASIL". PropÕe-se, de
forma introdutória, a analisar o poder como fenômeno sócio-cultural e a
evolução de seu conceito a poder político ou estatal, representado pelos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário - distinguidas três funções do
Estado. Estudando as Constituições brasileiras, verificou-se, mesmo
naquelas em que era garantida a separação dos poderes, a fragilidade do
preceito constitucional da independência e harmonia dos poderes,
porquanto, na prática, ganha o mesmo contorno mais ameno, quando se
verifica os constantes lanços de interferência na condução das atribuições
específicas de cada um deles, propiciando instabilidade no processo
democrático. Defendeu-se, a priori, a reorganização e reformulação dos
poderes, alcançando a separação das funções políticas, com participação
da sociedade - elemento fundamental de coalizão das forças políticas -,
como solução para a harmonia das instituições e para a garantia e o
aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito. Aqui, trouxe o autor
sua experiência de servidor público, voltado para a área jurídica
(Procurador do Estado do Acre), onde vivência de perto a formação das
leis (Poder Legislativo), a Administração Pública (Poder Executivo), e a
defesa do Estado do Acre, através de sua Procuradoria junto aos órgãos
judiciários (Poder Judiciário). Eis aqui, pois, sujeito à devida apreciação
pelo Colegiado deste Douto Curso, a presente monografia final, sub
censura et cautela.
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Palavras-chaves: Separação, Poderes Políticos, Harmonia, Estado
Democrático de Direito.

ABSTRACT

The presents work aims to enable the author in the
SPECIALIZATION IN ADMINISTRATIVE LAW AND PUBLIC
MANEGEMENT COURSE, under the chosen theme "SEPARATION OF
POLITICAL POWERS IN BRAZIL". As an introductory form, it suggers
tbe analysis of power as a social-cultural phenomenon and the evolution
of its concept to political or state power, represented by the Legislative,
Executive and Judiciary Powers - the there distinguished attributions of
the State. Studying the brazilian Constítutions, it was observed, even in
those where the separation of power was assured, the fragility of the
constitutional precept of independence and harmony of the powers, since
in practice it assumes the same profiles, due to frequents casts of
interference in managing the specific attributions of each one of them,
generating instabüity inthe democratic process. First, it defends a
reorganization and reformulation of the powers, in order to accompüsh
the separation of the political funetions, with the partícipation of socicty
- basic element in the coalition of the political forces - as a solution to
the harmony of the institutions and to assure the improvement of the
Democractic State of Law. The author hereby brings his experience as a
public officer, related to the juridical fiel (Acre State Attorney), where he
experiences the formation of the íaws (Legislative Power), Public
Administration (Executive Power) and the defense of the state of Acre,
throug his Bureau before the Judiciaries Organs {Judiciary Power). The
final monograph is here subject to the appreciation of this respected
college, sub censura et cautela.

Keywords: Separation, Political Power, Harmony, Democratic State of
Law.
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INTRODUÇÃO

O objeto precípuo do presente trabalho foi a separação dos
poderes no Brasil, cuja abordagem gravita em torno da origem do poder,
a evolução histórica da separação dos poderes políticos e a maneira como
foi concebida pelas Constituições do Brasil, desde o império aos dias
atuais.

O poder, reconhecidamente pelos estudiosos, é uma necessidade.
O binômio "mando x submissão" é inerente à condição humana. A
liderança, antes tão-somente psicológica, depois através das normas sociais
e posteriormente jurídicas, dotadas de coercibilidade, enfeixam uma
irresistivel realidade.

Nesta última fase, já como poder estatal, diante de um processo
social em que a autoridade se investe de legitimidade, em um Estado de
Direito, não temos um poder político, porém, vários "poderes políticos".

Desde Montesquieu, conforme demonstraremos adiante, o
Estado de Direito, principalmente ocidental, convive com a tríplice
repartição de poderes - Legislativo, Executivo e Judiciário -, que
convivem "harmônicos e independentes entre si", de acordo com o antigo,
porém nunca desatualizado preceito constitucional, competindo a cada
um uma parcelade participação da sociedade na sua realização.

Embora a separação dos poderes já tenha sido foco de
consideração de vários estudiosos, o enfoque apresentado ao tema
escolhido é arual e polêmico, refletindo a atuação dos poderes políticos
ao longo dos anos.

Neste contexto, destaca-se o desequilíbrio entre eles, analisando a
independência e harmonia dos poderes numa comparação entre o
conceito da lei e como ela se desenvolve na prática, acompanhado por
algumas constatações fáticas de necessidade da equacionalização dos
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poderes, diante de mudanças e adaptação a uma nova postura, em
conseqüência das reformas estruturais, necessárias e esperadas pela
sociedade brasileira, frente à nova realidade social, como mecanismo
garantidor da harmonia das instituições e da governabilidade.

Para a realização do trabalho, buscou-se a análise bibliográfica
pertinente ao assunto em livros, revistas e até mesmo na internet, visando
a um maior conhecimento e aprofundamento sobre a matéria.

1. O PODER

1.1. ORIGEM

O poder não é, como se possa imaginar, uma decorrência da
concepção ou formação do Estado organizado. Na origem, havia o que se
pode denominar de "o anonimato do poder" - que caracterizava as
sociedades primitivas -, resultado de um conjunto de crenças, superstições
e costumes que impunham diretamente uma atirude aos membros do
grupo, sem que fosse necessária, para assegurar a sua submissão, a
interferência da autoridade pessoal de um chefe. A necessidade da
obediência é sentida como um complemento inevitável da vida comum,
pelo que se pode dizer que o titular do poder, bem como o seu agente de
exercício, é o própriogrupo. '

Entretanto, rapidamente surge a individualizaçào do poder,
caracterizada pela concentração de toda a energia criadora da idéia de
direito em um chefe, do qual dependiam os demais, cuja dominação se
justificava pela sua inteligência, coragem, sorte, audácia, força e sabedoria,
posro que dele partia o comando para a guerra, ele que dava ordens e as
fazia cumprir, julgava e punia os crimes, oficiava as crenças, resolvia
litígios e dispunha dos bens comuns.

Com a expansão populacional e territorial, surgiu
inevitavelmente a impossibilidade da direção unipessoal do poder

1Cláudio PACHECO. Tratado das Constituições brasileiras, vol. 1,1958, p. 25
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individualizado, c as funções políticas /administrativas passaram às mãos
de vários organismos, tais como a Igreja, os cavaleiros c as cidades com os
privilégios que detinham.

Evoluindo mais, essa formação já não satisfazia o grupo, que
aspirava à continuidade durável na gestão dos interesses coletivos, imune
às rivalidades e lutas que acompanhavam a mudança das personalidades
dos dirigentes, e que passava a necessitar de um órgão de comando, de
ação, para a organização da sociedade. Dessa concentração do poder, a
que Hermann Heller denomina "monismo do poder", 2 apud Hermes
Lima, é que emerge o Estado soberano, organizado, capaz de impor uma
disciplina de vida social.

Reconhecidamente, a luta pelo poder está na essência da
natureza humana. A origem do poder, portanto, está na origem do
homem, conformando-se as duas, com a origem do direito. Para Ives
Gandra Martins, sem direito, ainda que arbitrário, não há poder, mesmo
que o direito seja o poder arbitrário. A anatomia do poder é a anatomia
do direito, pois que a anatomia do direito é a anatomia da vida em
sociedade.3

Ressalta-se que só o poder consentido pode ser
institucionalizado. Atua no poder um poderoso elemento, puramente
espiritual, que está na atitude do grupo em face do chefe, no sentimento
dos governados em face dos governantes. Este sentimento está nos
próprios fundamentos do F,stado, porque, se ele se ausenta, o poder é
apenas uma força de dominação inteiramente material, que poderá
permanecer eficaz por longo tempo, mas em nenhum caso se
institucionalizará.

2 Herman HELLER, Apud Hermes LIMA. Introdução à ciência do Direito, 1983,
p.23.
1 Celso Ribeiro BASTOS, Ives Gandra MARTINS. Comentários á Constituição
do Brasil,vol. 1,1988, p. 33-34.
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Destarte, a força, que é o elemento com que conta o governo
para exercer sua função protetora, só pode ser posta em exercício na sua
verdadeira essência jurídico-política, quando apoiada no consentimento,
eis que da fusão - força e consentimento - é que surge propriamente o
poder.

Em matéria de poder, avalia Ives Gandra Martins que três são os
estágios de particular relevância pata compreensão da evolução da
humanidade: aquele primeiro em que, por serem as comunidades
pequenas, todos dele participam e influenciam o seu exercício,
produzindo o direito com o poder; a segunda fase, em que as
comunidades crescem e a sociedade sofre o impacto do distanciamento do
poder, influenciando pouco a produção do direito; e a atual fase, em que,
à medida que o conceito de democracia evolui, a comunidade volta a
exercer certa pressão e ter forças para co-produzir o direito, junto com os
detentores do poder.4

Em relação ao poder estatal, Pontes de Miranda aduz que um
dos pontos principais para compreensão do Estado e do Direito
Constitucional, em qualquer exposição científica, é a caracterização da
fonte desse poder estatal - poder de construir e reconstruir o Estado.
Com quem está e de quem nasce esse poder? 1) Está com Deus e nasce de
Deus, respondem as teocracias. 2) Com o soberano, diziam os autocratas
do principio monárquico. 3) Com o povo, e do povo, respondem as
democracias. 4) Com o povo trabalhador, restringem os Sovietes. 5) Com
o próprio Estado, sustenta o facismo, entendido como o totalitarismo de
direita.5

Com rigor, afirma adiante, sociologicamente, o poder estatal só
pertence ao Povo; política e juridicamente, é que se estabelece a
divergência: com o Rei e de Deus, com o Povo e de Deus, com o Povo e

4Celso Ribeiro BASTOS, Ives Gandra MARTINS, ldem, p. 34-35.
s Pontes de MIRANDA. Comentários à Constiruição de 1946, Tomo I, 19Ó0,
pi53.
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do Povo, com os Trabalhadores e dos Trabalhadores, ou do Povo e dos
Trabalhadores, com o Estado e do próprio Estado. Diz, ainda, ser fácil
entender. Se o Príncipe dominou o Povo e é o portador ou fonte do
poder estatal, porque absoluto, ainda é o Povo que o tolera e, pois, dele
nasce o poder estatal. Se o Povo crê que o poder estatal está com Deus, é
como se acreditasse que está com o Príncipe; tal poder estatal nasce dele, e
o que efetivamente é portador dele manda, como o Príncipe portador do
poder estatal. Há sempre alguém que faz as vezes de Deus. Hoje, como
outrora, como nas tribos mais primitivas, o que importa é a fonte
verídica: o grupo humano, de que o poder se irradia.''

1.2.CONCEITO

A palavra "poder" tem vários significados, de acordo com os seus
diferentes usos. Reconhecidamente, o poder é um fenômeno sócio-
cultural, atrelado à vida em sociedade, em que são impostas a todos certas
normas de conduta para a harmonia da relação, exigindo-sc sacrifícios c
limitando as atividades de cada elemento do grupo social.

O poder, segundo I^owenstein, apud Celso Ribeiro Bastos, é tido
como um dos Ores incentivos fundamentais que dominam a vida do
homem cm sociedade e rege a totalidade das relações humanas, ao lado da
fé e do amor, unidos e entrelaçados. O poder social c, pois, um fenômeno
presente nas mais variadas modalidades do relacionamento humano.
Amplamente considerado, tanto é poder o exercido pelo pai ao dar
ordens aos filhos, quanto o do governo ao ordenar aos cidadãos.7

O poder do Estado, como grupo social máximo, é o poder
político ou estatal, superior a todos os outros poderes sociais, ordenado a
reger as relações entre os indivíduos, com vistas à ordem, ao progresso e
ao bem comum.

6Pontes de MIRANDA. Idem, p.155.
1 LOWENSTEIN, Apud Celso Ribeiro BASTOS, Ives Gandra MARTINS. Obra
citada, p.132.
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Para os politicólogos o poder político é o poder de definir e
gerir os interesses gerais. No magistério do publicista Marcelo Caetano,
apud Carlos Ayres Britto, cuida-se de "autoridade da coletividade sobre
cada um dos seus membros, traduzida pela imposição de um Direito
Comum a que todos, quer queiram ou não, têm de se submeter".*

Ao analisar as concepções sociológicas do Estado, Hans Kelsen,
menciona a leoria de que o Estado é uma "sociedade politicamente
organizada'. O caráter político surge em função de ser a organização, ou
a ordem, coerciva. Daí porque o Estado é uma organização, por ser uma
ordem que regula e monopoliza o uso da força. Com isto, descreve-se o
Estado como o pod t por detrás do Direito, que o impõe. A existência de
tal poder é a demonstração de eficácia do próprio Direito, na medida cm
que as condutas são conformadas aos ditames das normas jurídicas.Q

C) poder individual, ainda sob a análise do autor, é manifestado
pela capacidade d<_ um indivíduo em induzir as condutas que lhe são
desejadas di outros indivíduos. Mas, para que tal possa ser revestido d<;
caráter soc.il ou político, é necessária a estruturação deniro de uma
ordem normativa regulando a conduta humana, que implica,
conseqüentemente, muna autoridade e numa relação de superior e de
interior. O poder social, nessa linha, só é possível dentro da organização
social. Logo, o poder do Estado é o poder organizado pelo Direito
Positivo - é o poder do Direito, ou seja, a eficácia do me-mo. De modo
que, ao se falar em poder do Estado, não se deve considerar apenas os
instrumentos materiais de atuação (armas, prisões, etc), posto que tais
objetos são apenas instrumentos que servem para a concretização matermi
dos comandos jurídicos. O fenômeno do poder político preceitua Hans
Kelsen, é manifestado no fato de as normas que regulam o uso desses

" Marcelo CAETANO, Apud Carios Ayres BRITTO. Disünçào entre "controle
social do poder' e "participação popular", 1993, p. 85.
*Hans KELSEN. Teoria Geral do Direito edo Estado, 1988, p. 273-274.
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instrumentos se tornarem eficazes, por conseguinte, o poder político é a
eficácia da ordem jurídica.'"

Conquanto se diga que a unidade do poder é característica
essencial, tal qual a unidade dos outros elementos (povo e território),
pensa-se, não obstante, que seja possível distinguir três diferentes poderes
componentes do Estado: o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
A unidade daqueles elementos (povo e território) resulta do poder do
Estado, que, como já dito, nada mais é do que a validade e a eficácia da
ordem jurídica. Assim, quando se fala dos três poderes do Estado, o poder
é compreendido como função, sendo distinguidas três funções do
Estado."

1.3. PARTICIPAÇÃO POPULAR COMO EXPRESSÃO DE
PODER POLÍTICO

Paralelamente ao poder político tratado, reconhece-se,
inevitavelmente, a participação popular como uma legítima expressão de
poder político, na medida em que ela influi constitutivamente na
formação da vontade normativa do Estado.

O Estado, segundo as teorias clássicas, forma-se pela aglutinação
natural de um determinado povo, num determinado território, sob o
comando de um certo governo, com a finalidade própria de alcançar o
bem comum.

O Estado de Direito surge como forma de oposição ao Estado
Polícia. Na origem, era decorrência de idéias c conceitos tipicamente
liberais, que pretendiam assegurar a observância do princípio da
legalidade e da generalidade da lei. Sobrevieram várias definições, todas
elas assentadas em diferentes premissas, mas tendo em comum o
sustentáculo da juridicidade estatal.

IU HansKELSEN. Obra citada, p. 274-275.
11 Hans KELSEN. Idem, p. 364-365.
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A democracia, por seu turno, significa a efetiva participação do
povo nos destinos do Estado, seja através da formação das instituições
representativas, seja através do controle da atividade estatal. Traduz-se, em
essência, na idéia de que o povo é o verdadeiro titular do poder, devendo
os seus representantes se submeter à vontade popular e à fiscalização de
sua atividade.

A expressão Estado Democrático de Direito decorre não só da
união destes conceitos, mas, principalmente, daquilo que os supera,
inserto no artigo introdutório da Constituição, onde se almeja um país
governado e administrado por poderes legítimos, submissos à lei e
obedientes aos princípios democráticos fundamentais.

E certo, porém, que o Estado Democrático de Direito somente se
aperfeiçoa na proporção em que o povo nele ativamente possa se inserir;
na medida em que os seus representantes reflitam cm seus atos os
verdadeiros anseios populares. A cidadania foi erigida a fundamento c a
construção de uma sociedade livre, justa e solidária. É um objetivo a ser
alcançado pelos representantes populares. Mas somente esses valores não
seriam suficientes se não tivessem sido também incorporadas algumas
instituições fundamentais à sua realização. E, em todas elas, o ponto
fulcral é sempre a participação popular.

O primeiro sinal de que participação popular é exercício do
poder político está no artigo introdutório da Constituição Federal, que
rotula a Federação como constitutiva de um "Estado Democrático de
Direito", isto é, um Estado cujo Direito se forma por necessária via
popular, "democrática", logo explicitada como a que se realiza pelo povo,
"diretamente", ou por seus "representantes eleitos".

Antes, a participação consistia no exercício de determinados
serviços públicos mediante a delegação do poder público e na simples
colaboração do particular no exercício das funções administrativas
(atividade paralela). Com a evolução da Administração, ela dá-se mediante
a atuação do particular diretamente na gestão e no controle da
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Administração Pública, mediante os vários mecanismos de participação,
seja através da democracia representativa (sufrágio universal), seja pelo
caminho da democracia participativa (plebiscito, referendo, iniciativa
popular, direito de ser ouvido, enquete, participação popular em órgãos
de consulta, em órgãos de decisão, participação por meio do ombudsman
e por via do judiciário). É nesse sentido que a participação popular é uma
característica essencial do Estado de Direito Democrático, porque ela
aproxima mais o particular da Administração, diminuindo ainda mais as
barreiras entre o Estado e a sociedade.

De um lado, há de ressaltar-se a existência de grupos na
sociedade, que procuram se relacionar com o Estado procuram
influenciar as suas decisões e, em especial as da Administração Pública; é
o caso dos partidos políticos, dos sindicatos, das grandes empresas, dos
grupos empresariais, muitos deles atuando como "grupos de pressão",
assim denominados.

De outro, há a possibilidade de participação do próprio cidadão,
individualmente considerado.

Esclareça-se, a bem da verdade, como ressalta Carlos Ayres Britto,
que o poder político (que é um poder de mando, e, portanto, normante)
não sai das mãos do Estado e vai às mãos do sujeito privado. Tal
interferência nos negócios políticos do Estado não altera o fato de que o
gozo do direito subjetivo é tão-somente uma aplicação da Constituição, e
não uma aplicação a que se segue a elaboração de uma nova regra jurídica
estatal, com a participação obrigatória do setor privado. O controle é
direto, e não poder, e fora do exercício do poder não há como o setor
privado irrogar-se a prática de ações governamentais.12

Numa palavra, diz o autor:

12 Carlos Ayres BRITTO. Obra citada, p. 84-85.
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' a participação popular não quebra o monopólio estatal da
produção do Direito, mas obriga o Estado a elaborar o seu
Direito de forma emparceirada com os particulares
(individual ou coletivamente). E é justamente esse modo
emparceirado de trabalhar o fenômeno jurídico, no plano da
sua criação, que se pode entender a locução 'Estado
Democrático' (figurante no preâmbulo da Carta de Outubro)
como sinônimo perfeito de 'Estado Participativo"'.,,

2. SEPARAÇÃO DOS PODERES
2.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA

Inicialmente, instalou-se a Monarquia Absoluta, em que a
personificação das funções e órgãos estatais impulsionava o monarca a
declarar que o Estado era ele próprio - "L'état c'est mof\ A edição do
Direito passou a ser um monopólio do Estado, quer fosse ele expedido
por decisões administrativas do Executivo, quer fossem decisões
legislativas ou jurisdicionais. Quem decide o Direito, quem o aplica e
quem decide as controvérsias c sempre a figura do Estado.

Nessa época em que se apresentavam as monarquias absolutistas,
um fenômeno foi verificado, que é o da concentração do poder na mão
de uma única pessoa, embora essa pessoa pudesse exercer cm momentos
distintos funções também distintas.

A verificação desse fenômeno de concentração do poder - c as
suas conseqüências, que levaram a arbitrariedades, a um exercício
absoluto do poder, sem respeito aos direitos dos cidadãos - fez despertar a
sociedade para o surgimento de um outro Estado, mais consentâneo com
as necessidades da época, em que não tivesse como centro o rei, mas a lei
- "L'état c'est Ia loV -, que permitisse a existência de Estados mais
democráticos, com separação das funções estatais.

11 Carlos Ayres BRUTO. Idem, p.87.
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A separação dos poderes políticos já era sentida pelos gregos,
notadamente Aristóteles que, em sua Política, lançou aquela que seria a
base de uma teoria acerca da separação das funções do Estado. Na
concepção aristotélica o governo dividia-se em três partes: a que deliberava
acerca dos negócios públicos; a que exercia a magistratura (uma espécie de
função executiva) e a que administrava aJustiça.

Teoria que foi concebida por John Locke, Kant, Rousseau e
Bolingbroke, começando a ser timidamente institucionalizada nos
embates entre os nobres ingleses e os seus reis, com passagem pela Magna
Carta de 1215, quando os barões e homens livres impuseram ao rei João
Sem-Terra uma limitação ao poder real, continuando na luta do
parlamento contra o poder real, culminando com a revolução de 1688,
com o advento de relações de certo modo equilibradas entre o parlamento
e os sucessivos reis, sendo registrados os seguintes acontecimentos numa
ordem cronológica: - a Petition of Rights, imposta ao rei Carlos I, em
1628; - o Agreement oftbe People, apresentado pelo exército de Cromwell
à Câmara dos Comuns, em 1647; - o Instrument of Government,
promulgado por Cromwell, em 1653; - o Habeas Corpus Act, infligido
pelo Parlamento ao rei, em 1679; e o Bill ofRights, editado em 1689, que
consagra a superioridade da lei à vontade do rei.

Mas, foi posteriormente, com Charles-Louis Sccondat, Barão de
La Bréde e de Montesquieu, em sua obra "De 1'esprit des lois" (1748), que
a teoria ganhou real destaque.

Para Montesquieu, era inafastável estabelecer o princípio da
separação das espécies de poderes, em defesa da liberdade, definindo-os
como Poder Legislativo, Poder Executivo e o Poder de julgar. Para tanto,
afirmava que a liberdade política em um cidadão é aquela tranqüilidade
de espírito que provém da convicção que cada um tem da sua segurança.
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Para ter-se essa liberdade, precisa que o Governo seja tal que cada cidadão
não possa temer outro.1'*

Dizia, ainda, o Barão de La Brède:

"Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de
Magistratura, o Poder Legislativo c reunido ao Executivo, não
há liberdade. Porque pode temer-se que o mesmo Monarca ou
o mesmo Senado faça leis tirânicas para executá-las
tiranicamente.

Também não haverá liberdade se o Poder de julgar não estiver
separado do Legislativo e do Executivo. Seestivesse junto com
o Legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos
seria arbitrário: pois o Juiz seria legislador. Se estivesse junto
com o Executivo, o Juiz poderia ser a força de um opressor".
15

Desta forma, estão bem definidas as razões da separação dos
poderes, que, apesar da evolução no tempo, merecem cuidadoso estudo e
o estabelecimento de limites para evitar os abusos em suas transformações
quanto a divisão funcional do Poder. Nesta sede, ancoramos mais uma
vez nos ensinamentos de Montesquieu, quando ressaltava que tudo estaria
perdido se um mesmo homem, ou um mesmo corpo de príncipes ou de
nobres, ou do povo, exercesse estes três poderes: o de fazer as leis; o de
executar as resoluções políticas; e o de julgar os crimes ou as demandas
particulares."'

Várias foram as constituições que adotaram, senão a divisão de
poderes, pelo menos a sua nítida divisão em funções executivas,
legislativas e judiciárias, podendo citar, como exemplos, a própria
Constituição inglesa - tendo evoluído, segundo os seus costumes e

11 Charles de Secondat MONTESQUIEU. O Espínto das Leis, 1994, p.165.
1S Charles de Secondat MONTESQUIEU. Idem. íbidem.
"'Charles de Secondat MONTESQUIEU. Obra citada, p.165
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tradições, suas leis constitucionais e decisões judiciárias -, a Constituição
americana (1787), a Constituição brasileira (1891) e por conseqüência
desta, a primeira Constituição republicana de Portugal (1911) e a
Constituição francesa (1958), tornando-se o postulado, a partir da
Revolução Francesa, um dogma constitucional, a ponto de o artigo 16 da
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 declarar que
não teria constituição a sociedade que não assegurasse a separação de
poderes, tal a compreensão de que ela constituiu (e ainda constitui)
técnica de extrema relevância para a garantia dos Direitos do Homem.

Mas, foi na Constituição dos Estados Unidos da América que se
insculpiu, de forma mais rígida, a separação de poderes, constituindo-se
num dos mais nobres sistemas políticos do mundo, assentado no
princípio da supremacia da Constituição, à qual se subordinam todos os
poderes, que nela têm definidos os respectivos limites, e no postulado da
independência do Judiciário, com prerrogativa de proceder à revisão
judicial das leis e dos atos normativos, anulando-os quando incompatíveis
com a Constituição.

Comentando sobre o Judiciário, na Constituição americana,
Édouard Laboulale, apudL. Nequet, afirmou que foram os americanos os
primeiros:

"a fazer do Poder Judiciário um verdadeiro poder político; os
primeiros a compreender o papel da Justiça num país livre; os
primeiros a encontrar esta nova verdade, até aqui pouco
conhecida na Europa".17 Adiante, observou: "Estabeleceu-se ali
um Poder Judiciário independente, um Poder que, colocado
entre as leis do Congresso e a Constituição, tem o direito de
afirmar: 'Esta Lei é contrária à Constituição, e,
conseqüentemente, é nula'. Não há, aí, nenhum motivo de

u Edouard LABOULALE, Apud L. NEQUET. O Poder Judiciário e a
Constituição, 1997, p. 13-14.
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perturbação da ordem, mas, bem pelo contrário, uma das
maiores causas de paz e de quietude social".18

Por esse sistema, então, as funções estatais - legislativa,
administrativa e jurisdicional - são exercidas por órgãos distintos e
independentes, mas harmônicos entre si. E essa harmonia é conseguida na
medida em que se pratica a doutrina que os norte-americanos denominam
de "checks and balances" (freios e contrapesos). Doutrina esta que
institui uma certa colaboração entre os poderes, e da qual resulta uma
fiscalização mútua, para o fim de realizar justamente aquilo que
Montesquieu propugnava: a limitação do poder pelo poder.1'"1

Em razão desta verificação, tem-se hoje como verdade absoluta
que se considera Estado de Direito aquele que garanta a tripartição das
funções estatais, que essa tripartição seja exercida por pessoas e órgãos
distintos e mais ainda que o Estado se submeta, como os cidadãos, à lei e
à jurisdição.

Convém ressaltar que, dentro do Estado, não pode haver três
órgãos que se ignorem reciprocamente e que queiram ser absolutamente
bastantes a si mesmos. O poder político é uno e indivisível, porém, se
apresenta na prática dividido no exercício das funções institucionais que
lhe são inerentes, deferidas a órgãos especializados e independentes, mas
harmônicos, para assegurar a existência do próprio Estado.

A prática constitucional desenvolveu a idéia de que nenhum dos
poderes é, cm si mesmo, soberano. Não existe, nem pode existir, a

'absoluta separação entre os poderes a que correspondem as três funções e,
menos ainda, a independência exata delas.

O Poder Legislativo é o que edita a lei, mas esta, regra jurídica
elaborada adrede, cai em sistema jurídico, anterior a ela e suscetível de
receber, como regras suas, outras leis. Tanto o Poder Executivo quanto o

!Édouard LABOULALE, ApudL. NEQUET. Jdem, p. 19-20.
' Charles de Secondat MONTESQUIEU. Obra citada, p. 186.
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Judiciário podem ter de "explicar" o sistema jurídico, havendo
colaboração, não na edição da lei, mas na determinação lógica do sistema.
O Poder Executivo administra c dá execução às leis que precisam da
função administrativa. E o Poder Judiciário aplica a lei às outras regras
que, sem serem leis, fazem parte do sistema jurídico. Um e outro, por seu
embutimento no Estado de Direito, têm a revelação do sistema jurídico.
Aquele, sem ser judiciário, julga; e esse, sem ser executivo, executa. Por
onde se vê que o discrime das funções não coincide com o discrime dos
poderes.

Fazendo um balanço histórico da doutrina da separação de
poderes, Celso Ribeiro Bastos afirma ser este o primeiro ponto a ser
ressaltado: o da perda gradativa da pureza de cada uma das funções do
Estado, sendo perfeitamente lícito afirmar que nos dias atuais enunciar a
função legislativa como própria do Poder Legislativo é uma verdade tão-
somente relativa, eis que esse poder desempenha também funções
administrativas e judiciárias, sendo do mesmo modo verdadeiro o fato de
o Poder Executivo e Judiciário legislarem, ainda que em pequena escala.2"
Donde se vê que os órgãos da soberania nacional exercem funções
preponderantes ou típicas e funções excepcionais ou atípicas, sem um
monopólio absoluto de tais funções.

2.2. SEPARAÇÃO DOS PODERES NO BRASIL

CONSTITUIÇÃO DE 1824

Entre nós, a Constituição de 25-3-1824 já reconhecia a divisão e
a harmonia dos poderes. Insculpiam os seus artigos 9° e 10 :

"Art. 9o. A divisão, e harmonia dos Poderes Políticos é o
princípio conservador dos Direitos dos cidadãos, e o mais

1Celso Ribeiro BASTOS, Ives Gandra MARTINS. Obracitada, p. 167.
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seguro meio de fazer efetivas as garantias, que a Constituição
oferece.

Art. 10. Os Poderes políticos reconhecidos pela Constituição
do Império do Brasil são quatro: o Poder Legislativo, o Poder
Moderador, o Poder Executivo, e o PoderJudicial".

Embora a Constituição Imperial, em seus artigos 9" a 12,
afirmasse a separação dos poderes políticos, certo é que ela não era tão
rígida assim, porquanto o Poder Judiciário se limitava a dirimir
controvérsias de direito privado e aplicar a lei penal, fugindo da sua
competência os atos da administração pública e o controle de legalidade
das leis, os quais cabiam aos Poderes Executivo, o primeiro, e ao
Moderador e Legislativo, o segundo.

José Neri da Silveira, Ministro do Supremo Tribunal Federal,
comentando sobre a independência do Poder Judiciário c dos
magistrados, anotou:

"O controle da constitucionalidade das leis cabia ao Poder

Moderador e ao Poder Legislativo, a este último incumbindo
velar na guarda da Constituição, interpretar as leis c suspendê-
las (CF de 1824, art. 15, itens 8 c 9). A independência do
Judiciário havia de ser, desse modo, entendida, apenas, como
independência da autoridade judicial, do magistrado ...".21

CONSTITUIÇÃO DE 1891

Com o advento da República é que a separação ganhou
contornos mais nítidos, nos servindo de modelo o sistema americano do
controle de constitucionalidade, pelo judiciário, de atos dos Poderes
Legislativo e Executivo, passando os Poderes a Legislativo, Executivo e
Judiciário, órgãos da soberania nacional, harmônicos e independentes

3lJosc Neryda SILVEIRA. A independência do PoderJudiciário e dos magistrados,
1993, p. 201.
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entre si, nos termos do artigo art. 15 da Constituição de 24-3-1891,
verbis.: "Art. 15 - São órgãos da soberania nacional o poder legislativo,
o executivo e o judiciário, harmônicos e independentes entre si".

A Lei federal nü 221, de 20/11/1894, afirmava, de forma
categórica, no seu artigo 13, parágrafo 10, que os juizes c os tribunais
federais processariam e julgariam as causas fundadas em lesão de direitos
individuais, por ato ou decisão das autoridades administrativas da União,
e que eles apreciariam a validade das leis c regulamentos e deixariam de
aplicar, aos casos concretos, as leis manifestamente inconstitucionais e os
regulamentos manifestamente incompatíveis com as leis ou a
Constituição.

A reforma de 1926 explicitou melhor dita competência do
Judiciário, transplantando, como parágrafo Ia do artigo 60, o artigo 59 da
Constituição de 1891, modificado, ficando disposto:

"Art. 60. (...)

§ Io Das sentenças das justiças dos estados em última
instância haverá recurso para o Supremo Tribunal Federal:

a) (...);

b) quando se contestar a validade de leis ou de atos dos
governos dos estados em face da Constituição, ou das leis
federais, e a decisão do tribunal do estado considerar válidos
esses atos, ou essas leis impugnadas".

CONSTITUIÇÃO DE 1934

Na Constituição de 16-7-1934, art. 3°, §§ Io e 2", eram esses
poderes independentes e coordenados entre si:
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"Art. 3o. São órgãos da soberania nacional, dentro dos limites
constitucionais, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,
independentes e coordenados entre si.
§ Io E vedado aos poderes constitucionais delegar as suas
atribuições.
§ 2° O cidadão investido na função de um deles não poderá
exercer a de outro.

Manteve-se a supremacia do Judiciário, mas, temendo-se o
conservadorismo dos Ministros da Suprema Corte, dispôs o artigo 179
que a declaração de inconstitucionalidade das leis somente pode ser feita
por maioria absolutados votos dos juizes.

Outra novidade, provocada igualmente pelo temor ao
conservadorismo do Supremo, mascarada pela teoria do "pesos e
contrapesos", era a que dava ao Senado a atribuição de velar pela
Constituição e de colaborar na feitura de aplicação das leis,
supervisionando "com sua experiência" os poderes da República (artigo
88). No rastro da novidade, o item III deste artigo concede ao Senado
"propor ao Poder Executivo, mediante reclamação fundamentada dos
interessados, a revogação de atos das autoridades administrativas, quando
praticados contra a lei ou eivados de abuso de poder".

Outra grande novidade foi, em seu artigo 91, item IV, atribuir ao
Senado competência para suspender a execução de lei declarada
inconstitucional pelo Judiciário, enfrentando, assim, o problema da
convivência e harmonia dos poderes do Estado.

CONSTITUIÇÃO DE 1937

Com exceção, temos a Constituição de 10-11-1937, ditatorial, a
única que não garantiu a separação dos poderes, havendo apenas um
poder, o do Presidente da República, autoridade suprema do Estado,
consoante preieciona o seu artigo 73:
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entre si, nos termos do artigo art. 15 da Constituição de 24-3-1891,
verbis:: "Art. 15- São órgãos da soberania nacional o poder legislativo,
o executivo e o judiciário, harmônicos e independentes entre si",

A Lei federal n° 221, de 20/11/1894, afirmava, de forma
categórica, no seu artigo 13, parágrafo 10, que os juizes e os tribunais
federais processariam e julgariam as causas fundadas em lesão de direitos
individuais, por ato ou decisão das autoridades administrativas da União,
e que eles apreciariam a validade das leis e regulamentos e deixariam de
aplicar, aos casos concretos, as leis manifestamente inconstitucionais e os
regulamentos manifestamente incompatíveis com as leis ou a
Constituição.

A reforma de 1926 explicitou melhor dita competência do
judiciário, transplantando, como parágrafo 1° do artigo 60, o artigo 59 da
Constituição de 1891, modificado, ficando disposto:

"Art. 60. (...)

§ Io Das sentenças das justiças dos estados em última
instância haverá tecurso para o Supremo Tribunal Federal:

a) (...);

b) quando se contestar a validade de leis ou de atos dos
governos dos estados em face da Constituição, ou das leis
federais, e a decisão do tribunal do estado considerar válidos
esse"s atos, ou essas leis impugnadas".

CONSTITUIÇÃO DE 1934

Na Constiruição de 16-7-1934, art. 3U, §§ Io e 2", eram esses
poderes independentes e coordenados entre si:
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"Art. 3o. São órgãos da soberania nacional, dentro dos limites
constitucionais, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,
independentes e coordenados entre si.
§ Io Ê vedado aos poderes constitucionais delegar as suas
atribuições.
§ 2o O cidadão investido na função de um deles não poderá
exercer a de outro.

Manteve-se a supremacia do Judiciário, mas, temendo-se o
conservadorismo dos Ministros da Suprema Corte, dispôs o artigo 179
que a declaração de inconstitucionalidade das leis somente pode set feita
por maioria absoluta dos votos dos juizes.

Outra novidade, provocada igualmente pelo temor ao
conservadorismo do Supremo, mascarada pela teoria do "pesos e
contrapesos", era a que dava ao Senado a atribuição de velar pela
Constituição e de colaborar na feitura de aplicação das leis,
supervisionando "com sua experiência" os poderes da República (artigo
88). No rastro da novidade, o item III deste artigo concede ao Senado
"propor ao Poder Executivo, mediante reclamação fundamentada dos
interessados, a revogação de atos das autoridades administrativas, quando
praticados contra a lei ou eivados de abuso de poder".

Outra grande novidade foi, em seu artigo 91, item IV, atribuir ao
Senado competência para suspender a execução de lei declarada
inconstitucional pelo Judiciário, enfrentando, assim, o problema da
convivência e harmonia dos poderes do Estado.

CONSTITUIÇÃO DE 1937

Com exceção, temos a Constituição de 10-11-1937, ditatorial, a
única que não garantiu a separação dos poderes, havendo apenas um
poder, o do Presidente da República, autoridade suprema do Estado,
consoante preleciona o seu artigo 73:
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"Art. 73. O Presidente da República, autoridade suprema do
Estado, coordena a atividade dos órgãos representativos, de
grau superior, dirige a política interna e externa, promove ou
orienta a política legislativa de interesse nacional, e
superintende a administração do país".

Embora tenha suprimido a Justiça Federal de primeira instância,
manteve a competência do Supremo Tribunal Federal para declarar a
inconstitucionalidade das leis. Mas o artigo 96, parágrafo único, prescreve
que, a juízo do Presidente da República, acaso a lei fosse declarada
inconstitucional, considerada de relevante interesse para o "bem-estar do
povo" ou para a "defesa de interesse nacional de alta monta", poderia o
Chefe do Executivo submetê-la ao exame confirmatório do Congresso
Nacional.

A Carta de 1937 vedava, ainda, ao Poder Judiciário conhecer de
questões "exclusivamente políticas" (artigo 94), expressão vaga, ambígua,
poüssêmica, de conteúdo jurídico indefinido, em que pese existir esta
questão desde os primórdios da teoria da tripartição dos poderes.

CONSTITUIÇÃO DE 1946

Sob a Constituição de 18-9-1946, com Emenda Constitucional n°
16-11-65, voltaram os poderes a ser independentes e harmônicos, nos
termos seguintes:

"Art. 36. São Poderes da União o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário, independentes e harmônicos entre si.
§ Io O cidadão investido na função de um deles não poderá
exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta
Constituição.

§ 2" É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições".

No que se relacionava com a estrutura e o funcionamento dos
poderes, praticamente nada se inovou, mantendo-se, substancialmente, o
molde de 1891.
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O constituinte cassou a supervisão congressual sobre as decisões
declaratórias de inconstitucionalidade da Suprema Corte Brasileira e
manteve a competência do Senado para suspender, no todo ou em parte,
as leis declaradas inconstitucionais, embora tenha eliminado a
intromissão do Procurador-Geral da República, como portador da
solicitação da Corte ao Senado da República, restaurando, ainda, aJustiça
Federal de 1 instância.

CONSTITUIÇÃO DE 1967 E EMENDA 01/69

A Constituição de 24-3-1967 e Emenda Constitucional n.° 1, de
17-10-69, não provocaram grandes transformações. Prescrevia o seu artigo
6o:

"Art. 6° São Poderes da União, independentes e harmônicos,
o Legislativo, o Executivo c oJudiciário.
Parágrafo único. Salvo as exceções previstas nesta
Constituição, é vedado a qualquer dos poderes delegar
atribuições; o cidadão investido na função de um deles não
poderá exercer a de outro".

Foi mantida a competência do Judiciário e do Supremo Tribunal
Federal para declarar a inconstitucionalidade das leis ou atos normativos
em termos parecidos aos da Constituição de 1946.

No âmbito da União, o Poder Executivo se hipertrofiava,
notadamente pela subtração da iniciativa do processo legislativo ao
Congresso em todas as matérias de relevância.

CONSTITUIÇÃO DE 1988

Atualmente, o assunto se encontra posto da seguinte forma:
"Art. 1." A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federa], constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem
como fundamentos:

I-(...)
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II - (...)
III-(...)
IV-(...)
V-(...)
Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce
por meio de representantes eleitos diretamente, nos termos
desta Constituição.
Art. 2.° São Poderes da União, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário".

No artigo 60, §4, inciso III, proíbe a deliberação sobre proposta
de emenda constitucional tendente a abolir a separação dos poderes.
Eleva, assim, a cláusula pétrea, portanto inatingível, o princípio dos
poderes distintos, embora coordenados.

2.3. FREIOS E CONTRAPESOS

A Constituição brasileira consagra a doutrina dos freios e
contrapesos, que pode ser assim visualizada, de forma sintética e
exemplificativa:

LEGISLATIVO SOBRE O EXECUTIVO

a) pela aprovação de tratados (art. 49,1);

b) pela sustação de atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa
(art. 49, V);

c) pela aprovação, pelo Legislativo, de nomes para
determinados cargos (art. 52, III, IV);

d) pela fiscalização dos atos do Poder Executivo mediante
Comissões Parlamentares de Inquérito (art. 58);

e) pela rejeição do veto (art. 66 e §§);

f) pelo controle orçamentário (art. 70);
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g) pelo impeachment (arts. 51,1, 52,1, e parágrafo único, 85 c
86).

EXECUTIVO SOBRE O LEGISLATIVO

a) nas técnicas de delegação legislativa, mediante a iniciativa
legislativa, em certos casos exclusiva (arts. 61, § Io e 63);

b) na expedição de medidas provisórias (art. 62);

c) veto do Presidente da República (art. 66,§ Io);

d) na elaboração de leis delegadas (art. 68);

LEGISLATIVO SOBRE O JUDICIÁRIO

a) o Legislativo elabora as leis de que necessita o Judiciário
(art. 48);

b) o Legislativo vota o orçamento do judiciário e fiscaliza a
execução orçamentária (arts. 48, II, c 70);

c) a organização judiciária é votada pelo Legislativo (art. 48
IX);

d) o Legislativo cria os cargos doJudiciário (art. 48, X);

e) pelo julgamento dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal (art. 52, II);

f) o Legislativo aprova os nomes de magistrados do Supremo
Tribunal Federa! e dos tribunais superiores (arts. 52, III, "a", 101,
parágrafo único, 104, parágrafo único, 111,§ 1", c 123);

g) pela concessão de anistia (art. 48.VII).

EXECUTIVO SOBRE O JUDICIÁRIO
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a) pela concessão de indulto e pela comutação de penas (art.
84, Xll);

b) o Presidente da República nomeia os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e de Tribunais
Regionais (arts. 101, 104, parágrafo único, 107, 111, § 1°, 115, 119, II, 120,
§ 1°, III, 123);

JUDICIÁRIO SOBRE EXECUTIVO E LEGISLATIVO

a) no controle da administração e no controle da
constitucionalidade das leis (art. 5o,XXXV, LXIX, LXX, LXXII e LXXIII e
art. 102,1, "a".

Nessa interação de funções, nessa colaboração de poderes, que
resulta numa fiscalização mútua, realiza-se a doutrina dos checks and
balances, ou dos freios c contrapesos, tornando harmônicos os Poderes.

3. DESEQUILÍBRIO ENTRE OS PODERES

Embora seja princípio constitucional a independência c
harmonia dos poderes, a sociedade brasileira já percebe a fragilidade do
aludido preceito, porquanto o mesmo, na prática, ganha contornos mais
amenos, quando se verifica, os constantes lanços de interferência na
condução das atribuições específicas de cada um dos poderes, algumas das
vezes sob o palio dos freios e contrapesos, propiciando instabilidade no
processo democrático.

Esse problema vem ocorrendo num processo contínuo,
impulsionado já na formação dos poderes, culminando, hoje, com uma
verdadeira crise entre os mesmos, recheada de ofensas, acusações,
interferências e CPI's.

De primeira, merece destaque a observação de J. C. Bruzzi
Casteilo de que, logo no início da Constituição, se percebe a importância
somenos dada ao poder que emana do povo, grafado em letras
minúsculas, enquanto que os Poderes da União o são em maiúsculas,
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desfazendo os fundamentos de Montesquieu, posto que os poderes
políticos nada mais são do que divisões daquele poder, único, soberano,
que emana do povo, a sua origem, e, por isso mesmo, é o que deveria
merecer real destaque, como o é na Constituição norte-americana, ao
começar o texto "Nós o Povo...", com maiúsculas grifadas.22

E os representantes constituintes, ou políticos, assimilando a
dicotomia, esquecem a representação que lhes foi conferida e se investem
nos Poderes da União, os exercendo absolutamente durante todos os seus
mandatos como se fossem os detentores do poder, em conúbio de
Presidente da República e Congressistas, despejando sobre o povo atos
executivos arbitrários c leis vergonhosamente inconstitucionais.

3.1. O EXECUTIVO

Diante do papel assumido pelo Estado contemporâneo, delegado
ao Poder Executivo, como responsável pela condução administrativa c
política da Nação, atuando positivamente no plano da criação e da
distribuição da riqueza, tende este a tornar-se preponderante entre os
demais, o que não se questiona. Censurável é a passagem da
preponderância ao esmagamento dos outros, que se inicia tão-logo o
Presidente é eleito, quando o mesmo fica de janeiro a março/abril
distribuindo cargos da Administração Federal entre deputados e senadores
para conseguir a maioria do Congresso, visando à aprovação de todos os
seus projetos, por mais absurdos, ilegais, ou inconstitucionais que sejam,
favorecido especialmente pelo sistema presidencial brasileiro, pelas suas
envergaduras de força c de sedução.

E a distribuição, segundo os "critérios políticos", opera-se
durante todo o mandato, em milhares de cargos, nos vários escalões,
atingindo até mesmo os cargos de Ministros de Estado, em que são
substituídos os anteriores ocupantes, sem nenhum critério de

uJ. C. Bruzzi CASTELLO. Poder, Leis ehomens, p.94.
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competência, apenas para "agradar" membros dos demais poderes,
tornando-os dóceis.

Outro ponto é a reiteração excessiva de medidas provisórias, que
constitui abuso de poder por afrontar as funções exclusivas de legislar,
próprias do Congresso Nacional, e de inovar a ordem jurídica de acordo
com os parâmetros constitucionais, configurando, destarte, usurpação de
poderes do Legislativo, com violação do princípio da independência e
harmonia dos Poderes (art. 2o), do princípio do Estado Democrático de
Direito (art. Io) e do disposto no parágrafo segundo do artigo 62, todos
da Constituição Federal.

Além de invadir área reservada ao Legislativo, o Executivo, por
vezes, também o faz em relação à indeclinável competência do Judiciário,
como nos casos das Medidas Provisórias n.°s 182/90 e 1.570/97, esta
convertida em lei (n.° 9.494/97), a primeira proibindo juizes e tribunais,
até 30 meses, de julgarem, liminarmente, atos do Executivo relacionados
com o denominado Plano Collor, e a segunda, condicionando a execução
de liminares concessivas de aumento salarial e em ações de reclassificação
ou equiparação de servidores públicos, à prestação de garantia real ou
fidejussória, cujas conseqüências se tornam uma restrição abusiva à
atividade do judiciário na tutela preventiva dos direitos e interesses postos
sob sua guarda.

O Executivo também opera no interior da área de competência
do Judiciário pela sua faculdade de conceder indultos c comutar penas. A
sanção criminal é função típica do Judiciário, no entanto aqui o
Executivo pode interferir, suprimindo ou modificando a execução da
sentença judiciária, necessariamente passada em julgado, pois o indulto é
o perdão total da pena, concedido em caráter individual, e a comutação é
a substituição de uma pena por outra menos grave. Ao indultar ou
comutar, o Executivo erige-se em mais uma instância judiciária, de caráter
anormal, repetindo e usurpando toda uma das mais importantes funções
jurisdicionais, julgando então com maior largueza, pois entre as
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características do indulto e da comutação, estão as de que pode se referir a
qualquer crime e a de que necessariamente rescinde a sentença de
condenação passadaem julgado.

Pelj atribuição de nomear os magistrados, o Executivo ainda
interfere sobre o próprio mecanismo de composição dos órgãos
judiciários.

3.2. O LEGISLATIVO

C)5 membros do Legislativo, por sua vez, antes mesmo de serem
eleitos já estão órtãos das idéias ou pretensões das forças políticas e
econômicas que os ajudaram a vencer as eleições, salvo rarissimas
exceções. Gastaram muito, comprometeram-se, e para retribuírem a ajuda
se lançam a manipulação da res publica e aos favores administrativos,
sendo obrigados a se submeterem, mais uma vez, ao Executivo.

Não se pude olvidar, todavia, da ligação entre eleição e
democracia, observada por Montesquieu. e da advertência dt .Manoel
Gonçalves i •'erreira Fiiho, sobre o tema-

•Assim, quando o Espírito das Leis vineuíy a escolha dos
jepresem.ini.es à sua eleição pelo povo, esta, rpso farto,
presumi.'Jo a seleção do^ 'melhores', dos mais capazes.
Portanto, a democracia representativa seria c !jo'/erno dos
mais capazes escolhidos por rodos.
J. experiência, todavia, mostra que não rcrn a eleição
t.^ecion-i os piores, ou. melhor dizendo, ov mono* -:i•taz^
Por quê''
.*. r„/âo principal disso e, «:ni dúvida, o evcnt^ai Ím.i.mj :iwe.
c.c cultura política do eleuorado. Isto só se Cü'rige a longo
prazo e o mais das vezeí. pela experimentação do in.,, - triai
,.nd error, como diriam os americanos. Mas ha -a:;i Lator mais
próximo e fácil de equacionar.
Realmente, o erro na escolha deriva freqüentemente do fato
de que esta se faz entre desconhecidos. Montesquieu supunha
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que ela se passasse entre conhecidos, de convívio, em
pequenas comunidades —grupos primários, diria o sociólogo.
Mas ela se faz no Brasil - pensa-se no Legislativo - em nível
estadual. Forçosamente entre desconhecidos, ou mal
conhecidos, o que é pior. Com efeito, a fonte desse mau
conhecimento é a propaganda que pode 'vender' qualquer
coisa... Não é surpreendente, por isso, que o eleitor adquira
gato por lebre...".23

Dito isto, percebe-se claramente que os integrantes do legislativo
não dispõem dos conhecimentos técnicos exigidos para o adequado e
pleno exercício da função legislativa, e, quando os tem em determinados
assuntos, geralmente não os utilizam para os fins a que são
verdadeiramente dependentes: o bem do povo e do Estado.

Somando-se a isto, o Legislativo também invade a área do
Judiciário, quando pode obstar, de igual forma, a atividade normal no
processo e julgamento dos crimes, pela concessão da anistia, que c o
esquecimento das infrações puníveis para que se lhes não possam cominar
penas repressivas.

3.3. O JUDICIÁRIO

Certo é que o Judiciário é o mais preparado, competente e
eficiente de todos os poderes. Os juizes, desembargadores c ministros
passam pelos cursos colegiais completos, formam-se bacharéis em Direito,
fazem cursos pós-universitários, graduam-se em doutorados, são
professores, exercem advocacia, e além de tudo isso, se submetem a
rigoroso concurso público para o ingresso à magistratura, acumulando
mais conhecimentos a cada causa que lhes é apresentada.

No entanto, é o menos independente, quando deveria ser o
único com maior independência possível, para que se atingisse o razoável
regime democrático efetivo, a exemplo do sistema americano, em que, na

'Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO. AReforma doEstado, 1995, p. 8 - 9.
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virtude que exibe a Constituição para dominar crises, reside a sua
extraordinária contribuição ao constitucional!smo, onde a fórmula
judicial review, que acaba por garantir a estabilidade da ordem
constitucional, revela manifesto "poder político", porquanto, se este existe
no órgão que faz a lei, também existe no órgão com poder de declarar-lhe
a invaíidade.

Desde a Carta de 1824, cm que, embora reconhecido como
Poder, a sua atuação era limitada, como visto em abordagem anterior.

Mesmo com a evolução das garantias nas constituições seguintes,
até a de 1967, excetuada a de 1937, a dependência do Judiciário é notada
no fato de que ele não comandava o seu orçamento, nem mesmo as suas
taxas judiciárias e emolumentos outros, que eram carreados às receitas
gerais dos erários públicos, estaduais e federais, fato este último que ainda
persiste nos dias atuais, em face às normas orçamentárias.

Hoje, a alegada autonomia financeira consiste, apenas, na
elaboração, pelos tribunais, de suas propostas orçamentárias, dentro dos
limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na lei de
diretrizes orçamentárias, e o seu encaminhamento ao Legislativo, que as
aprovará, ou não, na forma acertada com o Evceutivo, não dispondo o
judiciário de qualquer força para influir no percentual a ele estipulado
(duodécimos), tornando-se dependente dos iepasi.es a bel-prazer do
Governo.

Essa dependência doJudiciário faz-se notar desde a escolha, pelo
Chefe do Executivo correspondente, dos integrantes dos Tribunais
Superiores e do quinto constitucional dos Tribunais dos Estados, do
Distrito Federal e Territórios, em que na maioria das vezes ocorrem
movimentações políticas, pedidos, benesses e favores, e que não raro são
cobrados daqueles que tanto correram em busca de apoio e o
conseguiram.

Dessume-se, então, de tudo, estar certa a observação de que o
Judiciário, sendo desprovido de intenções políticas, não controla nem
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influencia o Executivo ou o Legislativo, mas que a recíproca não é
verdadeira. Estes, pelo poder político que encarnam e pelos interesses que
representam, possuem uma vontade constante e insaciável de assumir o
controle total do poder.

Fica a explicação, talvez, o motivo por que não lhes interessa um
Poder Judiciário forte, tudo servindo para submctê-ío e retirar-lhe
energias, como foi o caso da "C.P.I. do Judiciário" e das campanhas pelo
controle externo, de cunho demagógico e pejorativo, e várias outras
limitações às prerrogativas e garantias do Judiciário, arquitetadas pelo
Executivo e Legislativo.

4. REEQUILÍBRIO ENTRE OS PODERES

Durante a última década, a discussão cm torno da reforma do
Estado tornou-se um tema central na vida das sociedades modernas.

A amplitude e a abrangência de fenômenos como a liberalização
e a globalização de mercados, que se consolidam como uma das mais
fortes tendências mundiais, acentuam sobremaneira a crise do Estado
brasileiro e a necessidade de reformas para adequá-lo a uma ordem social
e mundial.

O processo de reengenharia do Estado, inicialmente com o
amplo programa de privatização de serviços públicos e de empresas
estatais e alterações no campo administrativo, ganha corpo e atinge,
agora, a própria estrutura dos Poderes Executivo, legislativo eJudiciário.

O mundo vem mudando num processo natural, evolutivo. O
Estado precisa acompanhar o futuro e as forças políticas (poderes), ínsitas
ao Estado, não podem a tudo assistir passivamente. Devem retomar o
papel original, hoje com muito mais responsabilidade, diante dos desafios
da nova ordem mundial, sob pena de perderem a confiança, a
significância e, por derradeiro, o respeito.

Neste contexto, é imperativo a reorganização e reformulação dos
poderes, visandoà harmonia das instituições.
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Como já observado, é inexorável que o Poder Executivo, tendo a
função legitima de dirigir o país, orientando a política da nação e
liderando a comunidade, detenha um natural poder de governo (poder
governamental), em que o Presidente da República possa atuar
decisoriameuir" na condução dos problemas brasileiros, quando
necessário.

l.ntretanto, essa torça a mais, que é virtude, eo/no advcite
Montesquin-, precisa de limites, já que, pela experiência cterru, o noivem
que tem pouer e Icv.,uo a abusar dele e para que não o faça t pieeiso que,
pela disposição das coisas, o poder freie o poder . Não podem, portanto.
Executivo c 1egislativo, abusar do poder para não ser violado o princípio
fundamentai da democracia de que todo poder emana do p>>vo, sob •>
risco de até os cid,i L-os, em suas relações recíprocas, tuidercm. -t segu"-
Wu-. r^ excn.it'>. pa>---.i'!do a não mais obedecer às leis cxiM-i-nic-

(•••'--. rÍL.t-, adverte Álvaro Rodrigues Bereijo Majr-í.n.do de
Tribunal CuiisLiLui.-ii.-i.a! d.i Espanha:

"A idej.1. do controle, em sentido jurdico-políuco, c
Luiisubiiaiaial ao Estado Democrático de Diiol-l A eU1

•Lpond. o princípio da separação dos poderes com st-Li
;;stema de 'freios e conrapeso>' (não e bom ourorgat-
deinasiado poder a um só) e o princípio ger-.il doi:
•:entimenfos dos cidadãos e de todos os podei'.*s públicos da
Constituição e de todo o ordenamento jurídico (an. l) 1 CE

T.v:, prevenir o abuso, de início, a solução mtií <::"'-; -era ;.
transformação do Executivo, no sentido de que partilhas'-- n poder
governamental com um gabinete, ou um ministério, com certa

Álvaro Rodrigues BEREIJO. Los Fundamentos Constitucionais dei Control
Interno de Actividad Financeira dei Estado, 1994, p. 05.
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independência, não importando a caracterização do tipo de regime
existente nos moldes atuais.

Por outro lado, a dependência entre os poderes seria atenuada se
os cargos públicos, chamados de confiança, fossem estruturados segundo
um quadro permanente de funcionários efetivos, cujas nomeações
estivessem condicionadas à competência e à qualificação profissional do
servidor, independentemente das mudanças ocorridas na base dos
poderes, como acontece nos Estados Unidos e nas democracias
parlamentares européias; mudam-se os gabinetes, porém, permanece a
estrutura dos servidores do Estado. Assim, não haveria a escandalosa e

comum distribuição dos cargos públicos e a contratação desenfreada de
servidores às vésperas das eleições, até para servirem de "cabos eleitorais".
Conseqüentemente, nossos políticos seriam melhores e mais eficientes, e
seriam obrigados a servir ao povo e não dele abusar.

Imprescindível, também, é corrigir a fórmula da escolha dos
parlamentares, feita entre desconhecidos e da qual deriva o erro, como
abordado em tópico anterior, no sentido de fortalecimento do Legislativo.
A solução seria a realização de eleições num círculo relativamente
reduzido, em que pudesse haver um contato direto entre candidato e
eleitor, em forma de eleição distrital, possibilitando, desse modo, a
diminuição de erros, uma maior vigilância sob o eleito, favorecendo,
ainda, à desestimulação do "negócio" da compra de votos e, por
conseguinte, a melhora dos parlamentares.

Neste plano, como observa Ives Gandra Martins, essencial, ainda,
que houvesse escolas de formação dos futuros aspirantes aos cargos de
políticos e de governantes. Verdadeiras Faculdades onde a Política, a
História, os problemas de administração, a Economia, o Direito, a
Tecnologia e uma série de outras disciplinas sejam ministradas, ao nível
de um futuro governante. Onde se testem vocações. Onde se verifiquem
as capacidades de liderança, força e idoneidade dos estudantes, com o que,
ao final do curso, fiquem seus estudantes verdadeiramente habilitados à
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postulação de cargos e à seleção natural que todo o profissional, em
qualquersetor, enfrenta na profissão escolhida"

Por outro lado, é crucial a reformulação partidária, dispensando-
se a multiplicação de partidos por verdadeiros partidos que formem um
sistema coerente, pois não é possível que o Governo, para aprovar um
projeto de lei, toda vez tenha que conquistar parlamentar por
parlamentar, o que, definitivamente, não favorece a independência enrre
os Poderes.

O Legislativo, por sua vez, fortalecido pela Constituição, não
desempenha as suas tarefas e principalmente a que lhe justifica o nome.
Necessita, portanto, recuperar sua iniciativa legislativa e impor limites ao
uso indiscriminado e abusivo das medidas provisórias.

Quanto ao judiciário, este precisa ser não só mais efetivo, nus
deve ser despolitizado. O primeiro passo é a resposta imediata para os
casos de violações perpetradas pelo Executivo e Legislativo, seguida da
agilização da justiça para a sociedade em geral (necessária pretensão de
eficácia e de efetividade), o que só ocorrerá com a transformação do
modelo atual, principalmente no que serefere à parte processual.

O segundo ponto é mais delicado, porém viável e não menos
importante. A Constituição em vigor propiciou uma judícialízação da
política, no sentido de que, de mais cm mais, derisões políticas são postas
sob o crivo do Judiciário, que fica sobrecarregado de processos, afetando
todos os indivíduos. E o que resulta de mandados de mjunção, de ações
de inconstitucionalidade, ou constitucionalidade, da ação de
inconstitucionalidade por omissão, de ações civis públicas, de ações
populares, de ações de impugnação de mandato ente outras.

Uma das soluções, por um lado, seria criar uma justiça
constitucional, nos moldes europeus; por outro, uma justiça de contas,
ambas especializadas. Com isto o eventual aspecto político de questões de

' Ives Gandra MARTINS. O Estado de Direito e o direito do Estado, 1977, p. 146.

164



Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Acre

ampla repercussão na opinião pública ficaria nas mãos de pessoas
preparadas e especializadas no seu trato, saindo das mãos de juizes não
raro inexpertos e bitolados na rotina das questões particulares.

O acesso aos tribunais, também, há de ser imediatamente
enfrentado. A sistemática predominante atual de formação de listas
plúrimas pelos próprios tribunais, com a escolha final pelo Poder
Executivo, é responsável pelo incremento de um processo de
"castificação" da magistratura superior, bem como de submissão de
inúmeras Cortes à vontade política das elites dominantes.

Por outro lado, não pode ficar absoluto, imune a tudo. Nas
democracias liberais, pelo regime de freios e contrapesos, ou checks and
balances, entre os ingleses e americanos, ou, segundo Montesquieu, no
original, le pouvoir arrete 1c pouvoir, é plenamente justificável o seu
controle (fórmula a ser estudada), sem desequilíbrio no sistema.

O fortalecimento do judiciário passa, necessariamente, pela
discussão de novas formas de participação da sociedade neste exercício do
poder. Lembra Antônio E. Castro que, em sendo o judiciário um poder
político do Estado, não há justificativa lógica, filosófica ou política, para
que não se submeta a mecanismos de controle social sobre si, cabendo à
sociedade estabelecer as formas de controle adequadas a cada tipo
diferenciado de função exercida pelos poderes públicos. E que esse
controle social a exercer sobre o judiciário há de congregar tanto órgãos
de controle externo quanto de controle interno, não devendo haver,
absolutamente, qualquer exclusão entre eles.2''

Por conseqüência, o esforço conjunto do Executivo, Legislativo e
Judiciário é que contribuirá para a efetividade da prestação jurisdicional,
posto que os problemas existentes não são apenas de responsabilidade
administrativa daquele último, lembrando que, quanto melhores e

1,1 Antônio Escostesguy CASTRO. A necessidade de controle social sobre o Poder
Judiciário, 1991, p. 159.
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constitucionais forem as leis e os atos políticos/administrativos, menores
serão os litígios judiciais e mais harmônicos serão os poderes.

Almeja-se a verdadeira independência e harmonia entre os
poderes, como solução por boa parte dos problemas brasileiros. Porém,
ela só se tornará realidade com o exercício, pelo povo, do direito público
subjetivo da fiscalização constitucional das ações governamentais -
"controle popular" ou "controle social do poder" - e com a participação
efetiva da população, influindo constitutivamente na formação da
vontade normativa do Estado, obrigando-o a elaborar as normas
suficientes àquela aspiração social, como verdadeira expressão de poder
político que detém, em face ao Estado Democrático de Direito,
insculpido no artigo introdutório da Constituição da República.

CONCLUSÃO

No Brasil, a independência e harmonia entre os poderes,
consagrada na Constituição, não é plenamente exercitada na prática.

Dentre os Poderes, o mais subjugado é o Judiciário sendo que o
Executivo e o Legislativo são os que mais buscam o poder político, são os
mais dependentes entre si, tendo como causa, primordial, o atual processo
eleitoral c o sistema partidário, que os tornam reféns um do outro, sendo
imprescindível a mudança do modelo c a separação entre as funções
políticas do poder para que exista liberdade.

A estruturação do poder deveria procurar uma nova "separação
dos poderes" que se ajustasse ao papel do Estado no mundo
contemporâneo. Haveria de caracterizar um Governo, com meios de
governar, um Parlamento, dedicado ao controle político, e uma Justiça,
com procedimentos simplificados, para a aceleração de suaprestação.
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Ao mesmo tempo em que os poderes devem ser independentes
de verdade, não há como lhes negar o exercício do controle mútuo, para
o bom desempenho de suas atividades constitucionais, lembrando que o
equilíbrio entre eles depende dos princípios constitucionais, do que
dispuserem as leis complcmcntares e ordinárias, em construções emanadas
da sociedade, bem como da consciência democrática dos cidadãos, não
somente em épocas eleitorais, mas da seguida c reiterada participação
popular na realização das atividades estatais, na constante vigilância de
que um não esmague os outros.
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RELAÇÃO ENTRE A CRISE DO ESTADO, A REFORMA
CONSTITUCIONAL E A CIDADANIA.

Inicialmente, importa observar que tal desiderato, conquanto
possamos desenvolver com a visão a que nos cabe neste singelo trabalho, é
por demais complexo e não menos difícil elaboração, uma vez que, à luz
do que até hoje fora produzido na literatura político-econômica e social —
quanto à diversidade de pensamento - apenas dificulta ainda mais uma
elaboração conclusiva sobre o assunto.

Entretanto, a par destas considerações preliminares, tentaremos
esboçar, mesmo que superficialmente e como exercício acadêmico, a
postulação a que estamos submetidos, fundamcntando-nos em conceitos,
premissas, exemplos, estatísticos e princípios, sob os quais procuraremos
nos embasar.

Por mais que nos esforcemos, adentrar no âmago da questão
proposta requer pressupostos enscjadores de um raciocínio lógico e
fundado com vistas ao desenvolvimento analítico de conceitos, capazes de
trazer no trato da proposição, objetividade na formulação e conclusão de
pensamento.

Assim, pois, é que iniciamos por desenvolver os conceitos de
SOCIEDADE e GOVERNO. Conceitos sobre os quais, acreditamos, são
de grande valia para o corpo do trabalho.

O conceito de Sociedade está estreitamente ligado à noção de
pessoas e grupos que, organizados em um conjunto e colaborando entre
si, de forma consciente ou não para atingir determinados objetivos, o faz
para satisfazer certas necessidades, alcançando interesses comuns como,
por exemplo: a própria sobrevivência. Dentro desse quadro de referência
conceituai, a sociedade brasileira tem três raízes culturais e étnicas
distintas a saber: a indígena - que foram os primeiros habitantes do País;
seguida da Portuguesa - que foi trazida pelos colonizadores; e a Africana -
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que chegou com os negros, como mão-de-obra escrava. Posteriormente,
com os imigrantes, outras culturas, tais como: a alemã, a japonesa, a
italiana e tantas outras, onde fora observado novos traços e desenvolvidas
suas próprias características diferenciando-se assim de todas as outras
sociedades.

Já o conceito de Estado é formado por 04 (quatro) elementos
básicos, como: o povo - que são as pessoas que vivem num mesmo local,
unidos pela cultura e pela nacionalidade; o território - que abrange o
solo, subsolo, espaço aéreo e mar territorial. Enquanto que a soberania
consiste no exercício da autoridade legal no poder supremo, acima de
qualquer outro poder jurídico, tanto internamente como externamente.

O Governo, enfim, consiste no conjunto de pessoas que exercem
o poder político e que determina a orientação política de uma
determinada sociedade (BOBBIO1). No ato de governar, diga-se de
passagem, está implícita a função Executiva, Legislativa e Judiciária, com
as quais o Governo se materializa na prática.

Assim, prosseguiremos na tentativa de formular considerações a
respeito da questão, abstraindo dos conceitos já explicitados, fundamento
para discorrer sobre a crise do Estado, a reforma constitucional e a
Cidadania!

Por falar em Estado, nunca é demais registrar o conceito de
JELLINEK , que diz: "o Estado é a corporação de um povo, assentada
num determinado território e dotado de ura poder orgânico e
originário".

Observando os diversos conceitos de Estado, bem como a
evolução destes, preferimos registrar o desenvolvido pelo professor

1Norberto Bóbbio, Dicionário de Política, 2* edição, editora universidade de Brasília,
1986, p. 553.
2G.Jellinek, aügenseíne stiiaslehre, Berlin, livro II, 6,cap.III, 2,1922, pág,183.
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PAULO BONAVIDES5, que expressa, dizendo e afirmando a existência de
elementos constitutivos que a teoria política ordinariamente reconhece
como elementos de uma ordem formal: o poder político na sociedade, e
de ordem material: o poder político corporificado no elemento humano
que em termos demográficos (população), jurídicos (povo), políticos
(agentes políticos) ou culturais (nação) e o elemento físico, o território, -
são elementos constitutivos do Estado.

Segundo o eminente jurista alemão HERMAN HELLER4, autor
de obra clássica sobre a Teoria do Estado,

"Para compreender o que chegou a ser Estado atual, não é
preciso buscar seus antecessores em tempos remotos,
porquanto até a época primitiva da humanidade, sempre que
se procurou fazer tal coisa desentendeu-se, em geral, àquilo
que ao nosso objeto principal interesse apenas à consciência
histórica de que o Estado, como norma e realidade, é algo
desde o ponto de vista histórico, absolutamente peculiar e
que, nesta sua moderna individualidade, não pode ser
transladada aos tempos passados".

O Estado, com sua feição moderna tem o seu principal exemplo
histórico na monarquia absoluta fundada por Frederico II, ao Sul da
Itália, no Séc. XII - o regime era emancipado de qualquer influência da
Igreja.

Foi Maquiavel, o primeiro pensador que compreendeu o
significado dessa nova estrutura política. Várias vezes os filósofos
medievais citaram a afirmação de São Paulo, segundo o qual o poder

' Paulo Bonavides, Do Estado liberal ao estado social, 6" edição, editora malheiros, p.
182.

4Herman Heller, Teoria do estado, primeira edição emportuguês, 1968, editora mestre
jou, São Paulo,pág,l 57.
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estava em Deus. A origem divina do Estado era geralmente reconhecida
por todos.

De sorte, Maquiavel foi o precursor do movimento de
secularização da política, fundando assim a ciência política.

Posteriormente, com o advento da Revolução Francesa, surge o
Estado de Direito Liberal, preconizado por Locke, Montesquieu, os
filósofos iluministas e Kant, etc. É um Estado detentor de um poder
exercido de forma institucionalizada conforme regras impessoais.
Também aqui, ocorre a distinção entre força e poder surgindo o princípio
da legalidade como guia, não só do exercício do poder, mas também de
sua aquisição. O exagero desta concepção já transparece no pensamento
de Hegel, para quem o único dever do Estado é sua própria conservação.

Ver-se, por conseguinte a partir de nossa época a superação deste
tipo de Estado chamado Estado Social, quando não pelo Estado
Socialista.

Nunca é demais conceituar o Estado Social como o Estado que
assume encargos para com a sociedade, intervindo na área econômica
como objeto de equilíbrio das forças sociais.

Enquanto que no Estado Socialista, há uma mudança ainda mais
radical, uma vez que abala a ordem capitalista em nome de um controle
total pelo Estado da atividade econômica e social.

Prosseguindo na formulação da questão, o Estado Democrático
de Direito - pressuposto básico para a garantia da cidadania - induz a
que atentemos para o "preâmbulo" da atual Constituição Federal, pelo
que a mesma pode nos revelar como desvio de uma das idéias fundantes
do moderno constitucionalismo.

Assim, o modo como se formulou o exórdio de nossa Carta
Constitucional, dá margem a que se pense num afastamento da Teoria
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Clássica do Poder Constituinte, segundo SIEYÉS5 - de acordo com a
qual o poder constituinte originário seria absolutamente incondicionado,
não se submetendo a nenhuma pauta previamente estabelecida ao
produzir o texto constitucional. No Preâmbulo da Carta Maior, contudo,
os constituintes de 1988 escreveram que se reuniram com a determinação
de "Instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais c individuais, etc".

O primeiro artigo de CF/88 define assim, a República Federativa
do Brasil, como um Estado Democrático de Direito, elencandos os
princípios sob os quais ela se fundamenta. Todo conteúdo do texto
constitucional deve ser entendido como uma expücitação desta
formulação política.

Vale recordar, com Pablo Lucas Vcrdú, que "a fórmula política
de uma constituição é a expressão ideológica que organiza a
convivência política em sua estrutura social".

Em contraposição, registramos o que entende NIKLAS
LUHMANN'', quando afirma que a partir de uma constituição se dá uma
"abertura para o futuro" (ZUKUNFTSOFFENHEIT) na forma de
legimitar-se o direito o qual "prevê as condições de sua própria
modifícabilidade e isso juridicamente, acima de tudo através de regras
procedimentais".

Assim, vale chamar a atenção para o papel central que está
reservado em um Estado Democrático de Direito, à chamada Corte
Constitucional, enquanto órgão diferenciado da estrutura do judiciário c
plenamente independente politicamente falando, frente aos demais

sSieyés.apud Paulo Bonavides, do estado liberal ao estado social, 6acd. Malheiros,
pág.116.
6Niklas Luhmarm, teoria delia societã,5a ed. Milaiio,1993, apudJuliaiina Magalhães, o
uso criativo dos paradoxos do direito.
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poderes estatais, integrados por membros com os melhores qualificativos
para exercer a atribuição, a um só tempo política e jurídica, de velar pela
realização do texto constitucional. Tal origem judicante é de vital
importância na complexa sociedade político-jurídico contemporânea,
como garantidora da promoção democrática e do Estado Democrático de
Direito.

Abstraindo, destarte partir de agora, as ponderações acima
expostas podemos dizer que a crise do Estado no Brasil, remonta ao seu
descobrimento, quando fomos obrigados a transplantar a cultura política
de nossos colonizadores, em simbiose constante com as matrizes de nossa
formação étnica-cultural.

A crise do Estado é a própria crise do cidadão, enquanto célula
política do próprio Estado. Por conseguinte, a luta da humanidade nos
mostra que durante os séculos passados, homens e mulheres morriam e
renasciam em defesa de ideologias, crenças c ideais. O que a humanidade
busca, ao longo do tempo, é o respeito pela verdade c pela liberdade para
que a construção da dignidade aconteça no cotidiano de rodos.

Vimos que no século XVIII e XIX, as lutas se travavam por
liberdade de pensamento e fé, por liberdade de organização e pelo direito
de voto enquanto que no século XX, são resgatadas conquistas anteriores e
ampliadas as lutas por direitos políticos. É iniciada a construção das
garantias dos direitos sociais e da consciência plena da cidadania.

Atentos ao processo evolutivo da humanidade, só podemos
antecipar que no século XXI, a luta continuará pelas liberdades e por
democracia, como corolário da felicidade e da paz.

Assim, pois é referência indiscutível do esforço para garantia de
direitos inalienáveis do ser humano, a adoção da DECLARAÇÃO
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, aprovada em 1948, pela
Assembléia Geral das Nações Unidas - um marco histórico em defesa da
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dignidade do cidadão - com reais avanços na luta pela cidadania. Já se
vão meio século e o texto se impõe atual e imprescindível, apesar de ainda
não ser efetivado para a maioria da população planetária.

Nossa Constituição de 1988 assegurou direitos fundamentais a
todos os brasileiros e estabeleceu uma nova ordem jurídica para a Nação.
Como bem disse o Ministro Celso de Melo, do Supremo Tribunal
Federal, "a Constituição é a lei fundamental do Estado. Nela repousa
os fundamentos da ordem normativa restaurada pela comunidade". A
Carta Constitucional de 1988 é, portanto, instrumento básico de Defesa
das liberdades civis e da democracia. Assim, pois, são princípios
fundamentais quantificado pela Carta Magna: a dignidade da pessoa
humana; a prevalência dos direitos humanos; a punição a qualquer
comportamento que desrespeite os direitos e a liberdades fundamentais
das pessoas; a não aceitação sob qualquer hipótese, do crime de tortura,
ou a qualquer outro tratamento desumano ou degradante; a aplicação de
penas cruéis, desumanas e degradantes; o respeito físico e moral as pessoas
sob a custódia do Estado; a intervenção, pelo Governo Federal, em Estado
e Distrito Federal que desrespeitem os direitos da pessoa humana; a
impossibilidade de revisão constitucional que derrubem avanços
conquistados a respeito das liberdades públicas.

Podemos asseverar que ter direito à cidadania é ser respeitado
plenamente como sujeito de direitos e obrigações perante a sociedade.
Tais como: acesso às funções públicas do país, ao trabalho, à proteção
contra desemprego e a igual remuneração por igual trabalho; direito de
participar da vida cultural, do progresso científico, da diversão e do lazer;
direito a uma remuneração justa e satisfatória, que garanta a si c a sua
família uma existência digna; direito à moradia, à alimentação, à
educação e a infância com qualidade para todos.
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O direito de ser cidadão implica necessariamente no respeito aos
direitos humanos, pois são indissociáveis dos outros direitos, sejam
sociais, políticos, civis e econômicos.

Apesar de todo aparato de proteção social, o Brasil ainda não
conseguiu superar as desigualdades e as injustiças! Falta uma política da
solidariedade humana! O Ser Solidário deve ser cultivado por todos e cm
todos os momentos!

Nossa Constituição assegura a todos, sem discriminação de raça,
idade, credo, cor, orientação sexual e condição social, a vida, a liberdade,
a dignidade, a nacionalidade, o respeito, a igualdade, a justiça, a
segurança, o direito à opinião, a privacidade. Assegura também, o direito
à liberdade de pensamento, de credo, de opinião e de expressão, de
reunião, de organização, de associação pacífica e de voto.

Dessume-se, portanto, que a palavra de ordem é inclusão - qual
seja, o grande objetivo de uma política social, guiada pelo princípio da
cidadania, mais do que por algum princípio de igualdade, distribuição ou
que for. Pois, a exclusão no Mundo e no Brasil, é gritante, exigindo de
todos um engajamento radical na busca de oportunidades de inserção do
cidadão aos bens sociais produzidos pelo conjunto dos agentes
econômicos.

As diferenças de classe, de pensamento e de opinião, não devem
ser obstáculos para a superação dessa "chaga" social, que é a "exclusão" e
a "miséria" reinantes em nosso país. Antes, porém, deve sensibilizar a
todos na conjugação de esforços para a retomada de uma cruzada cívica,
no sentido de garantir vida digna para todos os cidadãos brasileiros.

É de ressaltar que os seres humanos nascem dignos, segundo as
declarações internacionais, mas em toda parte se encontram manifestações
de marginalizados, como só acontece em nosso país. Acrescente-se, que o
número de tratados e de direitos por eles reconhecidos, vem aumentando
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no mundo, a par do também crescimento dos excluídos. Hoje 33%(trinta
e três por cento) da população global, ou seja, 1/3 das pessoas do planeta,
vive com renda inferior a um dólar por dia, o que é flagrante a
desigualdade e a injustiça!

Dessa forma é que Renato Janine Ribeiro 7em Artigo Especial
para a Folha de São Paulo, assim se expressa, a respeito: "Direitos
Humanos estão acima de qualquer poder de Estado".

Clovis Rossio , do Conselho Editorial da Folha de São Paulo,
também evoca o seguinte enunciado: "Direitos Humanos não precisam
mais ser justificados, mas protegidos".

Já Mário Vitor Santos , da Reportagem da Folha de São Paulo,
em síntese formula: "A globalização dos direitos é mais importante do
que a que está ai".

A crise do Estado contemporâneo no Brasil, a nosso entender, é
séria, aguda e por que não dizer crônica. Uma vez que, a classe política
dirigente não aceita as mudanças políticas estruturais voltadas para a
democratização da participação do cidadão, dando-lhe acesso aos bens
socialmente produzidos, afastando mais ainda parcela absolutamente
gigantesca de nosso povo do usufruto desses bens, aviltando cada vez
mais, sua condição de vida, já depauperada!

O fosso social entre os 10% (dez por cento) mais ricos e os 90%
(noventa por cento) relegados à pobreza, quando não à miséria absoluta, é
por demais chocante e violentador da dignidade humana, transformando
nossa juventude em presa fácil do crime organizado e nossas crianças em
inocentes úteis, sem falar no abandono de nosso exército da 3a idade que,
renegados pelo Estado, ainda amargam a indiferença de seus familiares,

1Folha de São Paulo, folha 02,Quinta-feira, de 03 de dezembro de 1998.
BFolha de São Paulo,editorial,Quinta-feira ,03.12.98.
9Folha de São Paulo.pagina especial,direitos humanos, 50 anosde história.
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impossibilitando-os de uma convivência digna na velhice. É um
verdadeiro escárnio c atentado aos direitos do cidadão.

Assim, é que consideramos, na esteira dessas observações e
visualizações singelas, a necessidade de uma Reforma Constitucional -
que diria de caráter cidadã - ensejadora de mudanças constitucionais
capazes de inserir a grande parcela do povo brasileiro, que se encontra na
marginalidade, no processo político-social e econômico de nosso país.
Mas do que uma reforma constitucional, diríamos que *é preciso
"efetivar" os direitos e garantias já proclamados no texto constitucional
ou que venha a ser modificados, assim como nas Declarações dos Direitos
Humanos, Convenções, Tratados, Acordos e demais instrumentos de
Promoção Humana.

A ordem é proclamar um novo Estado para uma nova
sociedade, com o concurso das peças políticas estabelecidas no tabuleiro
do poder, a sociedade civil como um todo e demais agentes de influência
da vida brasileira.

E oportuno imaginarmos e propormos um entendimento
nacional, cm torno de uma Assembléia Nacional Constituinte, a fim de
que seja elaborado um novo pacto político - em torno de um novo
projeto de nação - onde todos os seguimentos sociais e políticos possam
influenciar sua formulação, com ênfase nas seguinte diretrizes básicas:
resgate a manutenção da estabilidade econômica; promoção c crescimento
econômico sustentado, a fim de poder implementar as políticas de
governo de geração de emprego e absorção de mão-de-obra; eliminação da
fome, combate à pobreza c à exclusão social; melhoria na distribuição de
renda; consolidação aprofundamento radical da democracia, promovendo
e assegurando o respeito aos direitos humanos, alem de sua real
efetivação.

Tais diretrizes, se efetivadas, deverão evoluir para que se satisfaça
as condições básicas à concepção de um Estado moderno, tendo como
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pré-requisitos, a profissionalização do serviço público, a reorganização do
serviço público e a melhoria da gestão; reforma política, com melhor
definição da estrutura partidária, com inserção da fidelidade partidária e a
implantação do sistema eleitoral condicente com a cultura brasileira a fim
de que a representação política seja legitimada; Nesta esteira de reforma,
urge a necessidade de uma nova concepção de judiciário, com a
conseqüente abertura deste poder na condução da prestação jurisdicional
—às camadas marginalizadas, de forma célere c eficiente; com a criação do
controle da gestão administrativa do Poder Judiciário como forma de
fiscalização mais eficaz, além da gestação de uma Justiça Democrática,
como garantia de acesso fácil e barato do povo às demandas judiciais.

Concomitantemente às preocupações acima esboçadas, devemos
também nos ater à Defesa Nacional, como fator de consolidação da
democracia e do desenvolvimento, resguardando o espaço territorial e
aéreo de ataques alienígenas, além da elaboração de estudos visando a
ocupação do espaço territorial, mormente na Amazônia Brasileira. Inclui-
se, neste particular, a contexto sócio-econômico e político do país; na
defesa do consumidor formulação da política de segurança e defesa da
pessoa, assegurando assistência integral ao cidadão, principalmente à
camada pobre; estabelecimento de uma política de promoção da
cidadania; enfim, com ressonância da efetivação dos direitos humanos;
com respeito à cultura do povo, aos direitos das minorias, negros, índios;
política especifica para a promoção dos jovens no contexto sócio-
econômico e político do país; na defesa do consumidor e na garantia e
respeito aos direitos das minorias e, finalmente, convocando o povo à
participação e responsabilização social, onde o esforço de todos —em
comum possa consolidar cada vez mais a Democracia Radical, tão
necessária ao bem-estar do povo!

A demais, temos a consciência de que não temos a fórmula
mágica da solução da crise brasileira. Contudo sabemos das forças
antagônicas, carecem de uma reformulação para que possamos gestar uma
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dinâmica sócio-política capaz de levar ao povo à prosperidade e a Justiça
Social.

Em conclusão, portanto, estamos convictos de que no diapasâo
do diálogo franco c constante, na discussão engajada e responsável de
toda sociedade brasileira, é possível imaginarmos a construção de um
projeto nacional de desenvolvimento consistente, onde prevaleça na
sociedade, a Democracia com a Justiça Social e que a inclusão de
milhares de brasileiros transforme-se numa perspectiva palpável,
conquanto próxima e crescente, com resultado de uma efetivação dos
direitos do cidadão.
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A PROTEÇÃO JURÍDICA DAS ÁGUAS

RESUMO INFORMATIVO.

O texto aborda a proteção jurídica das águas e, potencializando a
Bacia Amazônica, traça o lineamento geral do sistema de direito positivo,
constitucional e infraconstitucional e sua evolução legislativa, detendo-se
à previsão legal dos delitos e das infrações administrativas, bem como a
construção da jurisprudência protetiva dos mananciais.

Pretende refletir acerca da necessidade de implementação de
políticas públicas voltadas para a proteção dos rios da Amazônia, tidos
como "estradas" de comunicação, bem como pugna pela eficácia do
direito ambiental eslabelecendo e incorporando novas técnicas e
institutos processuais para a garantia dos direitos sociais básicos,
transformando o ideário constitucional cm condutas e realidades

concretas.

I. INTRODUÇÃO

A história hodierna registra que o desafio do acesso as águas pela
população mundial tem ocasionado inúmeros conflitos sociais c políticos,
a exemplo do Oriente Médio onde se instalam verdadeiras pelejas para o
acesso â água potável, bem como na Califórnia, com o dispêndio tic
milhões de dólares para a captação da água de lugares com até 1.200 km
de distância.

A água, elemento químico integrante das relações bióticas, fonte
de vida e bem da humanidade, diz respeito à vivência dos habitantes da
Amazônia, posto que, envolvidos pela densidade das florestas, os nos
apresentam-se como referencial do amazônida, atuando como "estradas"
de comunicação, inserindo o homem no seu habítat natural, minorando
o isolamento da insondável hiléia amazônica, proporcionando fontes
econômicas e sociais para as populações desta região.
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A maior bacia hidrográfica do mundo, a Amazônica, possui uma
drenagem de 5,8 milhões de km2, sendo que destes, 3,9 milhões no Brasil.
E constituída de treze rios: Amazonas, Solimòes, Negro, Xingu, Tapajós,
Jurema, Madeira, Purus, Rio Branco, Juruá, Trombetas, Uatumã c
Mamoré.

Tem as nascentes de seus formadores na Venezuela, Colômbia,
Peru e Bolívia, abrangendo os Estados do Amazonas, Pará, Amapá, Acre,
Roraima, Rondônia e Mato Grosso. Atravessado pela linha do Equador, o
Amazonas, principal rio da Bacia Amazônica, possui afluentes nos dois
hemisférios do planeta, encontrando-se entre seus principais afluentes da
margem direita, os rios Juruá, o Purus, o Madeira, o Xingu e o Tapajós,
tendo, na margem esquerda, o Juruá, o Negro e o Trombetas. Como rio
de planície, de baixa declividade, tem 6.500 km de extensão, sendo o
maior rio em volume d'água, embora não seja o mais longo (com largura
média de 4 a 5 km, cm alguns trechos atingindo 50 km) despeja no
oceano o equivalente a 20% do volume de água doce de todos os rio do
planeta.

Os rios Juruá e Purus banham o Acre, na parte central do Estado
com a seguinte bacia hidrográfica: o rio Tarauacá e o rio Purus e seus
afluentes principais pela margem direita, o Chandless e o Iaco com seu
afluente pela margem esquerda, o rio Macauã e o rio Acre com seu
subsidiário, o Antimari. A noroeste: os rios Gregório, Tarauacá, Muru,
Envira e Jurupan. Na parte oeste do Estado: o rio Juruá e seus principais
afluentes: Moa, Juruá Mirim, Paraná dos Moura, Ouro Preto, pela
margem esquerda e o Valparaíso, Humaitá e Tejo, pela margem direita.

Entre outras características dos rios integrantes da Bacia
Amazônica, destacam-se os rios de águas pretas, entre estes o rio Negro,
tributário da Amazônia, o mais conhecido, e segundo maior rio do
mundo em volume d'água, merecendo os igapós, especial destaque na
Bacia Amazônica, com a inundação sazonal pelas águas dos rios, em cerca
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de 100.000 km2 de extensão, além da existência de milhares de outros
pequenos igarapés - eqüivalendo a uma área maior do que a da Inglaterra -
submersa em até lOm de profundidade no período entre 5 a 7 meses ao
ano, apresentando o igapó uma vegetação exuberante, além de uma
diversidade constituída de diminutos animais invertebrados, peixes,
anfíbios, répteis e mamíferos.

Apresenta a Bacia Amazônica, rico ecossistema, possuindo a
maior multiplicidade de peixes do mundo, entre 2.500 a 3.000 espécies,
merecendo, deste modo, especial proteção.

A Bacia Amazônica sofre profunda sazonalidade das chuvas com
início na região ao sul do Equador entre novembro-dezembro, e meses
mais tarde, ao norte do Equador, se estendendo por 4 a 5 meses.

Destarte, o tema se revela motivador cm sua essência, capaz de
impor reflexão atenta, com adstrição à realidade vivenciada no Acre, um
dos Estados da Federação, localizado na Região Amazônica, cuja
ocupação deveu-se aos destemidos nordestinos que aqui aportaram para a
extração do látex, ao final do século XIX, tangidos pela seca, em busca da
fortuna saída das matas no período do "ouro negro" (1890-1914). Tal qual
os bandeirantes alargaram nossas fronteiras, instalando-se nos seringais,
terras então bolivianas, e com a Revolução Acreana chefiada pelo gaúcho
Plácido de Castro, esta parte (181.000 km de terra) foi incorporada ao
território nacional pelo Tratado de Petrópolis, de 17 de novembro de
1903, mediante o pagamento à Bolívia de 2 milhões de libras esterlinas e a
construção da estrada de ferro Madeira Mamoré.

Assim, brasileiros, especialmente os nordestinos e seus
descendentes povoaram o Acre, adaptando-se ao rigor do clima quente e
úmido (média de 26" a 27" C), por vezes atingindo a temperatura máxima
(32"C), com alta densidade pluviométrica (média anual de 1.773,2 mm),
com duas estações definidas pelos habitantes como "verão" dos meses de
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maio a agosto - época em que o índice pluviométrico baixa e o "inverno",
o rigor das chuvas, que medeia de novembro a março.

Os primeiros ocupantes desta parte da Amazônia tinham os rios
como único meio de transporte. No Acre, até a inauguração da aviação
local em 29.03.1939, partindo de Rio Branco para Xapuri, bem como a
utilização do hidroavião, sendo proporcionado precário transporte
terrestre somente a partir de 1950, com a construção da rodovia que
tornar-se-ia a BR-364, ligando o Acre a Rondônia e, por sua vez, aos
demais Estados do País.

Na lição do festejado ambientalista Edis Milaré, a água é:

"(...) valiosíssimo recurso diretamente associado à vida. Aliás,
ela participa com elevado potencial na composição dos
organismos e dos seres vivos em geral, e suas funções
biológicas e bioquímicas são essenciais, pelo que se diz
simbolicamente que a água é elemento constitutivo da vida.
Dentro do ecossistema planetário, seu papel junto aos biomas
é múltiplo, seja como integrante da cadeia alimentar e de
processos biológicos, seja como condicionante dos diferentes
habitats".

Anota, ainda, que:

"(...) de toda a massa líquida existente no Planeta, apenas
2,7% são formados por água doce, de que a coletividade
humana faz uso intensivo; e dela apenas 0,40% se encontra
nas águas continentais superficiais e na atmosfera, ao passo
que 22,4% de toda a massa hídrica são constituídos por águas
subterrâneas. Constata-se assim que é muito baixa a
porcentagem de recursos hídricos diretamente disponíveis.
Diante das características do ciclo hídrológíco com suas
limitações, e do aumento da demanda por força da pressão
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populacional e da ampliação dos usos da água, surge a
questão elementar sobre como administrar a quantidade e a
qualidade dos recursos hídricos".(MILARÉ. 2000. p. 126.).

A propósito, em trabalho intitulado People in the Balance;
population and natural Resources at the Tum ofthe Milenium -Table
of Contents, publicado pela organização não governamental Population
Actíon International, com sede em Washington D.C, na parte
denominada People and Water, seu autor Robert Engelman, assevera que
a água é essencial para a vida e para o desenvolvimento econômico,
antevê a crise de abastecimento, e estima que presentemente - no ano
2000 -, 3% dos habitantes da terra (6 bilhões) já se ressente da falta d'água
potável, e, ainda, em projeção feita para 2025, com uma população de
7,82 bilhões, a escassez d'água atingirá o percentual de 7%, com 62% de
risco.

As populações das cidades da Amazônia, incluindo Rio Branco,
estão a se defrontar com a carência do abastecimento d'água causada pelo
crescimento desordenado das urbes, pela ocupação das margens dos rios, e
pela falta- de saneamento básico, de vez que, calcula-se, cerca de 80% dos
esgotos são despejados sem nenhum tratamento nos rios e igarapés da
região, comprometendo a saúde da população, exposta a toda sorte de
doenças de veiculação hídrica, conforme descreve Edis Milaré:

"No caso da saúde humana, representam a impressionante
maioria de 80% das doenças que se instalaram no mundo.
São as conhecidas doenças de veiculação hídrica. Tal
periculosidade não é exclusiva da água ingerida. O elemento
hídrico, em outro contexto, aninha mosquitos, vetores ou
transmissores, responsáveis por endemias e epidemias, onde
ocorrem águas paradas e enchentes, particularmente em
regiões tropicais e subtropicaÍs".(MILARÉ. 2000. p. 128).
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O certo é que, povoada esta parte da Amazônia, apesar de sua
rica bacia hidrográfica, como já dito, Rio Branco, a capital do Estado,
apresenta escassez do abastecimento no "verão" quando baixa o nível das
águas e o leito do rio Acre é quase desnudado, fato mencionado pelo
periódico "A Gazeta", de 12.09.2000, à página 3-Cl, na coluna política de
Jaime Moreira:

"Seca. A crítica constante que vem sendo feito à
administração municipal a respeito da falta de água precisa
ser melhor refletida. E de conhecimento da população que
nesta época do ano é comum faltar água na cidade. O Rio
Acre está seco, com nível bem abaixo da capacidade de
captação das Estações de Tratamento de Água. Vale, então, a
ponderação para não exigir que a Prefeitura passe a operar
milagres".

Em contrapartida, no "inverno" (época das cheias), o risco de
enchentes é uma constante, afetando a população ribeirinha para a qual a
política habitacional tem se revelada insatisfatória ante a simbiose do
homem com o rio, eis que retirado quando das enchentes, retorna às
margens dos rios com o "verão", transferindo a terceiros os imóveis
destinados pelo poder público.

Destacada, neste aspecto, a atuação do Ministério Público do
Estado do Acre, por sua Coordenadoria do Meio Ambiente e das
Populações Indígenas, tendo como Promotora Executora a combativa
representante do Parquet acreano, Patrícia Amorim Rego, que,
comprometida com a causa do meio ambiente, juntamente com os
demais Promotores de justiça do Estado, têm proposto inúmeras ações
civis públicas, alertando a digna Promotora de Justiça às vésperas do Dia
da Amazônia, festejado em 05 de setembro:

"O órgão tem tido uma participação efetiva para denunciar a
contaminação e poluição dos recursos hídricos e os
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problemas urbanos que também ameaçam o equüíbrio do
meio ambiente. 'A poluição dos recursos hídricos no Acre é
um fato', disse a promotora, lembrando que a situação atinge
a capital e as cidades do interior. Ela lembra que são poucos
os investimentos no saneamento básico".(REGO. 2000. p. 8-
Cl).

A par destes contrastes, paulatinamente surge a conscientização
dos poderes públicos com a problemática do meio ambiente e a proteção
dos recursos hídricos, impondo-se a adoção de mecanismos de suporte
para o cumprimento da lei federal existente, aflorando a construção de
decisões judiciais que sedimentam a importância dos recursos hídricos,
elegendo a água como bem comum, de natureza transnacional, a ser
preservado para esta e para as gerações futuras.

II. SISTEMA DE DIREITO POSITIVO CONSTITUCIONAL

E INFRACONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO JURÍDICA DAS
ÁGUAS. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA.

Em razão dos limites do tema proposto, adstrito a uma
abordagem contcxtual da proteção jurídica das águas na Amazônia,
particularizando a bacia hidrográfica do Estado do Acre, este trabalho
não abrangerá as águas marinhas, embora reconhecendo a fundamental
importância desse ecossistema.

A água, componente das relações bióticas como elemento
químico, tem seu balizamento na Constituição Federal de 1988,
conferindo a propriedade da União, os lagos, rios e quaisquer correntes
de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado,
sirvam de limites com outros países ou se estendam a território
estrangeiro ou dele provenham (art. 20, II). E, ainda, nos incisos V e VI,
do mesmo dispositivo legal, declara a Constituição Federal como do
domínio da União, o mar territorial, os recursos naturais da plataforma
continental e da zona econômica exclusiva.
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Por sua vez, o art. 26, I, da Lei Maior, inclui entre os bens dos
Estados, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em
depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras
da União.

Já em relação aos Municípios, estes não foram contemplados
pela Constituição Federal de 1988 com o domínio dos rios e lagos.
Contudo, a preservação da fauna e da flora poderá ser objeto de
regulamentação pelo Município concorrentemente com os Estados assim
como no combate à poluição, neste aspecto incluída a proteção à água.

Por sua vez, no que se refere à legislação infraconstitucional
específica sobre águas, o Código de Águas (Decreto n° 24.643, de 10.07.34,
mantido e modificado pelo Decreto Lei n° 852, de 11.11.38), não foi
recepcionado na integratidade pela Constituição Federal de 1988,
permanecendo em vigor a parte que disciplina as proibições de
construções capazes de poluir ou inutilizar a água dos poços e nascentes e
a que trata da poluição das águas e da responsabilidade dos poluidores,
notadamente dos agricultores e industriais.

Ainda em matéria infraconstitucional, tem-se os Códigos
Florestais (Lei n° 4.771/65) e de Pesca (Decreto Lei n° 221, de 28.02.1967),.-
sendo que este último, aplicado às águas interiores e ao mar territorial,
contém diversos dispositivos disciplinando a matéria, ex vi do artigo 2o,
alíneas "a", "b" e "c" (Código Florestal) e arts. 4o e 37 do Código de
Pesca.

Advieram as Leis n" 5.357, de 17.11.67, e 7.365, de 13.09.85. A
primeira, dispondo sobre as penalidades a serem aplicadas aos terminais e
embarcações que lançarem óleos ou detritos em águas brasileiras, e, a
segunda, versando sobre a proibição do uso de detergentes não
biodegradáveis.
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Seguiu-se a edição da Lei n" 9.433, de 08.01.97, considerada um
avanço em gestão ambiental, pois regulamenta o art. 21, XIX, da
Constituição Federal acerca da competência da União para instituir o
sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir os
critérios de outorga de direitos de seu uso. Instituiu dita lei a "Política
Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento

de Recursos Hídricos", visando assegurar à atual e às futuras gerações a
necessária disponibilidade de água com fins de subsidiar a preservação e a
infra-estrutura da bacia hidrográfica.

Em conseqüência foi editado o Decreto n" 2.612, de 12.02.98,
que regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, bem como
os Decretos n* 87.561, de 13.09.82, e o de n" 1.842, de 22.03.96, dispondo
sobre as medidas de recuperação e proteção ambiental da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, c, instituiu o Comitê para Integração
da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, respectivamente.

Recentemente, a Lei n" 9.966, de 2S.04.2000, a chamada "lei do

óleo", veio disciplinar a prevenção, controle e a fiscalização da poluição
causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas
em águas sob jurisdição nacional, estabelecendo os princípios básicos a
serem obedecidos na movimentação de óleo e outras substâncias nocivas
ou perigosas em portos organizados, instalações portuárias, plataformas e
navios em águas sob jurisdição nacional.

Finalmente, a Lei n" 9.984, de 17.07.2000, instituiu a Agência
Nacional de Águas, entidade federal de implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Múltiplos também os diversos atos normativos regulamentadores
na seguinte ordem: Portarias: a - do Ministério do Interior, n° 124, de
20.08.1980, dispõe sobre a localização de indústrias potencialmente
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poluidoras e construções ou estruturas que armazenarem substâncias
capazes de causar poluição hídrica; b - de n"s 323, de 29.11.1978, e 158, de
03.11.1980, proíbem o lançamento direto ou indireto do vinhoto em
qualquer coleção hídrica; c - a de n° 157, de 26.10.1982, veda o
lançamento das substâncias que especifica e de efluentes finais de
indústrias; e, por fim, d - a Portaria SEMA n" 29, de 02.10.1980, dispõe
sobre o enquadramento dos cursos d'água da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranapanema.

Por sua vez, o Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA, fez editar as Resoluções seguintes: 020, de 18.06.1986, que
classifica as águas como doces, salobras e salinas, assim como estabelece os
níveis suportáveis de presença de elementos potencialmente prejudiciais
nas águas; n° 006, de 16.09.1987, que disciplina o licenciamento
ambiental dos empreendimentos das concessionárias de exploração,
geração e distribuição de energia elétrica; e de n" 006, de 17.10.1990, sobre
a produção, importação, comercialização e uso de dispersantes químicos
empregados nas ações de controle aos derrames de petróleo c seus
derivados.

De sua parte, os Estados passaram a legislar concorrentemente:
São Paulo, com a Lei Estadual n° 7.663/91 que instituiu a Política
Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de Gerenciamento
de Recursos Hídricos - SIGRH, adotando as bacias hidrográficas como
Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI e, ainda, a
Lei n° 9.866/97 que dispõe sobre as diretrizes e normas para a proteção e
recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional
do Estado de São Paulo.

No Acre, a proteção dos recursos hídricos não se encontra
definida em legislação própria, mas, possui detalhamento e disciplina na
Lei nu 1.117, de 26.01.94, que dispõe sobre a política ambiental no Estado
do Acre e dá outras providências, contendo referência no art. 15, inciso X,
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quanto ao desassoreamento de corpos d'água, prevenção e controle da
erosão e recuperação de sítios erodidos, c dedicando ao tema a Seção II
(Da Água e Seus Usos - arts. 83 a 93), e a Seção III, intitulada Dos
Aspectos Ambientais - Das Águas Subterrâneas - arts 30 a 35.

II. 1. DELITOS DE POLUIÇÃO HÍDRICA

O crime de poluição hídrica encontra-se tipificado no art. 54, e
seu § 2", c o inciso 111 (forma qualificada) da Lei n° 9.605, de 12.02.1998,
que dispõe sobre as sanções penais e administrativas em sede ambiental,
extensiva a qualquer tipo de poluição, daí inserida a poluição hídrica
neste regramento legal.

II. 2. POLUIÇÃO HÍDRICA - INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA

Qtianto às sanções administrativas, a previsão relativa à poluição
hídrica foi regulamentada pelo Decreto 3.179, de 21.09.99, enumerando
em seus arts. 18 e 41, caput, e § lu, inciso 111, as sanções administrativas
impostas ao agente que provocar pela emissão de efluentes ou
carreamento de materiais u perecimento de espécimes da fauna aquática
existente.

II. 3. DA CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL
PROTETIVA DAS ÁGUAS

A jurisprudência de nossos tribunais ainda é pouco densa
quanto à matéria, mas, sedimentado que a água constitui serviço essencial,
a exemplo do recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, na Medida
Cautelar n" 2543/2000, proposta pelo Governo do Estado do Acre contra
o Serviço de Água c Esgoto do Município de Rio Branco —SAERB, tendo
como Relator o Senhor Ministro Francisco Falcão, da Ia Turma, que, em
sede de liminar, determinou o religamento da água fornecida aos prédios
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públicos do Governo do Estado do Acre, cujo débito com a companhia
distribuidora encontra-se em discussão na primeira instância.

Em julgados específicos quanto à proteção dos mananciais, o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo firmou posição, a exemplo da
jurisprudência seguinte:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Construção de prédio residencial
que afetaria área de preservação de curso dágua, com violação
de normas de proteção ambiental.

Ementa: Agravo do Instrumento. Interposição contra decisão
concessiva de liminar em ação civil pública, para embargar
edificação de prédio residencial. Defesa fundamentada
basicamente na alegação de não se aplicar as normas do
Código Florestal (Lei Federal 4.771/65) com relação à área
urbana. Recurso não provido. (Agln 111.1777-5/0-31 Cãm.-
TJSP-j.21.09.99 - rei.: Des. Márcio Bonilha. v.u) (Revista de
Direito Ambiental. Coordenação: Antônio Herman V.
Benjamin. Edis Milaré. Ano 5 - abril/junho 2000. Editora
Revista dos Tribunais n° 18. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. p. 352.)

LIXO DOMICILIAR. Utilização, por Prefeitura Municipal,
de área inadequada, localizada em nascente de rio, para
depósito de resíduos sólidos urbanos.

Ementa: Direito Ambiental. Área utilizada inadequadamente
como depósito de resíduos de sólidos urbanos, lixo domiciliar
produzido na cidade de Mirassol. Área esta situada na
nascente do córrego do Fartura, próxima de colégio e de
bairros residenciais. Presença das condições da ação,
legitimação ativa ad causam do Ministério Público à regra das
disposições constitucionais e infraconstitucionals.
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Injustificada a ação e a omissão da municipalidade local em
sanar tal grave erronia. Prova do alegado bem produzida.
Procedência integral da ação determinada na irretocável r.
sentença atacada. Improvimento". (Ap. Civ. 53.885-5/9 - 7a
Câm. -TJSP-j.l7.11.99-rcl: Dcs. Prado Pereira, v.u. -Revista de
Direito Ambiental. Coordenação: Antônio Herman V.
Benjamin e Edis Milaré. Ano 5 - abril/junho 2000. Editora
Revista dos Tribunais n° 18. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. p. 354.)

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre a
respeito da matéria, neste aspecto, no entanto, ainda é rarefeita.
Entretanto, diversas ações civis públicas sobre a proteção da água
encontram-se em tramitação junto ao primeiro grau de jurisdição.

III. CONCLUSÃO

A água apresenta-se como um recurso natural, constituindo-se
parte integrante do ecossistema planetário, entre os demais componentes:
o ar, o solo, a flora e a fauna. Como já assinalado, a água proporciona
fontes econômicas e sociais para um povo, especialmente dos seringais da
Amazônia, cujo leito dos rios representa as "estradas" de comunicação
devendo ser impedida a devastação de suas margens pelo prejuízo causado
ao ecossistema da flora e da fauna.

O Brasil possui 12% de toda a água doce da face da terra, c
ainda sem a antevisão do problema da escassez d'água que tem o Nordeste
como exemplo secular. Não obstante, na Bacia Amazônica, nossos rios
estão secando, em razão do desmatamento de suas nascentes, acrescido da
erosão continuada que ocasiona o assoreamento dos leitos fluviais. Em
relação ao Estado do Acre e seus rios, a considerada historiadora Maria
José Bezerra e a técnica Ivna Canaveira Monteiro, ambas da Universidade
Federal do Acre, aduzem ser...
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"(...) preciso conhecer historicamente e resgatar o papel dos
rios para o Acre, e em particular o rio Acre, sobretudo neste
momento em que a floresta e o rio estão no alvo da ação
destruidora do homem. As conseqüências do desequilíbrio
ecológico sobre o clima já se fazem sentir, devido a redução
da reciclagem da água pluvial, 'no sentido de ocorrerem totais
precipitações anuais menores e chuvas mais marcadamente
sazonais, isto é, havendo período de seca mais longos e mais
intensos. Este efeito, associado à quantidade maior de solo
arrastado para os rios por força de uma erosão exacerbada,
altera o regime destes rios; e por fim, a eliminação da grande
biomassa da floresta amazônica, que de qualquer modo, em
sua maior oxidação, refletiu-se no teor Cü2 da atmosfera
terrestre e, com isso, no balanço térmico da terra e nas
condições globais que dependem do mesmo' (Heraldo Sioli).
A floresta é um reservatório de carbono e energia para o
homem. Urge que a sociedade através dos canais de que
dispõe, encampe a luta pela defesa dos rios e florestas do
Acre."(BEZERRA. E MONTEIRO. 1989. p. 50).

No Estado do Acre, o fluxo dos rios c sua continuidade
geográfica estimulava a marcha humana em direção ao Estado do
Amazonas, igualmente como através dos tempos as cidades
desenvolveram-se ao longo dos rios, fenômeno incidente no Brasil, a
exemplo de São Paulo cujas cidades formaram-se ao longo do rioTietê.

Arualmente, dado o grande vazio demográfico da Região
Amazônica, este fenômeno não tem ocorrido na formação territorial dos
estados, que, por sua vez, não obedecem à continuidade das bacias
hidrográficas, cuja formação pluviométrica (chamados rios de calha)
apresentam oscilações de acordo com a época chuvosa, tornando muitos
dos nos intrafegáveis em determinadas épocas do ano, deixando
populações completamente isoladas.
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Dado o fluxo natural dos rios, adequado que os marcos
limítrofes dos Estados acompanhassem dito curso objetivando facilitar a
navegação e o desenvolvimento das cidades. Assim, exemplificando, ter-se-
ia o município de Boca do Acre (AM) ao Estado do Acre, e o município
de Cruzeiro do Sul (AC) ao Estado do Amazonas, pois o rio que banha
este município (furuá) desemboca no Rio Negro (Manaus). Como
alternativa, penso que a divisão geopolítka dos Estados deveria
acompanhar o fluxo natural dos rios ou a criação de estados regionais de
acordo com as bacias hidrográficas.

Ademais, a política governamental afigura-se mutável, surgindo,
por vezes, os defensores da política do transporte terrestre a sobrepor o
fluvial. Daí porque, ante a temporalidade da navegação dos rios
amazônicos não se instalam meios para que estes se tornem trafegáveis o
ano todo. No Acre, as enchentes (as chamadas "alagações") inundam a
maioria das cidades pelo fenômeno pluviométrico: o rio Iaco alaga a
cidade de Sena Madureira, o rio Acre parte de Rio Branco, e o Jumá a
cidade de Cruzeiro do Sul, sendo as localizações ribeirinhas afetadas pela
estação invernosa. Tal situação poderia ser contida com a construção de
barragens nos rios que reteriam o volume excessivo de água no período
invernosos e tornaria os rios navegáveis no período da seca. Entretanto,
remotas são as possibilidades de obras de engenharia de tal porte na
Amazônia como forma de perenizar seus rios.

A construção de hidrelétricas na planície amazônica, em alguns
casos se revela extremamente dispendiosa, levando-se em conta o custo
KW/dólar, a exemplo de Balbina (uma das mais caras em relação ao
benefício oferecido). Já a hidrelétrica de Tucuruí (rio Tocantins) oferece
exemplo de eficácia em razão da topografia da região.

Por outro lado, o uso do potencial hidrelétrico no contexto
mundial, tem sido objeto de repúdio ante o caos ambiental produzido à
fauna e à flora.
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Necessário, portanto, a par da aplicação do regramento legal
aplicável à espécie pelos juristas e operadores do Direito, a implementação
de políticas públicas, para alinhar a questão da escassez d'água entre os
problemas clássicos de infra-estrutura, ante a limitação imposta pelo
crescimento econômico, conferindo a devida proteção aos recursos
hídricos da Amazônia, resgatando e valorizando as potencialidades dos
rios, tendo-se como certo que a água não será substituída por nenhuma
tecnologia revolucionária, de vez que este ê um líquido insubstiruível,
vital para a sobrevivência do planeta, tanto que na visão de Eriberto,
aluno do curso de História da Universidade Federal do Acre, citado na
valiosa obra História Social de Feijó - Cultura c Experiências Sociais, cm
linguagem poética diz:

"Águas sem peixes e sem matas verdes nas margens são águas
que não saciam e nem embelezam, mas são águas que fluem
de suas nascentes, como lágrimas brotam de um rosto triste,
por perder parte de um corpo". (LIMA. Eriberto da Costa.
1999 p. 152.).

Constitui, pois, dever de toda a humanidade, zelar pelo seu bem
mais precioso, vez que o homem, de forma equivocada, convencionou o
usual desperdício da água, acreditando ser este um recurso inesgotável da
natureza, embora já refletindo-se as conseqüências desta lamentável
conduta, em várias regiões do mundo, onde o problema da escassez é
grande, inclusive no próprio Brasil, a exemplo do Nordeste, além de
problemas recentes detectados na Amazônia.

Neste passo, em 28.01.2000, a Senadora acreana Marina Silva, em
pronunciamento feito no plenário do Senado Federal, cm convocação
extraordinária, durante a discussão do projeto que instituiu a Agência
Nacional de Águas - ANA, referindo-se à falta da criação de normas
regulamentadoras para a atualização de nossos recursos hídricos, atentou
para a conscientização que todos devem ter que a água é um bem
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integrante do patrimônio da humanidade, a ser partilhado com todas as
pessoas do planeta, devendo ser utilizada de forma racional, vez que o
mau uso poderá afetar outros países e colocar em risco a vida, oferecendo
como exemplo, a ocorrência do processo de desertificaçào na Amazônia e
o "aquecimento" (efeito estufa) em relação às derrubadas das nossas
florestas, por ser do conhecimento coletivo que alguns países do mundo,
inclusive os Países Baixos, poderão desaparecer pelo aumento do volume
da água dos mares, daí porque, assegurou a Senadora, a questão não
poderá ser tratada de forma isolada, atribuindo ao Brasil
responsabilidades de ordem transnacionais.

Detém o Brasil instrumentos legais normativos para coibir a
poluição das águas, disciplinando as infrações e as respectivas sanções,
bem como a responsabilidade civil pelas perdas e danos causados ao meio
ambiente e ao patrimônio público e privado, restando tão somente a
construção doutrinária e jurisprudencial a respeito.

Necessário, pois, conferir ao direito ambiental sua qualidade de
direito autêntico, fazendo com que este direito não seja apenas declarado
pela norma, mas, reconhecido, vivido pela sociedade, como algo que se
incorpora, e se integra à sua maneira de conduzir-se construindo desta
forma, uma sociedade livre, justa e solidária.

Urge, portanto, estabelecer e inaugurar novas técnicas e
institutos processuais para garantir os direitos sociais básicos e torná-los
efetivos, desafio a ser enfrentado pelos juristas em geral, principalmente,
pelos magistrados, os operadores do direito por excelência, levando-os a
transformar o ideário constitucional em conduta e realidades concretas,
ainda que a eficácia social do direito ambiental não constitua tarefa
exclusiva do Judiciário, mas, atribuída a este Poder, a aplicação e
interpretação para consagrar o Direito como instrumento legislativo de
regulação do Estado e da Sociedade, emanado do compromisso pessoal
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do Juiz com o Direito c a Sociedade, produzindo sentenças socialmente
eficazes.

IV. COLABORAÇÃO - AGRADECIMENTOS

A produção deste texto deveu-se à inestimável colaboração da
historiadora Maria José Bezerra, da Universidade Federal do Acre -
UFAC, dos servidores da Corregedoria Geral da Justiça: Maria do
Perpétuo Socorro Rodrigues de Souza - Assessora Jurídica e Sidarta da
Frota Silva —Assistente de Informática; e ainda, pelas Biólogas jacqueline
Mello de Souza Pinheiro e Jorlysmeirc Barros de Oliveira Barbosa -
Assistentes de Gabinete de Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado do Acre. Merece registro, ainda, o apoio prestado pelo Professor
Jairon Alcir Santos do Nascimento, Diretor de Controle Ambiental do
Instituto do Meio Ambiente do Estado do Acre - IMAC.
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ARTIGOS DE LIQUIDAÇÃO

CONTROVÉRSIAS SOBRE O SEU PROCEDIMENTO NO
PROCESSO DO TRABALHO

INTRODUÇÃO

Este trabalho busca não só suscitar questionamentos sobre o
procedimento mais correto para a liquidação de sentença por artigos,
frente às controvérsias existentes que, permanentemente se vê entre os
grandes cultuadores do direito, mas também, c principalmente, entre
aqueles que iniciam sua militânda na Justiça do Trabalho, quer sejam
juizes, quer sejam advogados ou membros do Ministério Público do
Trabalho.

Devo dizer que ao referir-me ao procedimento mais correto a
ser adotado, refiro-me à forma de como o mesmo deve desenvolver-se,
porque o procedimento propriamente assim considerado, o CPC já o
define como sendo o comum, conforme previsto em seu artigo 609,
com a alteração a partir da Lei n° 8.898, de 20 de junho de 1994.

Objetiva-se, com este trabalho, procurar uma forma que
corresponda à simplicidade do processo do trabalho, respeitando as
normas próprias do processo de conhecimento que é aplicável na
liquidação de sentença por artigos. Não é minha intenção, apresentar
uma espécie de procedimento para que possa pôr fim às divergências
existentes sobre a matéria, mesmo porque é natural e salutar, em
Direito, as discussões sobre as mesmas regras. Buscarei sim, em alguns
pontos, mostrar as controvérsias existentes, e apontar aquela que julgo
mais adequada, justificando-a.

2- A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS, E
A SUA APLICAÇÃO NO PROCESSO DO TRABALHO.

Ao propor-se questionamento sobre a liquidação de sentença
por artigos, necessário se torna, igualmente, questionar-se en passant
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sobre as modalidades de liquidação de sentença cabível no processo do
trabalho, notadamente a partir da Lei n° 8.432, de 11 de junho 1992,
que ao acrescentar um parágrafo ao art. 879 (2o), refere-se apenas a
"conta", quando passou a permitir a impugnaçao dos cálculos pelas
partes. Nesse passo, foi então que surgiram controvérsias sobre as
modalidades de liquidação que persistiriam no processo do trabalho.
Uma corrente passou a admitir a extinção da liquidação por
arbitramento e por artigos, passando a existir apenas por cálculo do
contador. Uma outra, admitindo as três modalidades do art. 879, da
CLT, pensamento esse dominante. E uma terceira corrente, admite as
duas tradicionais formas por arbitramento e por artigos, e ainda, por
cálculos, que pode ser pelo contador do Juízo, como pelo credor. Essa
última, é que deve serentendida comoa aplicável.

Contudo, com a edição da Lei nn 8.898, de 29 de junho de
1994, que ao dar nova redação ao art. 604, do CPC, substituiu a
liquidação por cálculo do contador, pelo cálculo a ser apresentado pelo
credor, surgiram agora discussões sobre a persistência do cálculo pelo
contador. Formaram dois pensamentos básicos. Um primeiro,
reconhecendo a extinção do cálculo pelo contador, e um segundo,
admitindo o cálculo não só pelo contador, mas também pelo credor,
sempre ao lado do arbitramento e dos artigos de liquidação. Esse
último pensamento, é que deve ser entendido como o admissível. A
uma, porque a Lei n° 8.898/94 não alterou a regra da CLT sobre a
matéria. A duas, ao criar a nova forma de liquidação por cálculo a ser
apresentado pelo credor, nada impede que o Juiz do Trabalho dela faça
uso, especialmente quando os cálculos forem complexos, e o servidor
que faz às vezes de contadornão detenha conhecimento suficiente para
realizá-lo, hipótese cm que os cálculos deverão ser apresentados pelas
duas partes para o efeito de futuro confronto.

Registrado esta nota introdutória, desde logo, devo dizer que
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frente à complexidade que, de regra, dá-se nessa forma de liquidação de
sentença, e o formalismo que lhe é imposto, eis que segue, em
princípio, as normas do procedimento de conhecimento no Processo
Civil, em face singeleza com que a CLT disciplina a matéria, daí
entender-se que a sua aplicação no Processo do Trabalho vai de
encontro a dois dos princípios maiores que lhe norteiam, quais sejam:
a sua simplicidade e a concentração dos atos, que conduzem a sua
celeridade, hoje tão reclamada pela sociedade.

Não pretendo dizer com isso, que é inaplicável ao Processo do
•Trabalho a liquidação de sentença por artigos. Embora não seja esse o
meu entendimento, penso, outrossim, que a remessa para liquidação
mediante a espécie aqui em estudo, somente deve ser feita quando
verdadeiramente torne-sc necessário provar fato novo, conforme
previsto no artigo 608, do CPC, porquanto, o que se tem visto é
determinar-se o processamento de liquidação por artigos, quando nos
autos existem provas que se não são completas para a liquidação por
cálculos do contador, mas existem dados que se constituem em marcos
suficientes para assim proceder-se. Exemplo típico ocorre quando a
sentença julga procedentes diferenças salariais e outras verbas de
natureza salarial c cm havendo nos autos, prova do salário de apenas
alguns meses, ou até de apenas um mês, e sendo esses incontroversos, o
juiz, desnecessariamente, remete para artigos de liquidação a fim de
que a parte faça prova das alterações salariais ocorridas. Ora, isso não é
provar fato novo, o que seria na hipótese, discutir-se no feito quaisquer
daquelas parcelas e não houvesse nos autos nenhum valor salarial, aí
sim, necessário seria provar-se as alterações salariais para o efeito de
apurar-se as verbas deferidas. Havendo pois, apenas a informação do
salário de um ou poucos meses, e para calcular os salários dos demais
meses, basta aplicar-se ao salário conhecido as regras aplicáveis dos
reajustes previstos na política salarial vigente às épocas próprias. Com
isso se estaria evitando o ato de mandar a parte juntar documentos que
prove os seus salários, nem sempre atendido na primeira ve^,
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tornando-se necessário às vezes usar do poder de cocrção judicial para
a satisfação da ordem, isso quando já não foi requerido pedido cautelar
incídental de exibição de documentos ou até mesmo de busca e
apreensão. Afora esse primeiro aspecto que leva o processo a tumultos
judiciais e conseqüente tardança, há um segundo que eu considero de
maior relevância, é do fato de que a liquidação de sentença por artigos
em vez de reduzir os trabalhos do setor de contadoria das Juntas, como
muitos Juizes assim pensam e por isso seguem essa forma de
liquidação, contrariamente resulta em mais trabalho. Explico: para o
julgamento dos artigos, o juiz formalmente ou informalmente terá que
mandar averiguar se os cálculos apresentados pelo autor e réu estão
corretos, e não estando em ordem, o que se dá com muita freqüência,
o setor de cálculos terá que elaborar aqueles que serão consignados na
sentença, o que resulta, como se vè, em três cálculos distintos, em vez
de apenas um, quando a liquidação é processada mediante cálculos
aritméticos do contador.

3. A AUSÊNCIA DA INICIATIVA DO
PROCEDIMENTO E OS SEUS EFEITOS

Antes mesmo de abordarmos o tema central deste capítulo,
necessário se (a-z questionar sobre a competência para promover os
artigos de liquidação. Surge o questionamento, à luz de que para uns,
em sendo uma ação comum, em conformidade com o artigo 609, do
CPC, somente por provocação de uma das partes e, por escrito, poderá
ser iniciado o seu processamento. Para outros, tendo em vista a adoção
no processo do trabalho da promoção da execução ex officio pelo juiz
(CLT, art. 878, caput), admitem que este pode dar início a ação. Há,
ainda, uma corrente, apesar de defendida por poucos, que frente ao
direito do juspostulandi, autoriza a parte a pleitear de forma verbal.

Acompanho o entendimento destes últimos, mesclado com a
faculdade do juiz, não de promover por inteiro a execução como
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ocorre na liquidação por cálculos, porque se é por artigos, há de se
fazer cumprir o comando da sentença que assim decidiu. Ora, sendo
um dos princípios maiores presentes no processo do trabalho, o direito
que a parte detém de postular pessoalmente, não vem razão para vedá-
la em oferecer seus artigos de forma verbal. Se for permitido propor
pessoalmente a ação ordinária, por que não a outra que lhe é oriunda?
Claro que poderá consumir-se, às vezes, em tarefa complexa para o
setor encarregado de receber reclamações na Junta. Contudo, pensar
em contrário, é procurar desconfigurar o processo do trabalho.

No pertinente promoção da execução pelo juiz, deverá este, se
usar a faculdade do impulso inicial, mandar intimar o credor para que
apresente os artigos de liquidação, com a advertência de que não o
fazendo, será declarada a prescrição intercorrente do credito
exeqüendo, desde que passados dois anos, daí porque deverá ser
intimado e não notificado, já que há uma penalidade pelo não
atendimento.

Quanto os efeitos do não oferecimento dos artigos no prazo
assinalado, deve ser dito que doutos no assunto defende a tese da
aplicabilidade do prazo de um ano e outros de trinta dias, sob pena de
extinção do processo sem julgamento do mérito, resultante para
aqueles em negligencia e, para estes, em abandono da causa, tudo com
base no art. 267, II e III, do CPC, respectivamente. Diferentemente,
penso que deverá o Juiz, por fim, em caráter definitivo à pendência
judicial, peto que, deve ser concedido o prazo de até dois anos e,
quando a parte manter-se inerte, deverá ser declarada a prescrição
intercorrente, cujo efeito será a extinção do processo com julgamento
do mérito (CPC, art. 269, IV), invocando-se para tanto como
fundamento legal para declarar essa prescrição, por analogia, o art.. 7",
XXIX, "a", da Constituição Federal, o art. 11 da CLT, e a Súmula 150,
do C. Supremo Tribuna! Federal, in verbis "prescreve a execução no
mesmo prazo de prescrição da ação", razoes essas que me levam, data
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venia, a não comungar com a jurisprudência do C. Tribunal Superior
do Trabalho espelhada na Súmula n° 114, que diz ser inaplicável na
Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. E mais ainda, para
reforçar esse posicionamento, invoco a regra contida no próprio
processo de execução trabalhista quando autoriza que nos embargos à
execução ou à penhora, a argüição da prescrição (CLT, art. 884, §1"),
logo, trata-se de prescrição intercorrente, porque argüida durante o
curso da ação. Não cabe, contudo, a declaração da prescrição ex ofíleio,
considerando que a extinção do feito será com julgamento do mérito,
conforme anteriormente dito e, nessa hipótese, necessário se torna o
pedido da parte.

4. APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS E SEU
PROCEDIMENTO

Apresentados os artigos de liquidação, o devedor será
intimado, via postal, para no prazo de quinze dias contestar. Será
intimado e não notificado, pelas razões acima já expostas, e também
não citado pessoalmente, como exige os artigos 222, "d" e 603
parágrafo único, ambos do CPC, em face de que é regra geral no
processo do trabalho que somente quando a lei exige é que as
comunicações judiciais devem ser feitas pessoalmente. Fora isso, devem
ser realizadas mediante os serviços dos correios. E mais ainda, o art.
603 cit. fala em citação do advogado, o que se torna ainda menos
aplicável ao processo laborai, considerando que esse profissional c
dispensável na jurisdição trabalhista. Será ainda intimado para
contestar, e não para impugnar os cálculos como admite alguns afeitos
ao Direito Processual do Trabalho, já que se trata de uma ação, e não
apenas de simples cálculos de liquidação. Como c considerada uma
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ação, embora não totalmente autônoma, poderá o juiz decidir quanto
ao seu indeferimento inicial.

Haverá necessidade de designação de audiência, para a
hipótese de produção de prova oral perante o juiz, como o
interrogatório das partes e a inquirição de testemunhas, momento em
que deverá o juiz submeter o processo ao juízo conciliatório. A
produção de provas deve seguir as normas da CLT, inclusive quanto ao
número de testemunhas, aplicando-se o CPC apenas supletivamente.
Sendo realizada audiência, nada impede que o juiz apresente proposta
de acordo e as partes razões finais. Dispensada a fixação da alçada,
porque já deverá constar da ação primitiva.

5. NÃO APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS - EFEITOS
DA SENTENÇA

São conhecidas três correntes de pensamento para o resultado
do julgamento dessa espécie de liquidação, quando não forem
provados os artigos. Uma primeira permite parte renová-los, como até
aqui estava ocorrendo, quando em 4 (quatro) oportunidades foram
apresentados. E a pergunta que se faz a essa corrente, é no sentido de
saber-se quantas vezes será permitida a renovação dos artigos?
Infinitamente? Uma segunda corrente entende que não provados os
artigos de liquidação, deve a sentença julgá-los improcedentes, rnas
permitindo a sua renovação. A terceira corrente conclui que não
provados os artigos de liquidação, resulta na improcedência do pedido,
fazendo coisa julgada material. E é a esse pensamento que me filio. E o
faço, tendo por motivação o fato de que a liquidação de sentença via
artigos de liquidação, destina-se a acrescentar uma qualidade que
faltava à liquidez da sentença, cabendo à parte fazer prova do fato
novo, considerando, como tal, aquele já ocorrido anteriormente a
propositura da ação, mas que não restou provado nos autos, ou seja,
sua prova é que é nova, o fato não.

Ora, é sabido que a liquidação de sentença sob :\ espécie de
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artigos de liquidação está subordinada a todo o procedimento comum
do Código de Processo Civil, na forma em que autoriza o art, 609,
desse Código. E, sendo esse o seu procedimento, caberá às partes o
ônus da prova, nos termos da distribuição prevista no art. 333, do
CPC, destinadas tão-somente a provar o fato novo, entendido como
tal, aquele já acontecido em tempo anterior ao ajuizamento da ação,
como linhas passadas já foi dito. Via de conseqüência, se a parte não
consegue desobrigar-se de produzir a prova que lhe competia, a solução
para esta nova ação, porque não deixa de sê-lo, já que se destina a fixar
o valor devido, será resolvê-la com uma sentença definitiva, julgando
improcedentes os artigos de liquidação. Não se pretende dizer, com
essa afirmação, que em tal hipótese, se esteja desconstituindo a coisa
julgada, mas tão-somente encerrando a prestação jurisdicional quanto
ao que se pretendia na liquidez do comando dessa mesma coisa
julgada, jáque não foi possível pela ausência de prova.

6. OS RECURSOS

Outro aspecto em que também há pensamentos divergentes, é
quanto ao recurso cabível da sentença que decide os artigos de
liquidação. Observe-se que mesmo no processo comum, apesar do
Código de Processo Civil em seu artigo 520, III ser taxativo em dizer
que da sentença de liquidação cabe apelação, entretanto, doutrinadores
defendem o cabimento do agravo de instrumento. No processo do
trabalho, tanto o recurso ordinário como o agravo de petição, são os
correspondentes mais próximos do recurso de apelação.

Como sabemos também, a medida judicial para opor-se de
imediato contra a sentença homologatória de liquidação são os
embargos à execução, após seguro o juízo. Em se tratando de uma
sentença de declaratória, que é a natureza da sentença proferida em tais
processos, surge a discussão acerca do recurso adequado para atacá-la.
Sendo uma sentença declaratória, não há porque falar-se em embargos
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à execução, mesmo porque, prolatada num procedimento considerado
comum. Surge aqui então a pergunta: Qual o recurso a ser interposto,
já que não cabe o recurso ordinário, e o agravo de petição somente é
admissível, em princípio, após prequestionamento mediante aqueles?
Há de admitir-se que como o processo, nesse momento, já se encontra
em fase de execução, ainda que preparatória, desafia desde logo o
agravo de petição. Apesar de reconhecer que este não seja o recurso
mais adequado, porém, pela falta de um recurso próprio, há de
autorizar a interposição do agravo de petição, em respeito ao direito ao
duplo grau de jurisdição.

Todavia, para a admissibilidade do agravo por parte do
executado, e sendo condição a garantia do Juízo, terá ele que
necessariamente satisfazer essa obrigação processual, sob pena de não
conhecimento do agravo, por deserto, e não sendo igual obrigação
imposta ao exeqüente, este fica autorizado, desde logo, a manejar o
agravo de petição, o que se aplica também à Fazenda Pública, não
podendo ficar condicionado à idéia defendida por alguns juslaborista
de que não cabe recurso por se tratar de decisão interlocutória. E não
é, na medida em que não obstante a sentença seja considerada
declaratória, contudo, resolve em caráter definitivo a fase preparatória
da execução, quando torna líquido o título executivo em valor.
Depreende-se de tudo isso, que não dizendo o Direito Processual do
Trabalho qual o recurso cabível contra a sentença que resolve
liquidação de sentença por artigos, como ocorre também em relação a
outras decisões, v. g., a que concede a antecipação da tutela, resulta em
buscar fórmula que nem sempre é a mais adequada dentro do sistema
recursal vigente.

Referentemente ao depósito recursal, aplica-se a Instrução
Normativa n" 03/93, do C. TST, especificadamente o item IV, letra "c",
devendo o agravante complementar o depósito anterior, caso tenha
havido elevação da dívida quando da fixação do valor dos artigos de
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liquidação na sentença.

7. CONCLUSÃO

Como assinalei no início, este trabalho objetiva procurar uma
forma mais simples, e agora, digo também mais segura, a fim de que a
parte possa obter o título exccutório com determinada celeridade,
principalmente nos dias em que correm, quando há uma velada crítica
negativa contra o funcionamento do Judiciário, que é atacado
principalmente a sua lentidão. Frente a isso, e considerando a
complexidade que sempre envolve a liquidação de sentença por artigos,
é recomendável que o juiz evite, sempre que possível, remeter o
processo para essa espécie de liquidação, principalmente porque se a
intenção é reduzir o trabalho no setor de contadoria, há um grande
engano como mostrado. De qualquer forma, sendo necessário que o
processo de liquidação siga esse procedimento, deverá o juiz condutor
da execução sempre buscar os atos procedimentais mais simples,
previstos na nossa velha Consolidação das Leis do Trabalho, naquilo
em que lhe for possível aplicar, afastando-se das velhas regras formais
do nosso ainda jovem Código de Processo Civil. Admite-se, pois, como
exposto, uma aplicação mista de regras da CLT e do CPC no
procedimento da liquidação de sentença por artigos, conforme resumo
seguinte:

Impulso inicial - quaisquer das partes; permitido o jus
postulandi, facultado ao juiz promover o seu início,

-Intimação - permitido via postal.

-Resposta - 15 dias a ser apresentada na Secretaria da Vara do
Trabalho,

-Ausência de iniciativa do procedimento - declaração da
prescrição intercorrente após decorridos dois anos (C.F., art. 1", XXIX,
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a, CLT. art. 11 e Súmula 150 do STF")

-Audiência — interrogatório das partes, inquirição de
testemunhas, razões finais ou outros atos que julgue necessário, como
submeter o processo ao juízo de conciliação.

-Provas - regras da CLT e supletivãmente do CPC.

-Sentença - homologatória se houver a concordância pela
parte contrária quanto aos artigos apresentados.

-Procedentes, se provados os artigos; e improcedente se não
provados.

-Comunicação da sentença - credor (notificação); devedor
(citação)

-Recurso —agravo de petição.
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O DOLO EVENTUAL NOS CRIMES DE TRANSITO

A sociedade do século XX vive encharcada de violência que, aliás,
não é prerrogativa de nossa época, uma vez que tem sido companheira
inseparável do homem em todos os tempos. Ao final do século, porém,
ela se avolumou e explodiu em ritmo incontrolável.

No caso específico do Brasil, para um povo como o nosso, de
inclinação marcante para a infração às leis, de manifesto desprezo pelas
normas legais, a conduta agressiva na área de trânsito acabou assimilada
com naturalidade pela própria sociedade, ao longo dos anos.

Tratado nas últimas décadas como ação inexpressiva, o sinistro
veicular acabou perdendo suas características de reconhecido potencial
ofensivo, diluindo-se na erosão que abalou os mecanismos da repressão à
criminalidade em geral.

O comportamento exteriorizado no trânsito constitui marca
registrada de nossa incivilidade, equivocadamente atribuído como forma
de falta de educação dos usuários da via pública.

Embora haja uma relação evidente entre os dois conceitos, a
civilidade —cuja ausência é causa de ações predatórias desde a facilidade
como se sujam as ruas e danificam jardins públicos, à depredação dos
orelhões telefônicos até a violência manifestada ao volante - não flui

unicamente da falta de educação e cultura.

Neste contexto, o estudo da agressividade veicular assume
preocupação nacional pelos danos físicos e materiais que provoca, em sua
maioria, de maneira irreversível. Inserido na conceituação dos delitos do
progresso, a violência viária encontrou oportuna consideração do prof.
Frederico Marques, em 1977, ao destacar: "se é certo, na visão de
Lombroso, que a civilização como a barbárie tem sua criminalidade
específica, os delitos do automóvel são aqueles que melhor
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caracterizam a delinqüência contemporânea", despertou a preocupação
da sociedade no tocante ao respeito à vida na área de acidentalidade
viária.

A crescente agressividade manifestada pelo condutor contra os
demais usuários da via pública passou a exigir mecanismos mais enérgicos
e adequados na resposta penal do Estado àqueles que agem além dos
limites da culpa, diferenciando as condutas mais violentas, tratadas ao
longo das últimas décadas como simples conseqüência de negligência,
imprudência ou imperícia.

Na exposição de motivos do Código Penal de 1940, quando
circulavam no Brasil apenas 225.031 veículos automotores, o prof.
Francisco Campos reconhecia ser "inegável que arriscar-se
conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo:
ainda que sem interesse nele, o agente ratifica exante, presta anuência
ao seu evento", acenando para a hipótese do dolo eventual. Nessa mesma
orientação doutrinária o jurista Nelson Hungria, leciona: "... dolo é a
vontade que, embora não dirigida diretamente ao resultado previsto
como provável, consente no advento deste ou, o que vem a ser o
mesmo, assume o risco de produzi-lo..." E note-se, que ao tempo desses
relevantes enunciados de ordem penal, os delitos de trânsito não haviam
assumido a gravidade das proporções dos dias atuais.

A experiência vivida ao longo da década de 80 à frente da Ia
Vara de Delitos de Trânsito levou-me a analisar em profundidade a
solução jurídica, cômoda e repetitiva, adotada em relação aos 320.00
sinistros viários com vítima, ao ano, ocorridos no país. Todos, então,
considerados como condutas culposas, quando, na verdade, somente em
Curitiba, foi possível obter a tipificação de quatro casos próprios de dolo
direto, em que o automóvel substituiu a arma de fogo. Tantos outros, por
certo, deixaram de ser apurados pela ausência de investigação mais
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profunda e pela visão complacente das autoridades envolvidas com
prática delituosa que tirava vida de mais de 30 mil vítimas/ano.

Diante de fatos concretos, apurados em detalhes, constata-se que
o homicídio veicular c aquele que encontra íntima interação com o
conceito do dolo eventual, atualmente. O acidente acontece; no dolo
eventual o agente faz acontecer.

O condutor tem hoje ampla informação e conhecimento do
potencial ofensivo da máquina que foi colocada em suas mãos,
temporária e condicionalmente, através da carteira de habilitação, sujeito
às normas de segurança de trânsito, que se constituem em medidas de
interesse público, razão pela qual, não lhe é lícito olvidar os deveres de
cautela que deve guardar em relação aos demais usuários de trânsito.

Assim, aquelas ações agressivas, que sejam decorrentes do estado
alcoólico ou prática de "racha" em via pública, entre outras, constituem
risco seguro de evento danoso a terceiros, que o motorista
deliberadamente, conscientemente, assume o risco de produzir o
resultado. Tanto a velocidade excessiva por espírito de emulação, como a
condução sob influência alcoólica, se revestem de temerária agressividade
contra a integridade física dos demais personagens que integram a área de
circulação de veículos, afastando as hipóteses de fato culposo. Essa
diferenciação do evento doloso do culposo é um imperativo de justiça, ao
não igualar ações e resultados conseqüentes de condutas flagrantes
diversas, trazendo para a esfera da culpa, verdadeiros delinqüentes do
volante.

Após alguns anos de esforço desenvolvido por alguns poucos
Juizes, Promotores e Delegados de polícia, vinculados com a
criminalidade de trânsito, o Supremo Tribunal Federal, decide:
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"Habeas Corpus - Júri - Alegação de Nulidade- Inocorrència -
"Racha" automobilístico - Vítimas fatais - Homicídio doloso

- Reconhecimento de Dolo Eventual - Pedido indeferido.

A conduta social desajustada daquele que, agindo com intensa
reprobabilidade ética-jurídica, participa, com seu veículo
automotor, de inaceitável disputa automobilística em plena
via pública, nesta desenvolvendo velocidade exagerada - além
de ensejar a possibilidade de reconhecimento do dolo
eventual inerente a esse comportamento do agente-, justifica a
especial exasperação da pena, motivada pela necessidade de o
Estado responder, grave c energicamente à atitude de quem,
assim agindo, comete os delitos de homicídio doloso e de
lesões corporais".

Uma vez em jogo os interesses de ordem pública, ante a
violência praticada ao volante pelo motorista, o julgamento pelo Tribunal
do Júri, assume relevância na visão coletiva da decisão a ser lançada ao
evento criminoso.

Com a palavra, também, a sociedade!
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ARTIGO

O DIREITO NO ACRE

Aspectos Históricos.

Raimundo Mendonça de Barros Neto
Sociólogo

Patrícia Tavares de Araújo
Acadêmica de Direito

O bom motorista é cauteloso. Observei bem à sua frente, prevê
situações de risco no trânsito; evita situações difíceis, oDedece às
instruções recebidas no percurso e sempre mantém a ....íma e a

educação (DETRAN-AC).
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O Direito no Acre

Para dissertar sobre a história do Direito no Acre, seria
necessário debruçar-se sobre pilhas de documentos que tiveram
importância vital para a formação de todo o procedimento de criação e
de institucionalização do Estado e sua estruturação política,
administrativa e legal.

A proposta desse artigo é de fazer um breve histórico do Direito
nesse rincão mais a "oeste" do Brasil e demonstrar a necessidade e a

importância da justiça no processo de formação da sociedade acreana,
relatando a bravura de um povo que lutou com os escassos recursos que
detinha para conquistar seu espaço junto a uma nação tão colossal como
o Brasil e, por conseguinte expor de forma sintetizada a importância da
criação de uma faculdade de Direito no Estado e da advocacia estatal,
representada pela Procuradoria-Geral do Estado do Acre, que advoga em
favor do Estado e seus três Poderes: Executivo, Legislativo c Judiciário, ou
seja, em favor da sociedade acreana.

Aspectos Históricos

Não se pode afirmar, precisamente, qual teria sido o primeiro
advogado a atuar no Acre, terras anexadas ao Brasil graças a bravura de
heróis anônimos, que para cá migraram em busca de fortuna.

Em 1899, foi instituído o Estado Independente do Acre, onde
Luís Galvez foi aclamado Presidente. Daí logo se começou a organizar a
legislação local a fim da obtenção de reconhecimento internacional.

Galvez elaborou o que seria a primeira legislação do "Estado
Independente do Acre", visando organiza-lo em seus aspectos sociais, de
saúde, educação e forças armadas. Entretanto, a rigidez de algumas leis,
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consideradas avançadas para a época, eram prejudiciais ao interesse de
alguns seringalistas e aos exportadoresde Manaus e Belém1.

O Acre foi conquistado sob muito sangue de homens e mulheres
que se deslocaram de suas terras para conquistar o espaço mais "oeste" do
Brasil, a fronteira ultima que faltava ser anexada a esse país. Desde essa
época, o povo que aqui habitava, clamava pela intervenção da espada da
justiça.

E assim foi, primeiro debaixo de tiros e mortes e depois com a
diplomacia do Barão do Rio Branco que deu por fim tal peleja. Com o
advento do tratado de Petrópolis o Acre foi anexado ao Brasil, se tornado
território deste vasto país.

Depois de consolidados os acordos entre Brasil, Bolívia e Peru, a
contenda em torno de quem governaria as novas terras foram intensas. O
então Presidente da República Federativa do Brasil, Rodrigues Alves
enquadrou o Acre como território diretamente subordinado ao Governo
Federal.

Dividiu-se o novo território em três departamentos: Alto Acre
(com sede no atual município de Rio Branco), Alto Purus (com sede no
atuai município de Sena Madureira) e AltoJuruá (com sede no município
de Cruzeiro do Sul).

Em 1904 o Acre formava apenas uma comarca, onde atuava
apenas um juiz, e sua sede era em Manaus, no Estado do Amazonas.
Quatro anos depois, visando modernizar a justiça no Acre, foram
instauradas comarcas nas sedes dos departamentos, sendo a de Manaus
desativada. Em cada comarca havia um Juiz de Direito, três Juizes
Preparadores e um Juiz de Paz. Contudo, essa nova organização não
beneficiou a população acreana: os recursos originários do departamento

1Cf. O Estado do Acre, informativo daAssessona de Imprensa do Governo do Estado do
Acre.Edição n° 38 de!2 de novembro de 2001. p. 6
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do Alto Juruá, em Cruzeiro do Sul, eram enviados ao Tribunal de
apelação cmSena Madureira (Departamento do Alto Purus)2.

Devido a dificuldade de comunicação entre os dois municípios,
os processos eram enviados pelos correios de Manaus, operação que
demorava três messes para ser concluída.

Desde a anexação do território do Acre ao Brasil, houve
sucessivas mudanças na organização política, administrativa e judiciária
da região, quer por mudanças em nível nacional, quer por lutas de
acreanos que buscavam a autonomia do Acre.

Acompanhando as mudanças que ocorriam no Acre, foi fundada
em 1937 a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Acre, presidida pelo
Dr. Flaviano Flávio Batista. O atual Presidente da OAB-AC, Dr. Adhcrbal
Maximiano Caetano Corrêa , advogado militante há quase quarenta anos
nas "terras de Galvez", relata que: "a tradição do direito no Acre sempre
foi muito latente, pois os jovens que vieram com suas famílias para cá,
lutavam desesperadamente pela sua sobrevivência, com o anseio de se
formarem advogados". Dr. Adherbal relata ainda casos de advogados que
por residirem cm seringais e não disporem de condições favoráveis de
transporte efetivaram seus estudos por correspondência, formando-se em
direito e destacando-se no universo jurídico. Essa narrativa ilustra a
tradição jurídica no povo acreano, segundo Adherbal.

As instituições judiciais acreanas só foram conseguir relativa
estabilidade com a promulgação da Lei Federal n° 4.070, de 15 de junho
de 1962, em que o então Território do Acre foi elevado à categoria de
Estado, passando, a partir dessa data, à Unidade Federativa da Nação

3Souza, Carlos A. A. de. História do Acre. Rio Branco: p. 88. M. M. Paini, 1995.
1Entrevista concedida ao CEJUR/PGH-AC na OAB/AC, Fórum Barão do Rio Branco,
cm 05 de julho de 2001. Rio Branco - AC
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constituída de três Poderes independentes e harmônicos entre si: o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

A Faculdade de Direito.

Criada em 25 de março de 1964, através do Decreto Estadual n. °
187, a Faculdade de Direito no Acre foi regulamentada pela Lei Estadual
n. ° 15, de 08 de setembro do mesmo ano e seu funcionamento foi
autorizado a partir de 30 de dezembro com a Resolução n. n02.

O curso teve seu reconhecimento seis anos mais tarde,
precisamente em 04 de setembro de 1970, pelo Parecer n. ° 660 do
Conselho Federal de Educação e pelo Decreto Presidencial n. ° 67.534
de 11 de novembro de 1970.4

A Faculdade de Direito no Acre, foi um iniciativa embrionária
do que mais tarde viria a ser a Universidade Federal do Acre - UFAC.
Sua criação nasceu da necessidade de se ter no Estado, uma instituição de
ensino superior para qualificar profissionais dispostos a contribuírem
para o crescimento do Acre e para o desenvolvimento de uma sociedade
que já tinha uma efervescente sede de conhecimento e uma consciência de
organizar suas políticas estruturais manifestando-se, seja em movimentos
estudantis ou comunitários, em busca da criação de um curso de alto
nível para os padrões da época.

Estabeleceu-se dessa forma uma ação verdadeiramente
empreendedora haja visto que os recursos eram limitados, o contato com
o restante do País era dificultado pelo isolamento a que o Acre era
forçado a viver e por se tratar das Ciências Jurídicas, uma área que se
atualiza constantemente, sendo um verdadeiro organismo vivo e em
desenvolvimento.

4Cf. Relatório Anual do Departamento de Direito da Universidade Federal do Acre -
UFAC. 2000.
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O Centro Universitário do Acre foi transformado em

Universidade através da Lei Estadual n. ° 421 em 22 de janeiro de 1971
sob regime de fundação e somente em 1974, através da Lei n. ° 6.025 de
25 de abril a Universidade do Acre passou a ser federalizada passando a se
chamar, Universidade Federal do Acre - UFAC. Nessa época além da
faculdade de Direito também existiam as faculdades de Ciências

Econômicas, de Educação, o Instituto de Letras, Ciências Humanas e
Ciências Exatas.

A federalização da Universidade do Acre contribuiu para a
criação e o fortalecimento da identidade do povo acreano e marcou a
entrada desse Estado no campo do conhecimento em todo o País.

A criação da Faculdade de Direito se constituiu numa luta
incansável de estabelecer mecanismos e condições de concorrer no
mercado com um mínimo de qualificação em mão de obra,
principalmente na área do Direito, onde vários juristas formados pela
academia acreana puderam, sem temor algum, provar seu valor em nível
nacional.

O surgimento da Faculdade de Direito no Acre, precede a
criação da Universidade e graças ao anseio de se ter uma estrutura jurídica
de qualidade no Estado é que se defendeu arduamente a bandeira da
intelectualidade c do conhecimento fazendo com que dessa forma se
criasse uma instituição de ensino superior que pudesse dar sustentamento
ao Estado do Acre numa fase importante da sua vida que era a elevação
do Território a Estado e a formação do seu quadro político, institucional
e administrativo, dentro de uma política de modernização e de integração
da região amazônica ao restante do Brasil.

A faculdade de Direito no Acre, é fruto de uma árdua, mas
compensadora luta em busca de um curso de vanguarda que possa formar
bons profissionais para a defesa e o desenvolvimento de um Estado que
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tem por particularidade especial a insistência em sobreviver e sobrepujar,
as constantes mazelas e a desigualdade social a que ele é submetido.

A Advocacia Estatal no Acre

Com a estruturação administrativa do Estado caminhando a
passos largos, sentiu-se necessidade de criar um órgão que advogasse em
favor do povo acreano. Surgiu, a partir daí, a Procuradoria-Geral do
Estado do Acre, Instituição máxima da advocacia do Estado, que
representa condição sine qua non na defesa dos interesses da sociedade
acreana.

Em 15 de março de 1975, o então Governador do Estado do
Acre, Geraldo Mesquita, colocou em execução o II Plano Estadual de
Desenvolvimento (II PED), fato este que possibilitou a instalação da
Procuradoria-Geral do Estado do Acre, porém sua existência já era
prevista na primeira constituição acreana de Io de março de 1963, em seu
artigo 35.

Somente em 29 de abril de 1977, foi nomeado o Procurador-

Geral do Estado do Acre e desta forma instalada a Procuradoria-Geral do

Estado, que foi regulamentada pela Lei n" 639, de 12 de abril de 1978 .

A institucionalização da advocacia no Estado seja por meio da
legislação local, da fundação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção
Acre, da criação da faculdade de direito ou da Procuradoria-Geral do
Estado, foi alavanca fundamental para a estruturação, manutenção e
modernidade da sociedade acreana, atuando como elemento de
sustentação dos valores de um povo que tem em seu passado uma vasta
história de lutas e de grandes vitórias, pautadas principalmente no anseio
da justiça.

Cf. Legislação Básica dl KM/AC - 1<J7H.
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MEMORIAL

Lembre-se: Revisões periódicas e completas mantêm seu veículo
em boas condições de uso, e pequenos cuidados diários garantem
sua segurança no trânsito e o cumprimento da legislação.





MEMORIAL

Memorial apresentado perante o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado,
em ação mandamental de gratificação.

Maria Cesarineide de Souza Lima

Marize Anna Monteiro de Oliveira

Singui.

Procuradoras do Estado do Acre

Procure informar-se das condições das ruas e das estradas com o
guarda, pelo rádio, ou com outros motoristas que a usem com
freqüência, e tome as providências necessárias para a sua
segurança no percurso (DETRANMC).
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DO

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

ESTADO DO ACRE, pessoa jurídica de direito público
interno, representado pelas procuradoras do Estado subscritoras, vem,
respeitosamente, à honrosa presença de Vossa Excelência, oferecer.

MEMORIAL

Aos Mandados de Segurança relacionados nas tabelas, anexas -
Does. 01/02-, com o desiderato de despertar a atenção de Vossa
Excelência para os aspectos mais relevantes do thema decidendum.

1, PREAMBULARMENTE

A repercussão da decisão a ser proferida nesse processo, em face
de existência de inúmeros servidores na mesma situação, bem como a
recente publicação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
em caso similar, no início do mês de setembro do ano em curso, faz com
que se torne necessário o oferecimento do presente memorial a respeito
da matéria, que será objeto de continuação de julgamento, na próxima
quarta-feira, dia 27.09.00.

Imperioso frisar, não se trata de receio que essa Egrégia Corte de
Justiça desconheça o assunto, pois não é esta, toda evidência, à situação.

Entrementes, o tratamento que está sendo dado à questão impõe
os esclarecimentos que são prestados a seguir, para melhor compreensão
da temática, subjudice.

2. EXPOSIÇÃO DOS FATOS E DIREITOS

Trata-se de questão de servidores públicos, tanto ativos como
inativos, que ocuparam cargos comissionados por mais de uma década.
Essa circunstância deu azo a que adicionassem aos
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vencimentos/proventos a diferença remuncratória entre os cargos efetivos
e os comissionados, a título de incorporação.

2.1. DO INSTITUTO DA INCORPORAÇÃO

Excelências, inicialmente imperioso analisar o instituto da
incorporação, à luz do entendimento jurisprudencial dominante, para
melhor análise do thema.

Essa diferença, conhecida como incorporação, é o instituto da
denominada estabilidade financeira que, segundo preceitua o eminente
Ministro OCTAVIO GALLOTTI, do Supremo Tribunal Federal:

"garante a servidor efetivo, após determinado tempo de
exercício de cargo em comissão ou assemelhado - a
continuidade da percepção dos vencimentos dele, ou melhor,
da diferença entre estes e o do seu cargo efetivo -, constitui
vantagem pessoal (RE n" 141.788, Pertence, Ó.5.93), que,
embora tenha por base a remuneração de cargo diverso
daquele que o servidor ocupa em caráter efetivo, não constitui
a vinculação vetada pelo art. 37, XIII, da Constituição..."
(ADIn n° 1.264-9/SC,Publicano DJ de 30.06.95).

Assim, vislumbra-se que o objeto da incorporação é a garantia da
estabilidade financeira com a mantença do mesmo padrão de vida ao
servidor que exerceu por longo período, relevantes serviços à
administração, de forma que não haja, com o retorno ao cargo efetivo,
um abrupto decesso na sua remuneração.

Ocorre que a Lei Complementar Estadual n° 63/99, em seu art.
90, concedeu reajuste aos cargos comissionados, o qual não foi repassado
aos vencimentos proventos dos beneficiados pela incorporação. Razão
pela qual pleiteiam a incorporação da diferença entre o cargo efetivo e
comissionado, vigente no Estado, por força da referida lei complementar.

2.2. DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL
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O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Acre, Lei

Complementar n° 39, de 29.12.93 -, em seu art. 67 - (doe. 03), prescrevia
originariamente o seguinte:

"Art. 67 - Ao servidor, investido em função de direção ou
chefia, é devida uma gratificação pelo seu exercício.

§ Io Os percentuais das gratificações previstas neste artigo
serão estabelecidos em lei e se incorporarão à remuneração do
servidor, que tenha exercido função de direção ou chefia por
período de 10 (dez) anos consecutivos ou intercalados.

§ 2° Quando mais de uma função houver sido desempenhada
no período de um ano, a importância a ser incorporada terá
como base de cálculo a função de nível mais elevado.

§ 3o A incorporação de que trata este artigo caracteriza-se
como adicional e será pago a título de vantagem pessoal
nominalmente identificada.

§ 4o Lei específica estabelecerá a remuneração e a aplicação
do disposto nos §§ Io e 2° deste artigo aos cargos em
comissão de que trata o inciso II, do art. 9o, deste
Estatuto."(grifou-se)

Verifica-se pelo artigo transcrito que a previsão da incorporação,
todavia, dependia de legislação regulamentadora. Portanto, norma not sel-
executihg, não auto-executável, não auto-aplicável, não bastante em si.

Cai como luva o escólio de José Afonso da Silva1, sobre as
características principais'da referida norma.

"São normas que, em regra, solicitam a intervenção do
legislador ordinário, fazendo expressa remissão a uma

1Aplicabilidade dasnormas constitucionais, 3a edição, editora Malheiros, ano: 1998, p.104
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legislação futura; mas o apelo ao legislador ordinário visa a
restringir-lhes a plenitude da eficácia, regulamentado os
direitos subjetivos que delas decorrem para os cidadãos,
indivíduos ou grupos".

Por essa razão, esse Egrégio Tribunal Acreano decidiu, por
unanimidade, ser ilegal a incorporação pleiteada, naquela oportunidade,
por MESSIAS FREIRE DA SILVA, nos autos do Mandado de Segurança
nn 431/95, em que figurou como impetrado o Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado de Administração e teve como relatora a Des.
Miracele de Souza Lopes Borges, (doe. 04), que em seu voto assevera:

"... a falta de lei específica para regulamentar o art. 67 da LC
n° 39/93, torna o dispositivo inaplicável para efeito de todo e
qualquer pagamento da vantagem por ele criada ou instituída,
e, por via de conseqüência, não há direito algum líquido e
certo a ser reparado pela via escolhida".

Posteriormente, os parágrafos do art. 67 foram revogados pela
Lei Complementar n° 062 de 13 de janeiro de 1999 - (doe. 05), publicada
no Diário Oficial, naquela mesma data, que em seu art. 7o, prescreve o
seguinte:

"Art. T. Ficam revogados os fj§ 1" a 4n, do art. 67, da Lei
Complementar n" 39, de 29 de dezembro de 1993,
acrescentando-se em seulugar o seguinte Parágrafo único:...".

Vislumbra-se assim, que as incorporações de DAS e FGS»tivcram
dois momentos, ou seja:

a)existia previsão, contudo, não era auto-aplicável, dependia de
lei regulamentadora;
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b) inexiste previsão, com a revogação dos parágrafos do art. 67,
da LC 39/93;

Destarte, no período de dezembro/1993 a 12/janeiro/99, não
havia o direito líquido e certo a tal incorporação, em face de inexistência
da lei regulamentadora.

A partir de 13 de janeiro de 1999, cai por terra qualquer pedido
de incorporação, uma vez que foram suprimidos os §§ Io a 4o, do art. 67,
da Lei Complementar n° 39/93, que tratava sobre a malfadada
incorporação, ficando somente o caput do art. 67, que trata sobre o
exercício da função de DAS e FGS, não prevendo qualquer direito à
incorporação.

Mister esclarecer que a situação continua a mesma, ou seja,
inexiste direito líquido e certo a incorporação, antes, por falta de norma
regulamentadora, hoje, por falta de previsão legal do instituto da
incorporação.

De outra parte, é oportuno frisar que a citada Lei Complementar
Estadual n° 63/99 concedeu reajuste aos cargos comissionados. Esse
reajuste, obviamente, não foi repassado aos servidores que incorporaram a
diferença remuncratória entre o cargo efetivo e o comissionado, haja vista
que o seu reajuste deve ocorrer sempre quando houver o reajuste geral dos
vencimentos dos cargos efetivos.

2.3. DO SERVIDOR APOSENTADO

Situação um pouco diferente é do aposentado, a ele aplica-se o
disposto no art. 250, da Lei Complementar, que assim dispõe:

"Art. 250. O servidor que tiver exercido função gratificada de
direção ou chefia, ou cargo em comissão, por período de 10
(dez) anos consecutivos ou intercalados, poderá aposentar-se
com a gratificação da função ou remuneração do cargo em
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comissão de maior valor, desde que exercido por um período
mínimo de 2 (dois) anos.

§ Io Quando o exercício da função ou cargo em comissão de
maior valor não corresponder ao período de 2 (anos), será
incorporada a gratificação ou remuneração da função ou
cargo em comissão imediatamente inferior dentre os
exercidos.

§ 2" A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens
previstas no art. 248, bem como a incorporação de que trata o
art. 67, ressalvado o direito de opção.

In casu, objeto da incorporação é o mesmo, a garantia da
estabilidade financeira para o servidor, por ocasião de sua aposentadoria,
possa aposentar-se com a remuneração do cargo em comissão de maior
valor.

Verifica-se que para os servidores aposentados existe dispositivo
na Lei Complementar No. 39/93, assegurando o direito do servidor de se
aposentar com a remuneração do cargo comissionado, cm homenagem a
estabilidade financeira, nada mais.

Importantíssimo observar que os Impetrantes se aposentaram
nos cargos efetivos que ocupavam, sendo-lhes somente concedido o valor
correspondente à diferença daquele cargo com o comissionado, conforme
dão fé as portarias colacionadas nos mandamus, ora guerreados.

De igual modo, não há atrelamento - ad petpetum - a
quantitativo do cargo comissionado, que possa assegurar o mesmo
reajuste remuneratório daquele cargo, por força do disposto na
Constituição Federal, art. 37, inciso XIII, que veda vinculação ou
equiparação de quaisquer espécies remuneratórias.

Entrementes, os servidores, inconformados, impetraram
mandados de seguranças perante essa Colenda Corte com o desiderato de
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que o Excelentíssimo Senhor Secretário de Administração e Recursos
Humanos seja compelido a estender-lhes o referido reajuste.

Gizam o seu pretenso direito, basicamente, em dois
fundamentos:

1. O direito adquirido;

2. O disposto no artigo 40, § 4o, da Constituição Federal que
determina seja estendida aos servidores inativos todos os benefícios
concedidos aos ativos.

2.4. DIREITO ADQUIRIDO

Para chegar-se ao âmago da presente questão é necessário que se
busque a natureza jurídica do vínculo que liga o servidor público ao
Estado. Esse caminho irá levar até o ponto em que se pode chegar o
direito adquirido do servidor público, ou seja, os seus limites.

Com esse objetivo, verifica-se que a Lei Complementar Estadual
n° 063/99 revogou os parágrafos do art. 67 d:t Lei Complementar
Estadual n° 39/93 e, por outro lado, alterou o critério de reajuste do valor
incorporado, isto é, o regime jurídico.

Saliente-se, todavia, que a referida Lei Complementar n.° 063/99,
respeitou o direito do servidor, pois manteve a vantagem para quem a
tinha conquistado e no percentual a que fazia jus. Assim, o percentual
incorporado pelo servidor, isto é, 60%, 80% ou 100%, não sofreu
alteração pela lei nova. E nem poderia. Até aí chega o direito adquirido
do servidor.

Respeitou-se, destarte, a Carta Magna, pois não houve redução
de vencimentos e nem supressão da vantagem, o que está, inclusive, de
acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem
reiterado, em diversos pronunciamentos, que a garantia constitucional da
irredutibilidade proíbe a diminuição de vencimentos ou vantagens que se
estejam percebendo, por lei posterior. O que incorreu no caso em baila, já
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que a Lei Complementar n. ü63/99 mudou a forma de reajuste, que passa
a ser de conformidade como reajuste geral dos servidores.

Em torno da validade dessa lei gira toda a controvérsia.
Entendem os impetrantes serem dela beneficiários, em razão do valor
incorporado, que acompanharia todas as alterações remuneratórias
posteriores, havendo, no entendimento deles, direito adquirido à
manutenção desse regime jurídico. Em outras palavras, o legislador não
poderia outorgar qualquer vantagem aos ocupantes de cargos
comissionados, sem estendê-la aos beneficiados pela incorporação. Essa
exegese, não se afina, com a devida vènia, com o regime estatutário.

2.5. NATUREZA JURÍDICA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Deve-se agora perquirir a natureza jurídica do vínculo que existe
entre o servidor e o Estado. O assunto é magistralmente tratado por Celso
Antônio Bandeira de Mello. Ao fazê-lo, ele afasta o seu caráter contratual
e demonstra a sua natureza institucional. Esclarece a questão com a
acuidade que lhe é peculiar:

"Isto significa que o funcionário se encontra debaixo de uma
situação legal, estatutária, que não é produzida mediante um
acordo de vontades, mas imposta unilateralmcnte pelo estado
e, por isso mesmo, suscetível de ser, a qualquer tempo,
alterada por ele sem que o funcionário possa se opor ã
mudança das condições de prestação do serviço, de sistema de
retribuição, de direitos e vantagens, de deveres e limitações,
em uma palavra, de regime jurídico".2

Linhas adiante conclui o mestre:

"Em face do exposto, ao contrário do ocorrente quando o
vínculo é contratual, não se constitui em favor do

2Regime Constitucional dos Servidores da Administração Direta e Indireta. 1.990. RT, p. 9.
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funcionário direito adquirido à persistência das condições de
prestação de serviço ou direitos e deveres existentes ao tempo
da formação do vínculo, isto é, vigentes à época de sua
investidura no cargo". '

Questão similar, já passou inúmeras vezes pelo crivo do Colendo
Supremo Tribunal Federal, notadamente quando se discutiu o direito
adquirido ao IPC, ocasião em que foi salientado:

"Tendo-se antecipado, validamente, à incorporação desse
direito no patrimônio jurídico dos servidores, o ato
ab-rogatório não ofende a cláusula constitucional que tutela a
intangibilidade de situações definitivamente consolidadas"
(CF, art. 5o, XXXVI). In. - RTJ 155/590.

Em seu relatório o eminente Ministro CELSO DE MELLO,

"No regime estatutário da função pública, os direitos, deveres
e garantias do funcionário são determinados unilateralmente
pelo Estado, por via de normas legais e regulamentares,
alteráveis a qualquer tempo, também de modo unilateral.
Diante de mudança de regime jurídico, o funcionário só
poderá invocar direito adquirido quando tiver preenchido,
ainda no regime anterior, todos os seus pressupostos e
requisitos" (RTJ 155/592).

2.6. REGIME JURÍDICO

Do acima exposto, resulta a possibilidade de se afirmar que a
discussão acerca da vantagem incorporada, em suma, repousa rium ponto,
a saber: o regime jurídico dos servidores públicos. E, foi sob esse ângulo,

destaca:

Obra citada, p. 13-14.
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que o STF firmou sua posição proclamando a higídez da Lei
Complementar n." 43, do Estado de Santa Catarina, que versa matéria
semelhante ao caso em pauta, com conseqüente inexistência de direito
adquirido.

Impende se diga que após longas discussões judiciais, em que a
matéria foi amplamente debatida, o Colendo Supremo Tribunal Federal
deu o norte à questão, ao decidir:

"Não há falar em direito adquirido, pois a Lei Complementar
n.° 43/92, assegurando o quantum da vantagem, limitou-se a
alterar o seu regime jurídico, ao qual, segundo entendimento
do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido.

Estender os vencimentos dos novos cargos, tidos como
correspondentes aos que deixaram de existir, com base no
princípio da isonomia, contraria, além da Súmula 339, os
princípios da separação dos poderes e da legalidade na fixação
dos vencimentos. Recurso extraordinário conhecido e
provido". Re: n.° 193.807-2. Rei. Min. OCTÁVIO GALLOTTI.
DjU de 3.10.97, p. 49244".

Nessa decisão a Excelsa Corte enfocou todos os fundamentos em

que os impetrantes buscam respaldar os seus direitos c alguns mais.
Contudo, a assertiva de que não há direito adquirido a regime jurídico,
por si só, é suficiente para deitar por terra as suas pretensões. Deveras, ao
afirmar que não há direito adquirido a regime jurídico, a Suprema Corte,
na verdade, está dizendo que os impetrantes não têm o direito de
reclamar a manutenção de regime jurídico. Ou seja, de que o valor
incorporado acompanhe as alterações remuneratórias dos cargos
comissionados.

2.7. A JURISPRUDÊNCIA DO STF
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Na mesma linha de raciocínio da ementa do aresto acima

reproduzido, tem-se a decisão proferida no Recurso Extraordinário n.°
193.810:

"Estabilidade Financeira: LC 4392 de SC. Não ofende a

garantia do direito adquirido lei que, no tocante à parcela
remuneratória decorrente do exercício de cargo em comissão,
adota critérios de reajuste diferenciados a) para os servidores
que se encontrem no efetivo exercício desses cargos, e b) para
os servidores aposentados ou não, beneficiados pelo instituto
da estabilidade financeira (incorporação da diferença de
remuneração entre o cargo em comissão em virtude do
exercício deste por determinado período de tempo). Com
base nesse entendimento, a Turma reformou decisão do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, fundada no
princípio da intangibilíidade do direito adquirido e no da
isonomia, determina a observância, no reajuste da parcela
remuneratória incorporada por servidor aposentado, dos
mesmos critérios aplicáveis aos servidores em exercício de
cargos em comissão". Rei. Min. MOREIRA ALVES.
Informativo STF, Brasília, 7 a 11 de abril de 1.997 - n.° 66.

No RE 191.490-4 - SC, ficou consignado:

"EMENTA: SERVIDOR DO ESTADO DE SANTA

CATARINA. VENCIMENTOS. AGREGAÇÃO. DIREITO
ADQUIRIDO. INOCORRIÊNC1A. SÚMULA 339.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 193.810, Rei, Min. Moreira Alves, afastou a
existência de direito adquirido à percepção de vencimentos do
cargo correspondente ao que deixou de existir, em razão de
alteração no regime jurídico do reajuste dessa vantagem.
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Recurso extraordinário conhecido e provido".

Ao examinar um caso similar da União Federal, o Plenário do
colendo Supremo Tribunal Federal decidiu:

"EMENTA: CÂMARA DOS DEPUTADOS. RESOLUÇÃO
N.° 70/94, ART. T, PARÁGRAFO ÚNICO. SERVIDOR
AFASTADO PARA SERVIR EM OUTROS ÓRGÃOS E
ENTES DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ONDE
EXERCEU FUNÇÕES COMISSIONADAS. PRETENDIDA
INCORPORAÇÃO DOS "QUINTOS" HOJE "DÉCIMOS",
COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE FUNÇÕES
EQUIVALENTES CONSTANTES DO QUADRO DE
PESSOAL DA CASA LEGISI-ATIVA.

Pretensão que não tem respaldo nas leis disciplinadoras da
espécie, onde se prevê que a referida vantagem funcional será
calculada sobre a remuneração da função comissionada
efetivamente exercida, como disposto na Lei n.° 8.112/90, art.
62, § 2o, na Lei n.° 8.911/94, art. 3o e na MP n.° 1.480-28/97,
art. Io, normas insuscetíveis de ser modificadas por meio de
resolução legislativa.

Mandado de segurança indeferido". MS n.° 22.735.735-4-DF
Rei. Min. ILMAR GALVÃO.

As decisões da Suprema Corte põem termo a discussão que
grassa em torno da questão tanto no tocante aos servidores ativos, quanto
aos inativos. É pacífico e incontroverso o entendimento do STF no
sentido de não existir direito adquirido ao regime jurídico:

''VENCIMENTOS: REAJUSTE: DIREITO ADQUIRIDO:
INEXISTÊNCIA".
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Segundo a jurisprudência do STF - que reduz a questão à
inexistência de direito adquirido a regime jurídico -, as leis -
ainda quando posteriores à norma constitucional de sua
irrcdutibilidade - que modifiquem sistemática de reajuste de
vencimentos ou proventos são aplicáveis desde o início de sua
vigência. Ressalva do entendimento do relator, expresso no
julgamento do MS 21.216 (Gallotti, RTJ 134/1.112). (...)""

"Recurso Extraordinário. Adicional por tempo de serviço. Lei
estadual. I.ei Complementar paulista n. 6454/1989. Pretensão
a que se aplique o sistema da lei nova, considerando já
incorporados aos venámentos os adicionaisportempo de serviço.

2. Ação julgadaimprocedente.

3. Adotado o novo sistema de cálculo de remuneração com
base na Lei Complementar n. 645/1989 e na Lei n.°
6628/1989, ambas do Estado de São Paulo, não é possível
pretenderem os servidores que sua retribuição, disciplinada
pelas leis novas, permaneça, também, vinculada ao regime de
cálculo da legislação anterior, quanto aos adicionais por
tempo de serviço.

4. Constituição Federal art. 37, XV. ADCT de 1988, art. 17.

5. Não há, na espécie, cogitar de direito adquirido a uma certa
forma de cálculo de vantagens funcionais. Relevante é
registrar, no caso, que os adicionais por tempo de serviço
continuarão a ser computados, segundo a forma estipulada na
lei nova.

' 4 REx n.° 177.644-7, DF, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, IN: DJU a. 188, de 29.09.95,
seção l,p. 31920.
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6. Hipótese em que as instâncias ordinárias dirimiram a
controvérsia com base, também, na exegese da legislação local.
Súmula 280.

7. Inocorrência de ofensa à Constituição Federal.

8. Recurso extraordinário não conhecido."5

"ADMINISTRAÇÃO. MILITAR. ESTÁGIO DE
ADAPTAÇÃO. REQUISITO. PROMOÇÃO.

A modificação no regulamento que disciplina a participação
do militar no estágio de adaptação ao oficialato, exigindo
novas condições, além da simples antigüidade, não ofende
quaisquerprincípios jurídicos ou violadireito líquido e certo.

Segurança denegada.'«6

A matéria vem merecendo reiterados pronunciamentos da
Excelsa Corte. No Pedido de Suspensão de Segurança n.° 844-7 de
Pernambuco, o Ministro Sepúlveda Pertence acentuou:

"29. 0 que agora se indaga é se a lei superveniente pode, sem
ofensa a direito adquirido, alterar aquele sistema anterior e
desatreíar a vantagem questionada das variações da
remuneração do cargo em comissão considerado, de modo a
que a parcela nominal a ela correspondente passe, no futuro,
a sofrer exclusivamente os reajustes gerais dos servidores
públicos estaduais.

5REx n. 154152-1, SP, Rei. Min. Néri da Silveira, IN: Mn. 188, de 29,09,95, seção 1,
p. 31.991

''M, MS n. 3.45 1-DF, Rei. Min. Wilham Patterson, IN: DJU n. 77, de 22.04.96,
seção l,p. 12.513
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30. ai já não se pode negar, à primeira vista, extrema
plausibilidade à postura do Estado.

31. aí ela não cabe opor a garantia da irredutibilidade de
vencimentos, que, segundo a leitura prevalente na doutrina
do Supremo Tribunal, estaria satisfeita com a determinação,
na lei questionada, de que nãn haja 'decesso remuneração', em
conseqüência alteração determinada.

32. de outra parte, não se tratou de eliminar a vantagem
pessoal oriunda do exercício do cargo em comissão, mas sim
de mudar o critério do seus reajustes, contra o que, em
princípio, não se tem admitido a invocação de direito
adquirido.

33. No que toca aos pressupostos específicos da suspensão de
segurança, é certo que os percentuais do comprometimento
da receita do Estado com a folha de pessoal, ao menos no que
toca ao exercício de 1994, perdeu muito o seu impacto
catastrófico com os dados trazidos no AGRGSS 761, relativo
a caso idêntico.

34. Ainda assim, porém, não há negar que a continuidade da
eficácia da liminar concedida e de tantas outras oriundas da

mesma controvérsia traz riscos de danos graves e de difícil
reparação às finanças estaduais em quadro de notória crise
fiscal".

Constata-se, pois, indiscutivelmente que o colendo Supremo
Tribunal Federal tem sustentado:

a- não existir direito adquirido a regime jurídico;

b- ser inviável estender aos servidores beneficiários de vantagem
pessoal, como é a incorporação, o vencimento dos novos cargos, sob pena
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de, ao fazê-lo violar, além da súmuia 339, os princípios da legalidade e da
separação dos poderes.

Por derradeiro, colaciona a jurisprudência, abaixo transcrita:

"EMENTA: SERVIDOR DO ESTADO DE SANTA
CATARINA PÚBLICO. VENCIMENTOS. AGREGAÇÃO.
DIREITO ADQUIRIDO.INOCORRÊNC1A. SÚMULA 339.

A primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 193.810, Rei. Min. Moreira Alves, afastou a
existência de direito adquirido à percepção de vencimentos do
cargo correspondente ao que deixou de existir em razão de
alteração no regime jurídico do reajuste dessa vantagem.

Recurso extraordinário conhecido e provido" (RE 191.490-4
SC. Rei. Min. ILMAR GALVÃO).

"Não há falar cm direito adquirido, pois a Lei Complementar
n.° 43/92, assegurando o quantum da vantagem, limitou-se a
alterar o seu regime jurídico, ao qual, segundo entendimento
do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido".

2.8. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA CF

O STF já manifestou no sentido de ser inaplicável à espécie o §4"
do art. 40, da CF - que determina a extensão aos inativos de quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
ativa. Como se vê na recentíssima publicação, no DJ de 01.09.2000, da
decisão proferida no Recurso Extraordinário n°222.480-9 SC, em que
figura como recorrente o Estado de Santa Catarina e recorridos Luiz
Antônio Lehmkuhl e outros, cujo relator foi o eminente Ministro
Moreira Alves:

"Ementa: Recurso extraordinário. Estabilidade financeira.

Gratificação complementar de vencimento. Medida Provisória
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61/95 convertida na Lei 9.847/95, ambas do Estado de Santa
Catarina.

- A estabilidade financeira, que não se confunde com o
instituto da agregação, não viola o princípio constitucional
da vedação de vinculação ou equiparação de vencimentos.

- Inexistência, no caso, de direito adquirido, porquanto é
entendimento firme cesta Corte e de que não há direito
adquirido a regime jurídico.

- Não-observãncia, de outra parte, dos artigos 2° e 373,
"caput", da atual Constituição - em caso, do § 4o do artigo 40
da Carta magna, porquanto não houve tratamento
diferenciado entre os em atividade e os inativos com o

beneficio da estabilidade financeira.

Recurso extraordinário conhecido e provido."

Nesse mesmo sentido:

"1- estabilidade financeira

2- direito adquirido a regime jurídico

N.13.- Estabilidade Financeira: LC 43/92 de SC

Tendo em vista a orientação da jurisprudência do STF no
sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, o
Tribunal, por maioria, conheceu e deu provimento a recurso
de Santa Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça local
que, fundado no princípio da intangibilidade do direito
adquirido e no da irredutibilidade de vencimentos,
determinou r* observância, no reajuste da (estabilidade
financeira), dos mesmos critérios aplicáveis ao reajuste dos
vencimentos dos atuais ocupantes daqueles cargos.
Considerou-se que o instituto da estabilidade financeira visa
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manter o padrão de ida do servidor quando este ocupava
cargo em comissão, conservando, portanto, o valor nominal
da remuneração por ele percebida, não implicando o direito a
ter seus vencimentos atrelados aos dos atuais ocupantes de
cargos em comissão. Afastou-se, também, a alegada ofensa ao
princípio da irredutibilidade de vencimentos uma vez que
não houve decréscimo no valor nominal da remuneração dos
servidores beneficiados pela referida estabilidade financeira.
Conclui-se, ainda, não ser aplicável à espécie o §4° do art.
40, da CF - que determina a extensão aos inativos de
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente
concedidos aos servidores em atividade, porquanto não
houve tratamento diferenciado entre os servidores em

atividade e os inativos". Precedentes citados: SS (AgRg) 761-
PE(DJU DE 22.3.96); RE 193.810 - SC (DJU de 6.6.97).
Vencidos os Ministros Maurício Corrêa, Marco Aurélio, Néri
da Silveira e Carlos Velloso. RE 226.4Ó2-SC, rei. Min.
Sepúlveda Pertence, 13.05.98. (Informativo STF n. IO)7
(destaque nosso).

Ademais, os servidores da ativa que foram beneficiados com a
incorporação das diferenças existentes entre os cargos efetivo e DAS,
também não tiveram o reajuste concedido pela Lei Complementar n°
063/99. Portanto, não há que se falar em aplicação do Art. 40, da CF, no
caso sub judice, poiso próprio STF jámanifestou asseverando que:

"A extensão aos aposentados dos benefícios e vantagens
posteriormente criados, como prevê o § 4o do Art. 40 da
Constituição, é relativa aos de caráter geral, o que exclui
situações particulares...".

1CfConstituição Federal Vista pelo STF, de Osório Silva Barbosa Sobrinho, São
Paulo, cd. Juarez de Oliveira, 2000. p. 369
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Sendo assim, os impetrantes só fazem jus aos aumentos gerais
concedidos aos vcncimcntos-básicos dos servidores públicos efetivos, sob
pena de ofensa ao princípio isonõmico insculpido na Carta Básica, por
dar tratamento discriminatório.

Face ao exposto, requer o Estado do Acre se digne Vossa
Excelência declarar a decadência do direito dos Impetrantes de proporem
o wrít. Ultrapassada esta, o que se admite como hipótese, no mérito
sejam denegadas as seguranças, pelas razões expostas.
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AÇÕES

Se sentir-se indisposto, cansado, com dores, procure auxílio
médico e evite dirigir. Se a perturbaçcfo for emocional, como
morte na família, notícias ruins e/ou problemas, consiga alguém
para dirigir no seu lugar, faça uso do transporte coletivo ou táxi. É
mais seguro para você e para os outros (DETRAN-AC)





AÇÃO

Ação civil pública de reparação de
danos causados ao patrimônio público
com improbidade administrativa com
pedido de liminar.

Maria Cesarineide de Souza Lima

Matize Anna Monteiro de Oliveira
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Procuradores do Estado do Acre

Quando for sair em viagem, certifique-se das condições do seu
veículo para não passar por transtornos em auto-estrada
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
DA IaVARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA
DE RIO BRANCO-ACRE.

ESTADO DO ACRE, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CGC/MF sob o n° 63.606.479/001-24, representado
pelos Procuradores infrafirmados, com endereço funcional na Av. Getúlio
Vargas, 2.598, Vila Ivonete, onde recebe notificações e intímaçÕes de
estilo, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em defesa
do patrimônio público e social, com fundamento na Lei n° 7.347/85 c/c
a Lei n° 8.429/92, propor:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE REPARAÇÃO DE DANOS
CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL C, C.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR

em face de ORLEIR MESSIAS CAMELI, brasileiro, casado,
empresário, portador da Cédula de Identidade sob n° 0693932-5, expedida
pela SSP/AM, inscrito no CPF/MF sob o n° 224.854.572-04, residente e
domiciliado no Município de Cruzeiro do Sul, na Rua Félix Gaspar,
S/N°; LUIZ CARLOS NALIN REIS, brasileiro, arquiteto, casado, RG n°
1.122.710-4/SSP-PR, CPF n° 447.595.849-00, residente c domiciliado em
Rio Branco-AC, na Rua Veterano Teimo Julião, 66, Bairro Jardim Nazle;

RAIMUNDO NONATO DE QUEIROZ, brasileiro, casado,
bancário, portador da cédula de identidade n° 557394-SSP/CE -
QUIXADÁ, CPF 058.591.583-00, residente e domiciliado em Fortaleza-
Ceará, na Rua Thomás Accioly, Aldeota, N°. 1100, Apto. 1002, CEP
60.135.180;

CONSILUX - EMPRESA DE CONSULTORIA E

CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. -, inscrita no CGC/MF sob o n°
81.054.900/001-13, inscrição estadual sob o nü 10.172.129-97, sediada na
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cidade de Cun.iba, na Av. Sen. Souza Naves, 1820, Bairro Cristo Rei, por
seu sócio-gerente ALDO VENDRAMIN, brasileiro, casado, empresário,
RG N° 1.18^.260 3/SSP-PR, CPF nü 360.019.029-68, residente e
domiciliado ^;n Curitiba-Paraná, na Rua Gumercindo Mares. 150, ras.i
14; CLÁUDIO G\STÃO KIPPER, brasileiro, casado, re^stuJo iv.
CREA/CTrA .;ob ., n° 14.380-D/RJ c no cadastro de p^o.i< f^icis d"
Ministério J.1 Fazenda sob o nu 041.277.147-00, residente r ,i;--nv--ilinfl^
m Rio Hí.i-ici>-AC na Trav. Alexandiv Lopes, 15, Bosque; c\

MARCO ANTÔNIO BRAZAUSKAS, brasileiro, uílaüo c;\.i
ignorado, u^nhem, civil, CREA n" 258704-D/SP, RG 392565.09 SSP/SP,
CPF 591.i.)47.839-72, residente e domiciliado em Curitiba, na Rua Chile,
286. Bairro Paraná. CEP 80220030, fone 041-263-3816, pelas razões Jl
fato e de direito a SLsjuir expostas:

I - DOS FATOS

A Secretari.-i de Estado de Planejamento - SEPLAN, na gestão do
ex-Secretário LUIZ CARLOS NALIN REIS, elaborou o "PROGRAMA
DE HABITAÇÃO POPULAR E INFRA-ESTRUTURA URBANA" (doe.
01), do qual se extrai inúmeras irregularidades.

Inicialmente, constata-se que a elaboração do referido programa
se deu por órgão incompetente, pois, a SEPI.AN não é incumbida de
implementai política habitacional no âmbito estadual, a teor do que
prevê a Lei Complementar Estadual n" 40/94 (doe. 02); atribuindo tai
tarefa à SETOP.

Constata-se, ainda, que a então Coordenadora Técnica daquele
programa se tratava da engenheira agrônoma ELISANGELA
CHRISTINA DE OLIVEIRA, a qual, em declaração firmada que ora se
faz juntada (doe. 03) diz nada haver coordenado.

A citada servidora, ELISANGELA, na qualidade de Chefe do
Departamento de Pesquisa e Planejamento, solicitou, em janeiro de 1998,

c
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ao ex-Secretário da SEPLAN autorização para que o Setor competente
procedesse a licitação do programa, cujas despesas correriam por conta
do Fundo de Desenvolvimento Estadual - FDE (Processo
Administrativo solicitando abertura de Processo Lickatório através do

MEMO/DPP/N° 012/98) - (doe. 04).

No entanto, a servidora ELISANGELA CHRISTINA DE

OLIVEIRA, contraditoriamente, afirma que, inobstante tenha assinado o
Memo/DPP/n° 012/98,o mesmo "já veio pronto da Assessoria Técnica
da Secretaria", tendo lhe sido entregue pelo Sr. Edinauro Braga
Rodrigues AssessorTécnico, à época (doe. 03).

O Ex-Secretário Luiz Carlos Nalin Reis, obstinado para
implementar tal programa, ignorando a falta de previsão e saldo
orçamentário (v. relatório da Sra. Chefe de Departamento e Orçamento -
doe. 05 anexo) e a inexistência de Programa de Trabalho próprio dentro
do Fundo de Desenvolvimernto Estadual-FDE, (Lei n° 565/75-doc.06)
solicitou, em 30.01.98, que fosse procedido o processo licitatório do
Programa de Infra-Estrutura Urbana e Habitação Popular no Município
de Rio Branco e Interior do Estado (doc.01).

A Comissão Estadual de Licitação expediu o Edital de
Concorrência Pública 11o 003/98, para a execução do mencionado
programa, em regime de empreitada por preço global, pelo critério de
menor preço, em 20.02.98, (Processo Licitatório - doe. 07), com as
especificações exigidas, na forma de seus anexos: planilha de
quantitativos, projeto básico, memorial técnico descritivo plantas das
casas, memorial técnico descritivo, energia elétrica e iluminação pública
especial saneamento-projeto básico e planilha de quantitativos de energia
elétrica c iluminação pública especial.

Das empresas habilitadas ao processo licitatório, consagrou-se
vencedora a firma CONSILUX, por haver apresentado menor preço,
conforme os termos da ata de reunião da CEPEL (Processo Licitatório -
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doe. 07). Após parecer técnico (doe. 08), a concorrência foi homologada
pela SEPLAN (doe. 09).

Ato contínuo, a empresa vencedora - CONSILUX -, celebrou
contrato com a Secretaria de Estado de Planejamento, denominado de
Contrato n° 006/98 (doe.10), no valor global de RS 28.101.000,00 (vinte
e oito milhões, cento e um mil reais), divididos em 20 (vinte) parcelas
mensais e sucessivas de R$ 1.405.050.00 (um milhão, quatrocentos e cinco
mil e cinqüenta reais), para executar as obras e serviços no prazo de 180
(cento e oitenta) dias.

Insta salientar que o ex-Secretário de Estado de Planejamento,
quando da celebração do Contrato n° 006/98, inobservou o prescrito no
Edital de Concorrência Pública K" 003/98, cm seu item 20.1, qual seja, a
exigência de prestação de caução c garantia da execução do contrato
pela CONSILUX, ficando o Estado do Acre sem qualquer instrumentí;
de garantia para eliminar os riscos de eventual descumprimento do
pactuado.

O valor global, porém, restou alterado pelos aditivos firmados
em 28.07 98 e 02.10.98 (does. 11 e 12), passando a ser de RS
28.868.979,28 (vinte e oito milhões, oitocemos e sessenta e oito mil,
novecentos e setenta e nove reais c vinte e oito centavos), em virtude da
CONSILUX haver solicitado (doe. 13) a execução dos serviços de
baldramc, aterro, brocas, chapisco, reboco, pinturas de baldrames, etc,
não previstos nas planilhas apresentadas no Edital de Concorrência.

Em 02 de junho de 1998, a Empresa CONSILUX, solicitou a
concessão de um ADIATAMENTO no valor de RJ 350.000,00 (trezentos
e cinqüenta mil reais), para fazer face às despesas com mobilização de
pessoal técnico, máquinas e equipamentos para este Estado (doe. 14).

O ex-Secretário de Estado de Planejamento deferiu a
solicitação feita pela Empresa, com base no OF/DUC S/N°/98, de
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10.06.98 (doe. 15), manifestação do Assessor Jurídico da COHAB/AC
(doe. 16) e parecer de seu próprio punho (doe. 17).

Ato contínuo, foi celebrado o TERMO ADITIVO DE
CONTRATO cm 22.06.98 (doe. 18), com publicação intempestiva em
31.12.98 (doe. 19), o qual em sua Cláusula Primeira, altera a Cláusula
Quarta, item 4.2.a.l., do Contrato n" 006/98, que passou a ter a seguinte
redação:

"Para fins de mobilização de pessoal, máquinas e
equipamentos o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA,
quando do desembolso da Primeira Parcela, o valor de RJ
350.000,00

(trezentos e cinqüenta mil reais), não incidindo em ônus
decorrente ao Contrato, devendo, para tanto, ser deduzido cm
parcelas iguais e sucessivas de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais) a partir da Décima Parcela contratual".

Registre-se o fato de causar forte estranheza o adiantamento do
valor de R$ 350.000,00 para a empresa CONSILUX poder realizar os fins
de que se valeu para justificar tal pedido.

Isso porque, nos termos da contratação inicialmente ajustada,
tendo por base as regras contidas no Edital de Concorrência Pública nf
ÜQ3/98, que fixava prazo de execução das obras e serviços contratados
em 180 (cento e oitenta) dias corridos e prazo de pagamento em vinte
parcelas mensais, havia presunção de estabilidade econômico-financeira
daquela empresa vencedora e suposição de que a mesma dispunha de
grande capital de giro para iniciar e executar plenamente a obra dentro
daquele cronograma previamente estabelecido.

A programação inicial previa a construção de 2.000 (duas) mil
unidades habitacionais em Rio Branco, a serem distribuídas entre os
Conjuntos "Parque dos Sabiás" e "Rui Lino", com a respectiva infra-
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estrutura de saneamento básico, e a realização de 100 km (cem
quilômetros) de extensão e melhoria na rede de energia elétrica e
iluminação pública (doe. 01 - quadro do programa de infra-estrutura
urbana e habitação popular).

Posteriormente, para a fase inicial de execução dos trabalhos, foi
expedida, cm 22.04.98, uma Ordem de Serviço para a construção de 1.300
(um mil e trezentas) unidades habitacionais (doe. 20).

No entanto, apenas 381 (trezentas e oitenta e uma) unidades
habitacionais foram executadas pela CONSILUX, c, ainda assim, de
forma parcial, posto que, conforme se infere do processo administrativo
n° 065-99, as mesmas se encontram inacabadas (doe. 21).

O item 24.1 do Edital de Concorrência Pública n" 003/98,
previa que a fiscalização dos serviços seria de responsabilidade da
COHAB/AC, no tocante à parte de habitação, e da SETOP, quanto aos
demais serviços.

Todavia, quando da celebração do Contrato n° 006/98, ali ficou
estabelecido em sua Cláusula Sétima, item 7.1 que a referida fiscalização
seria exercida por técnicos designados pelaSEPLAN, infringindo, assim, a
norma editalícia.

Dessume-se, portanto, que o objetivo era no sentido de que o
projeto, e sua execução (obras e serviços), ficassem centralizados na
pessoa do ex-Secretário de Estado de Planejamento, Luiz Carlos Nalin
Reis, diretamente vinculado à orientação do cx-Governador do Estado,
Orleir Messias Cameli.

Ademais, aquele projeto, não definia a área onde seriam
construídas referidas unidades habitacionais, resolvendo aquelas
autoridades edificá-las cm terreno de propriedade da COHAB/AC.
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Foi então que o Diretor-Presidente daquela Companhia
Habitacional, à época o Sr. Rubcnício Leitão, ao tomar conhecimento da
referida decisão, resolveu embargar as obras.

Posteriormente, visando solucionar a questão, a COHAB/AC
propôs a assinatura de um termo de cessão de uso dos terrenos, sob a
condição de que, ao término das obras, as casas fossem incorporadas ao
seu patrimônio (COHAB/AC) para poder comercializá-las e, assim, se
recuperar financeiramente. Entretanto, a SEPIj\N não respondeu à citada
proposta formulada pela COFIAB.

Ainda segundo as declarações do ex-Diretor-Presidente da
COHAB/AC, Sr. Rubenicio Leitão, prestadas em seu depoimento ao
Ministério Público Estadual nos Autos de Investigação Preliminar n"
215/99, foi então que o ex-Governador Orleir Messias Cameli o
exonerou daquela presidência, inclusive, por telefone, e designou o ex-
Secretário Luiz Carlos Nalin Reis como seu interventor (COHAB/AC) -
(doe. 22).

Em 02 de junho de 1998, em reunião promovida pela diretoria
da COHAB/AC com os técnicos de engenharia {doe. 23), o engenheiro
civil João Miguel Marchesi Soler e a arquiteta Maria Lea Ferreira
Germano de Araújo foram indicados para a fiscalização das obras já em
execução nas áreas dos Conjuntos "Rui Lino" e "Parque dos Sabiás", o
que veio a ser formalizado através da Portaria 025, de 08 de junho de
1998, emanada da Presidência daquela Companhia (doe. 24).

Assim, os referidos profissionais, em 09 de junho de 1998,
solicitaram, ao então Diretor-Presidente Luiz Carlos Nalin Reis, as
seguintes documentações e providências (doe. 25):

"1-Contrato da COHAB/ACRE, com a Empreiteira;

2 - Ordem de Serviço para execução da obra;
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3 - Projetos com Memoriais Descritivos e Especificações
Técnicas; ART de Responsabilidade Técnica e ART de
execução;

4 - Que a Empreiteira junto com a Fiscalização definam onde
será construído o canteiro de obras, tais como: Almoxatifado,
Escritório da Fiscalização e da Empreiteira, etc;

5 - Viatura em condição de trabalho;

6 - Que a Diretoria da COHAB/ACRE, prestigie os
engenheiros do seu quadro, dando condições mínimas para
uma boa fiscalização;

7 - Que os Engenheiros da COHAB/ACRE, não serão
meros 'ATESTADORES DE FATURAS'."(g. n.)

O então Diretor-Presidente, Luiz Carlos Nalin Reis,
discordando do procedimento adotado por aqueles profissionais,
contratou o arquiteto Cláudio Gastão Kipper, para os serviços de
assessoramento técnico, acompanhamento e fiscalização daquelas obras,
conforme Contrato de Prestação de Serviço n° 001/98, de 10 de junho
de 1998 (doe. 26).

Todavia, além de não ter sido precedida do devido e
necessário processo licitatório, a publicação do extrato da referida
contratação somente ocorreu no Diário Oficial do Estado (à fl. 14) em 31
de dezembro de 1998 (doe. 27).

Km 1" de julho de 1998, o engenheiro João Soler c a arquiteta
Maria Lea constataram inúmeras irregularidades na execução do serviço
que se desenvolvia no canteiro de obras do Conjunto Habitacional Rui
Lino, consoante se verifica de seu respectivo Relatório de Vistoria (doe.
28).
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Após receber aquele relatório, o então Diretor-Presidente da
COHAB/AC, Luiz Carlos Nalin Reis, revogou, através da Portariade n"
033 de 02 de julho de 1998 (doe. 29), a Portaria que anteriormente havia
designado os referidos profissionais (doe. 24).

No mesmo ato, foi nomeado o engenheiro Edmilson Ferraz da
Cunha, para a fiscalização dos serviços referentes àquela obra (doe. 29).

Entretanto, o engenheiro Edmilson Ferraz da Cunha, por
ocasião de seu depoimento ao Ministério Público Estadual nos Autos da
Investigação Preliminar n° 215/99 (doe. 22), afirma que não chegou a
tomar ciência da mencionada portaria.

O engenheiro retromencionado, em declaração firmada em 22 de
março do corrente ano, esclarece, ainda, que o ex-Secretário de Estado de
Planejamento e então Diretor-Presidente da COHAB/AC, Luiz Carlos
Nalin Reis, lhe solicitou que atestasse uma planilha de medições das
obras referentes aos Contratos n" 006 c 008, relativas à execução da
construção de casas em Rio Branco c Cruzeiro do Sul, o que, no entanto,
não acatou, sob o argumento de que aquelas medições não teriam sido
realizadas pelo declarante, contudo, se prontificou para efetuar tais
medições, no que não foi atendido (doe. 30).

Estranhamente, encontra-se arquivado no rol dos documentos
pertinente ao Programa Estadual de Habitação Popular e Infra-Estrutura,
o Termo de Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a SEPLAN
e COHAB/AC, em que fica estipulado competir a essa Companhia
Habitacional a fiscalização de obras, promoção da inscrição e seleção de
mutuários, comercialização dos imóveis e cobrança das prestações (doe.
31).

Em meados de dezembro do ano pretérito a empresa
CONSILUX abandonou os canteiros de obras, tanto em Rio Branco
quanto em Cruzeiro do Sul, o que acabou resultando na invasão e
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depredação dos mesmos por parte dos operários contratados, sob a
alegação de não terem recebido seus salários.

A partir de janeiro de 1999, sob a atual Administração, a
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação - SEPLAN - c a
Companhia de Habitação do Estado do Acre - COHAB/AC realizaram
levantamento detalhado da documentação e das instalações físicas
existentes, cuja constatação concluiu a ocorrência de pagamento a maior e
de obras executadas sem qualidade e fora das especificações e normas
técnicas (processo administrativo n" 065-99 - doe. 21).

Assim, a inexecução do projeto cm questão acarretou
incomensuráveis prejuízos à toda população do nosso Estado que carece
de habitação, pois, deixou de beneficiar milhares de famílias
hipossuficicntes que não têm condições de adquirir a tão sonhada casa
própria, causando irreparável dano social, bem como ao patrimônio
público, na ordem de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais),
pagos sem a devida contra-prestação.

Por tais razões, busca a tutela jurisdicional, a fim de que se faça
JUSTIÇA, no sentido de ser reparado o patrimônio público e social!

II - DO CABIMENTO DA AÇÃO

A presente ação é perfeitamente cabível. A tutela do patrimônio
público c social, por via da ação civil pública, foi expressamente admitida
pelo art. 129, inciso III, da Carta Política Brasileira de 1988, ampliando o
alcance da Lei n" 7,347/85.

Ao abordar a temática, José dos Santos Carvalho Filho, in
"Ação Civil Pública, comentários por artigos", p, 25/35, assevera que,
verbis:

"A Lei n 7.347/85 enunciou a tutela de bens c direito de valor

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Ocorre
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que a Constituição Federal, no que toca à tutela dessa
categoria de bens e direitos, empregou expressão mais
abrangente.

Dispõe o artigo 129, III, que a ação civil pública tem por
fim, dentre outros, a proteção ao patrimônio público e
social.

Assim consignado, a Lei Maior alcançou não só os bens e
direitos que tenham aquelas modalidades de valor, como
outros que porventura se qualifiquem como integrantes do
patrimônio público c social.

A expressão patrimônio público e social reclama a tentativa de
se precisar seu exato sentido. A doutrina clássica considera
patrimônio o conjunto de relações jurídicas de uma pessoa,
apreciáveis economicamente, com o que alguns direitos não
estariam inseridos no conceito.

Em sentido lato, entretanto, a noção de patrimônio alcança
bens e direitos de caráter não econômico, e é nesse sentido que
se usam as expressões como patrimônio cultural, patrimônio
histórico, patrimônio intelectual. Significa dizer que o
constituinte não pretendeu, obviamente, prender-se apenas
à proteção do complexo de bens e direitos de valor
econômico, mas, ao contrário, teve em mira o conjunto de
relações jurídicas que, de qualquer natureza, mereçam
tutela específica da ordem jurídica. Pinto Ferreira abona a
elasticidade do sentido e, quando se refere aos bens jurídicos,
reconhece a existência de "outros bens que não se traduzem
em valor pecuniário e que são economicamente inestimáveis,
protegidos pela lei", exemplificando com os bens de valor
artístico, estético, histórico, etc." (g. n.)
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Nesse mesmo sentido é o escólio de Rodolfo de Camargo
Mancuso, in Ação Civil Pública, 5a edição, Revista, atualizada e ampliada,
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 36, ao afirmar, verbis:

"Emresumo, o que hoje se pode dizer sobreo objeto da ação
civil pública é que ele é o mais amplo possível, graças à (re)
inserção da cláusula 'qualquer outro interesse difuso ou
coletivo* (Inc. IV do art. 1" da Lei 7.347/85, acrescentado pelo
art. 110 do CPC). Essa abertura veio, na seqüência,
potencializada por duas inovações advindas no bojo da Lei
8.884, de 16.06.1994: a) no caput do art. Io da Lei 7.347/85 a
responsabilidade ali referida agora se estende aos danos morais
(e não somente aos patrimônios); b) a ação pode também
referir-se à 'infração da ordem econômica'(inc. V. art. 1" da Lei
7.347/85). Como afirma Hugo Nigro Mazzüli, atualmente
'inexiste, portanto, sistema de taxatividade para a defesa de
interesses difusos e coletivos'. De outro lado, mercê de um
engenhoso sistema de complementaridade entre a parte
processual do Código de Defesa do Consumidor e o processo
da lei de ação civil pública (CDC, art. 83, 90, 110; Lei
7.347/85, art. 21, acrescentado pelo art. 117 do CDC) pode-se
afirmar, em Nelson Nerv Júnior que 'não há mais limitação
ao tipo de ação, para que as entidades enumeradas na
LACP, art. 5o e CDC, art. 82, estejam legitimados à
propositura da ACP para a defesa, esse Juízo, dos direitos
difusos, coletivos e individuais homogêneos'" (In, "Ação
Civil Pública", 5a Ed., RT, São Paulo, 1997, p. 36) - (g. n.)

A Professora Lúcia Vallc Figueiredo, Juíza do TRF, 3* Região, em
artigo publicado no HDA - janeiro/97, pág. 01/13, ao conceituar
patrimônio público, preleciona que, verbis:
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"Bens públicos são todos aqueles, quer corpórios, quer
incorpórios, portanto, imóveis, semoventes, créditos, direitos e
ações, que pertençam a qualquer título, à União, Estados,
Municípios, respectivas autarquias e fundações de direito
público. Configuram esses bens o patrimônio público e se
encontram sob o regime de direito público".

"Por patrimônio social, diz a ilustre autora que: 'dever-se-á
entender, dentro do próprio contexto sistemático da
Constituição, o conjunto de bens jurídicos, concebidos em
face dos valores adotados pelo texto constitucional.

'Assim, a moralidade administrativa integra o patrimônio
social e, ao mesmo tempo, constitui valor tão importante
para a sociedade, que passou a constar expressamente do
texto constitucional e não mais, apenas, implicitamente."'
(In, "Ação Civil Pública. Ação Popular. A Defesa dos
interesses difusos c coletivos. Posição do Ministério Público.")

-ÍB-n.)

Como se verifica, a amplitude da expressão patrimônio público e
social permite conduzir à interpretação de que tudo aquilo que diga
respeito ao interesse público, aos interesses da coletividade, está sujeito à
tutela da ação civil pública.

A propósito, ainda, no tocante a admissibilidade da presente
ação, se afigura oportuno consignar o escólio do renomado Promotor de
Justiça de São Paulo, WALLAGE PAIVA MARTINS JÚNIOR, ao
discorrer sobre "UTILIDADE SOCIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, in
"JUSTITIA", vol. 173, 1996, jan/mar, verbis.

"... é admissível a promoção da ação civil pública, objetivando
qualquer espécie de provimento jurisdicional, destinado à
tutela do patrimônio público (aí incluído o erário,
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naturalmente), como também para observância dos
princípios constitucionais da administração púbüca
disposto no art. 37 da Carta Magna nas mais variadas
hipóteses. Ambos constituem interesses difusos, de natureza
transidividual, pertencentes a um número indeterminável de
pessoas", (g. n.).

Portanto, pela narração dos fatos a inobservância dos princípios
basilares insculpidos na Constituição Federal (Moralidade e Legalidade)
bem como o dano expressivo ao patrimônio público, a ordem jurídica,
social, econômica c financeira, cabível é o ajuizamento da presente ação
civil pública.

III - DA LEGITIMIDADE ATIVA

AD CAUSUME AD PROCESSUM

Em palco da ação civil pública, a legitimação para o Estado agir
encontra-se especificada no art. 5o, da Lei 7.347/85, que elenca aqueles que
podem ser autores da ação, em enumeração taxativa e exaustiva.

O Estado, ao mover Ação Civil Pública não está tutelando
direito individual seu, mas direito que transcende a individualidade, pois
como ente público c o maior interessado na tutela dos direitos
metaindividuais, por sergestor da coisa pública e do bem comum.

A legitimação, nesse caso, é a extraordinária, vez que o Estado
substituí processualmente a coletividade de lesados.

IV - DO INTERESSE DE AGIR

O Autor ressalta, aqui, seu interesse processual. Este, segundo
preleciona Rodolfo de Camargo Mancos, In "INTERESSES DIFUSOS",
conceito e legitimação para agir, 2a ed., RT, São Paulo, 1991, p. 203:

"... em seus moldes tradicionais, é concebido como a
necessidade ou utilidade do recurso ao judiciário para
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obtenção de um bem de vida ou de um status jurídico
inaleançável de outro modo, observada a adequação da via
processual eleita. Quando se trata de interesses difusos, esse
conceito deve ser interpretado com certos temperamentos,
entendendo-se presente o interesse processual quando o
recurso ao judiciário se afigure idôneo e eficaz à tutela
pretendida, inclusive quanto à urgência do provimento
cabível. A circunstância de que tais interesses poderiam ou
deveriam ser tutelados em outra sede, não deve ser obstáculo à
outorga da tutela adequada, por isso que, tratando-se de
interesse ainda em estado fluido, esparsos pela comunidade, a
via jurisdicional afigura-se a mais eficaz, especialmente no que
concerne à urgência de tutela à situação lamentada."

Na espécie, é obvio que o Autor necessita da tutela jurisdicional
pretendida para restaurar a ordem jurídica social, econômica e financeira,
que foram desrespeitadas pelos réus, bem como a reposição aos cofres
públicos do Estado de valores vultuosos repassados a empresa
CONSILUX e aos demais réus, para dar continuidade a construção das
casas do Conjunto "Parque dos Sabiás" e mormente a recomposição do
dano social, pois a moradia é um dos problemas cruciais de Rio Branco.

V - DA COMPETÊNCIA

É sem dúvida competente esse douto Juízo para conhecer desta
ação, processá-la e julgá-la, pois inequívoca é a incidência, in casu, do art.
2" da Lei 7.347/85, segundo o qual "as ações previstas nesta lei serão
propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo Juízo terá
competência funcional para processar e julgar a causa".

Sobre o assunto, assim se manifesta Paulo Roberto de Gouvêa
Medina, In, "ASPECTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA", RP nü 47, p. 218-
226:
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"A competência funcional, como se sabe, atende às exigências
especiais das funções que o Juiz é chamado a desempenhar no
processo, de modo a tornar mais fácil e eficaz o exercício da
jurisdição. Isso ocorrerá, naturalmente, no lugar em que o dano
se verificou. Daí estabelecer a lei que a ação será proposta nesse
foro, a cup juízo a causa ficará funcionalmente vinculada.

Competência funcional c, com efeito, competência absoluta ou
improrrogável. Ao conferir competência ao Juiz do foro de local
onde ocorreu o dano, a lei está, pois, excluindo a possibilidade
de ação ser ajuizada, noutro foro, seja por aplicação das regras
comuns de competência, seja porvontade dos litigantes".

VI - DA FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

O CONTRATO N° 006/98, celebrado entre o Governo do
Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Planejamento, e a
empresa CONSILUX - Consultoria e Construções Ltda., e tendo por
objeto "a execução de serviços de engenharia destinados ã implantação de
melhorias urbanas, compreendendo CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E
MELHORAMENTOS NAS REDES DEDISTRIBUIÇÃO DEENERGIA
ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO; ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ESPECIAL; SANEAMENTO BÁSICO; E HABITAÇÃO POPULAR",
prevê em sua CLÁUSULA PRIMEIRA, item 1.4 - ORIGEM E
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS - que, verbis:

"O recurso para pagamento das despesas decorrentes deste
Contrato encontra-se consignado na seguinte dotação
orçamentária:

Fundo de Desenvolvimento Estadual - FDE

Projeto/Atividade: 132007401831-046

Despesas: 4110.00
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Fonte de Recursos: 01 (FPE) e 03 (PRÓPRIOS)".

Ora, inobstante a disposição supra, impende dizer, de plano, que
a contratação celebrada para a execução daquele projeto ocorreu de forma
irregular, em face da inexistência de previsão orçamentária própria e
específica, conforme demonstrar-se-á adiante.

Nesse sentido, oportuno é o cotejamcnto do Relatório elaborado
pela Sra. Vânia Maria Nogueira da Silva, Chefe de Departamento e
Orçamento - DPO - da Secretaria de Estado de Planejamento (doe. 05).

Conforme se infere desse documento, algumas medidas de
caráter administrativo foram adotadas, objetivando estabelecer parâmetros
legais no sentido de determinar a fonte orçamentária para o custeio e a
execução do referenciado projeto de construção habitacional.

Assim, com base na dotação alocada no Fundo de
Desenvolvimento Estadual - FDE -, buscou-se utilizar da referida
previsão para o estabelecimento do suporte orçamentário visando a
execução do empreendimento susomencionado.

Dessa forma, foi editado o Decreto Estadual n" 417/98, de 04
de junho de 1998, (publicado no DOE n" 7.293 em 05.6.98 - doe. 32), que
"aprova o Plano de Aplicação parcial do Fundo de Desenvolvimento
Estadual - FDE", dispondo em seu art. Io que, verbis:

"Fica aprovado o Plano de Aplicação parcial do Fundo de
Desenvolvimento Estadual - FDE, no montante de R$
28.101.000,00 (Vinte e Oito Milhões, Cento e Um Mil Reais),
na forma dos anexos I, II, III, IV e V; Projeto de Melhoria de
infra-estrutura Urbana e Habitação Popular, no presente
exercício."

Ora, inobstante ser admissível que recursos alocados no Fundo
de Desenvolvimento Estadual - FDE - possam ser utilizados para a
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realização de projetos de política habitacional, imprescindível, contudo,
a criação de um PROGRAMA DE TRABALHO COM CODIFICAÇÃO
E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA para essa finalidade, o que
inocorreu.

Tal assertiva decorre do atendimento aos comandos legais
contidos na LEI FEDERAL nü 4.320/64, a qual estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Nesse sentido, a LEI FEDERAL n" 4.320/64 estabelece a
"Classificação Funcional-Programática: Código e Estrutura", das
funções, programas e subprogramas, a ser observada pelas pessoas
jurídicas de direito público que menciona.

Na função DESENVOL11MENTO REGIONAL, PROGRAMAS
INTEGRADOS, PROGRAMAÇÃO ESPECIAL não se encontra aprevisão
de projetos de habitação e urbanismo.

Entretanto, mais adiante, prevê, (a) para as funções
HABITAÇÃO E URBANISMO, o código 10, (b) para os programas,
HABITAÇÃO, o código 57, e URBANISMO, o código 58 c (c) para os
subprogramas Habitações Urbanas, Habitações Rurais e Planejamento Urbano
os códigos 316X, 317X e 323X, respectivamente.

Destarte, a exigência legal deixou de ser obedecida na prática dos
atos administrativos que culminaram na edição do Decreto Estadual n°
417/98, consoante se verifica de seu ANEXO III, quando trata <.
"DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA,
SUBPROGRAMA, PROJETO E/OU ATIVIDADE", identificado da
seguinte forma:

"07 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

40 - PROGRAMAS INTEGRADOS

o
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183- PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

1.046/05 - Projeto de Infra-Estrutura Urbana e Habitação
Popular. 28.101.000,00".

Assim, constata-se que foi utilizada a previsão orçamentária
destinada para o PROGRAMA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL - PROGRAMAS INTEGRADOS - PROGRAMAÇÃO
ESPECIAL, de código 13.20.07.40.183.1046, mas, que não se adequaria ao
referenciado projeto de infra-estrutura urbana e habitação popular, objeto
do Contrato n" 006/98, na forma do que define a LEI FEDERAL n°
4.320/64.

O que se viu, portanto, na edição do Decreto Estadual n°
417/98, foi uma tentativa de atribuir o caráter de legalidade à utilização
da previsão orçamentária consignada naquela rubrica.

Contudo, demonstrado está que inexistia previsão
orçamentária legal para a execução do projeto decorrente do Contrato n°
006/98.

Por oportuno, vale lembrar que a inexistência de previsão
orçamentária nulifica os subseqüentes atos administrativos praticados e
torna os agentes públicos que lhe deram causa passíveis de
responsabilização, consoante assevera o art. 7o, § 6", da Lei Federal n°
8.666/93, verbis: "Art. 7°. (...) § 6o - A infringência do disposto neste
artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa".

Nesse compasso, os atos administrativos praticados objetivando
caracterizar a existência de previsão orçamentária, portanto, buscando
atribuir o caráter de legalidade à efetivação daquele projeto, culminaram
na edição do Decreto n° 417/98, firmado pelo ex-Governador do Estado,
Orleir Messias Cameli, pelo ex-Secretário de Estado de Planejamento, Luiz
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Carlos Nalin Reis c pelo ex-Secretário de Estado de Fazenda, Raimundo
Nonato de Queiroz.

Face ao preceptivo legal, todos aqueles atos praticados, inclusive
o Decreto nu 417/98, são nulos e aqueles agentes responsáveis porlhes ter
dado causa.

VII - DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

QUANDO DA CONTRATAÇÃO

Uma outra questão, também, merece relevo. Trata-se do saldo
orçamentário, por ocasião da celebração do Contrato n" 006/98, firmado
em 16 de abril de 1998.

Ora, analisando o DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA DO ANO DE 1998, verifica-se que o saldo
orçamentário, à conta do programa de trabalho DESENVOLVIMENTO
REGIONAL - PROGRAMAS INTEGRADOS - PROGRAMAÇÃO
ESPECIAL, de código 13.20.07.40.183.1046, se constituía dos seguintes
valores, nos meses a seguir especificados: (does. 33 a 39).

- janeiro: R$ 24.645.362,00

- fevereiro: R$ 24.645.362,00

-março: RS 6.008.913,77

-abril: R$4.751.491,35

-maio: RS 3.551.923,00

- junho: R$ 31.452.923,15 (através do crédito especial
implementado pelo Decreto n" 418, de 04.6.98).

-julho: RS 1.863.520,42

Verifica-se então que, além da correspondente falta de previsão
orçamentária não existir, também não havia saldo orçamentário em abril
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de 1998 que pudesse justificar a contratação no valor de RS 28.101.000,00
- (doe. 10).

No entanto, constata-se que, a pretexto de ser estabelecido saldo
orçamentário compatível com a contratação realizada çm 16 de abril de
1998. somente se fez abertura de crédito especial em junho de 1998,
através do Decreto Estadual n° 418 de 04 de junho de 1998 (DOE de
05.6.98), no valor correspondente de RS 28.101.000,00 (doe. 40).

A edição do referido Decreto Estadual n" 418/98, se deu,
também, por ato do ex-Governador do Estado, Orleir Messias Cameli,
pelo ex-Secretário de Estado de Planejamento, Luiz Carlos Nalin Reis e
pelo ex-Secretário de Estado de Fazenda, Raimundo Nonato de Queiroz.

Assim, demonstrado que não havia o necessário saldo
orçamentário para a contratação, aquele ato se constituiu em mais uma
irregularidade, tornando o mesmo passível de nulidade e seus autores
incursos nas sanções legais.

VIII - DA INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE

NECESSÁRIA PARAA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Como relatado inicialmente, o ex-Secretário de Estado de
Planejamento, quando da celebração do Contrato n° 006/98, inobservou
o prescrito no Edital de Concorrência Pública No. 003/98, em seu item
20.1, qual seja, a exigência de prestação de caução e garantia da execução
do contrato pela CONSILUX.

Além do não cumprimento da norma editalícia, violou, também,
o disposto na Lei Federal n" 8.666/93, em seu art. 55, inciso VI, que exige
a prestação de tal garantia.

Dessa forma, ficou o Estado do Acre sem nenhum instrumento
de garantia para eliminar os riscos de eventual dcscumprimento do
contrato.
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IX - DA INOBSERVÂNCIA DO CONTRATO

CLÁUSULA QUARTA, ITEM C

Vislumbra-se in casu uma série de irregularidades detectadas,
dentre as quais destaca-se a inobservância do Contrato n° 006/98, em sua
cláusula quarta, no que se refere ao pagamento efetuado à CONSILUX,
pois para fins de pagamento da primeira fatura, era exigência contratual
que com a referida fatura viessem acompanhadas os seguintes
documentos:

* Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.),
devidamente registrada no CREA-AC;

* Comprovante de registro da obra no INSS;

* Alvará de licença para construção expedido pela Prefeitura do
Município; Comprovante de quitação do ISS;

* Certidão Negativa de Tributos Fiscais; e;

* Comprovante de que esteja afixado no canteiro da obra, placa
indicativa da obra, conforme modelo fornecido pelo
Contratante.

Ocorre, entretanto, que tal formalidade não foi observada, pois
o Secretário de Planejamento do Estado simplesmente olvidou que
existiam normas contratuais imperativas, e, sem qualquer justificativa
liberou o pagamento da primeiraparcela sem a contrapartida exigida.

X - DO PAGAMENTO INDEVIDO NA ORDEM DE R$
2.225.606,21

A COHAB/AC, através do Diretor-Presidente, Verônica
Vasconcelos de Castro, conjuntamente com o Secretário de Estado e
Planejamento e Coordenação, Gilberto do Carmo Lopes Siqueira,
encaminhou OFÍCIO INTERSECRETARIA N° 176/99 (Proc.

284



Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Acre

Administrativo n° 065-99 - doe. 21 -), informando sobre a drástica
situação em que se encontram os canteiros de obra em Rio Branco e
Cruzeiro do Sul, que estão abandonados, inclusive, com invasão
motivada por falta de pagamento dos trabalhadores da empresa
CONSILUX.

Diante dessa situação, aquelas autoridades determinaram em
janeiro do corrente ano a realização de levantamento detalhado da
documentação e das instalações físicas das obras, o que detectou
inúmeras irregularidades, dentre as quais o pagamento maior de R$
2.225.606,21 (dois milhões duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e
seis reais e vinte e um centavos), bem como que as obras foram
realizadas sem qualidade e fora das especificações e normas técnicas.

O encarregado pelo levantamento detalhado das obras,
Engenheiro Civil, Dafins J. R. Ferreira - CREA -2120-D/AC,
assessorado pelo Sr. Joel Benitez Usher, ambos funcionário da
Secretaria de Transporte e Obras Públicas do Estado do Acre, com base
na Planilha de Composição de Custos, elaborada pela própria empresa
CONSILUX (doe. 41) anexada ao processo de Concorrência Pública n°
003/98 (doe. 07) e na Planilha demonstrativa dos pagamentos efetuados
a CONSILUX, elaborada pelo Coordenador Financeiro/SEPLAN,
Jocemiro Ferreira de Abreu (doe. 42), procedeu as constatações técnicas
adiante especificadas.

Insta esclarecer, o engenheiro em questão, elaborou o Laudo de
Levantamento de Obras Executadas no Empreendimento Parque dos
Sabiás, com base também em vistoria in loco, processou o que de fato
havia sido realizado e seu correspondente pagamento, consoante
previam o Edital e Contrato 006 /99, quadra por quadra, casa por casa do
residencial e seus diferentes tipos de residência, chegando a conclusão
que pelo serviço executado referente às moradias a CONSILUX fez jus
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ao pagamento de R$ 1.944.183,16 (Um milhão, novecentos e quarenta e
quatro mil, cento e oitentae três reais e dezesseis centavos).

Constatou, também, através da vistoria realizada in loco na
construção da rede de distribuição de energia elétrica de alta e baixa
tensão na zona rural do Município de Cruzeiro do Sul, com auxilio do
topógrafo do INCRA, Sr. AMAURI, na qual procederam o levantamento
de todo material empregado na obra, que os serviços executados na Rede
Elétrica perfaz um montante de R$ 694.869,49 (seiscentos e noventa e
quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove
centavos).

Da mesma forma, referido engenheiro realizou vistoria in loco
na obra da Rede Elétrica do Parque dos Sabiás, procedendo ao
levantamento de todo material utilizado, concluindo que pelo material
utilizado fez jus a CONSILUX ao pagamento da quantia de R$
70.491,14 (setenta mil, quatrocentos e noventa e um mil e quatorze
centavos).

Assim, o engenheiro, mediante o cotejamenlo das Planilha de
Composição de Custos, elaborada pela própria empresa CONSILUX
(doe. 43), Planilha demonstrativa dos pagamentos efetuados à
CONSILUX, elaborada pelo Coordenador Financeiro da SEPLAN (doe.
42), chegou à seguinte conclusão: no tocante aos pagamentos efetuados
com base no Contrato n° 006/98, foram pagos indevidamente o valor de
R$ 2.225.606.21 (dois milhões, duzentos e vinte cinco mil, seiscentos e
seis reais e vinte um centavos), como se vislumbra nos autos do
processo administrativo n° 065/99 - doc.21- pelo quadro demonstrativo,
por ele elaborado, abaixo colacionado:

286



Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Acre

OOVERNO DO ESTADO DO ACRE

LÉVAtlTAMENTO DE OBRAS EXECUTADAS REFERENrÊS AD CONTHATU ODSJ BB
EMPREEEJDIMFNrO PAPQUE DOflKABIÃSE WftDF rt£TRIÇA NA 7QNA KUEAl DÇ
CflUÍElRODQSÜL^AçnE

QUApHA ti-po oi itpoca TIPO OS :T|PQW ri"QD5

3~

UNIDADES T.EÍECIIIADO

._^..„
1

-, --f -_ •"
10BÍ?S3b

7 3 7, 7 3 :• * 3 «a dg

3 7 3 2 ,1 2 '7 «1324 51

* 1
-—-

2 _
1

_--r 0
2

B3 5*3,3:
* 1í Wl 10

A • ? 3 7

3

JJL_

•i

70072:19

fi7 flül yd7 A 2 2 3

* .
' l"

i

5

3 BI 55fl BB

B 7 • * 4

4

65 B3QJJ1
'-. ". 90*33 3010 ? a i r—2

11 1 < 4 ' i < 10 114 421 2$
12 1 1 ? •

[

7

R 32 ?e-> ie

11 1

4j

_eifl!^r2
49 h4? 7(iH 1 1

i j15 \ L/7131S

»íi - A .1 1 1 • 11 47G9S
»7 fi a '; 1 ' i£ 1CG711 ifi

ífa '-

-:-
7 1L £0fB.E 7ÍI

-^ * 7. _h ífiçie^c
30 r ". ? 2 2 11 ?4 uOi.?:
T-i i ? 1 10 QT4fl7.;j

7?

/ ,
•, II CS77S72

ra i 'd í 11 03 814 0*

aa 2 •> í •^ 11 45 100S1

75 1 1 ...!_ . .. I ', ÍT B13.BÍ
26

37

A 3 4 19 3' 33?d0í.
4&Q4"?.ê7a 4 4 4

3

2t

2B. 3 3 ? * 16 36 WÍ31
» ? 2 I J B 2fl S80 6(1

3Ü 1 1 ...?..; _- I ft 17&SE1

31

32 ; 7 i i 2 m S564&.

.." 3 A 3 í iS 2ÍM1.W

34

55 5 5 , 6 e e ?j 47 W?3J

M 1 1 1 1 f S .3666,5?
1W4'lOJ,l6SufrlüUI 7Q B1 «i 1 » ai AM

Fí-dr rfcírics rto Porque A* SaUiíí - fim Bnirp<o 7D.4fl1.14
Íl&í6ffll4&

ToUI owil 1 1 • 1 1 ! 1 Í70BS43.79
4 5311M»

7

"Um j.g '
lt.h*UBH3.«

Destarte, verifica-se pelos serviços executados, objeto do
contrato n° 06/98, fez jus a CONSILUX ao pagamento da verba de R$
2.709.543,79,00 (dois milhões, setecentos e nove mil, quinhentos e
quarenta e três reais e setenta e nove centavos) e não a quantia que
recebeu de R$ 4.935.150,00 (quatro milhões, novecentos e trinta e cinco
mil, cento e cinqüenta reais).
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A assertiva feita de que efetivamente foi processado pagamento
maior está devidamente comprovada no cotejamento da Planilha dos
pagamentos efetuados à CONSILUX (doe. 41), no relatório do
Coordenador Financeiro /SEPLAN, Jocemiro Ferreira de Abreu (doe.
42) e no relatório realizado pelo engenheiro Dafnis (Proc.
Administrativo n° 065/99 - doe. 21-).
Vale ressaltar, além dos pagamentos terem sido processados a maior,
ainda foram realizados irregularmente, ou seja, as notas de pagamentos
n° 06, 07, 08, 11, 12 e 13 foram emitidas fora do Sistema de
Administração Financeira, Contábil e Orçamentária do Estado, e
somentenos dias 03 e 20/11/98, fora, regularizados dentro do sistema
através das Notas de Pagamentos n°s 04, 05, 07, 10, 11 e 13,
respectivamente (demonstrativo em anexo), conforme consta no
relatório subscrito peloCoordenador Financeiro/SEPLAN, (doe. 42) e
pelo quadro demonstrativo abaixo:

Vale ressaltar, além dos pagamentos terem sido processados a
maior, ainda foram realizados irregularmente, ou seja, as notas de
pagamentos n° 06, 07, 08, 11, [2 e 13 foram emitidas fora do Sistema de
Administração Financeira, Contábil e Orçamentária do Estado, c
somente nos dias 03 e 20/11/98, fora, regularizados dentro do sistema
através das Notas de Pagamentos n°s 04, 05, 07, 10, II e 13,
respectivamente (demonstrativo em anexo), conforme consta no
relatório subscrito pelo Coordenador Financeiro/SEPLAN, (doe. 42) e
pelo quadro demonstrativo abaixo:
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Ressalta, ainda, em seu relatório o Coordenador Financeiro que
a Nota de Empenho n° 11/98, no valor de R$ 24.000.000,00 (vinte e
quatro milhões), foi emitida no dia 03.10.98, data que os pagamentos
acima já haviam sido efetuados, contrariando a Lei 4.320/69, em seu art.
60 (art. 60 - É vedado a realização de despesas sem prévio empenho).

De se destacar, também, que o ex-Secretário de Estado de
Planejamento, autorizou um pagamento à CONSILUX de R$
350.000,00, antecipadamente, cuja forma não estava prevista no
EDITAL DE CONCORRÊNCIA n° 003/98, portanto, se constituindo
em mais uma conduta irregular daquele administrador.
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XI - EXECUÇÃO DA OBRA SEM

OBSERVÂNCIA DE REGRAS TÉCNICAS

Conforme consta no relatório de inspeção realizado pelo
Engenheiro Civil. Dafnis J. R. Ferreira - CREA -2120-D/AC, em 26 de
janeiro de 1999, assessorado pelo Sr. Joel Benitez Usher, ambos
funcionários da Secretariade Transporte e Obras Públicas do Estado do
Acre, na execução das construções das unidades habitacionais do
Parque dos Sabiás, foram constatados as seguintes falhas técnicas:

Altura acentuada de baldrame, devido a declividade do terreno;
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Nível de piso mais baixo que o terreno, também devido à declividade
do terreno;

• Lastro de piso em muitas casas, com espessura de 3 cm (três
centímetros);

* Muitas fissuras nas paredes;

* Paredes e vãos de portas desaprumadas e tortas em muitas
unidades;
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* Ausência de escoras na composição das tesouras (NB-
11/1951), na estrutura de madeira, da cobertura, assim como
emendas sem "dentes de cão" em meios de vãos.

Z-sit-isg**-* '"- •'

* Ripão no travejamento do forro de lambri;

* Muitas madeiras de 3a categoria utilizada no forro e
cobertura;

* Entrada na rede hidráulica passando dentro da caixa de
inspeção da rede de esgoto, assim como também foi utilizada a
escavação para passagem da rede de esgoto para passagem,
também da rede hidráulica.
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* Não foi feito um estudo de terraplanagem para viabilizar os
custos das unidades habitacionais, assim como, também evitar
enxurradas de água pluviais e lama para dentro destas unidades.

* O sistema de sumidouro par

a absorção de águas servidas é
completamente inviável.

293



Ação civilpública de reparação de danos causadosaopatrimôniopúblico
com improbidade administrativa com pedido de liminar

Insta registrar que a execução da obra foi feita sem qualquer
fiscalização do órgão competente, tanto é que a CONSILUX,
negligentemente, no momento da construção inverteu a posição das
casas. A titulo de exemplificação, colaciona-se abaixo a planta básica da
casa-modelo 02, com a foto da construção dessa casa, demonstrando
visivelmente que a varanda, sala, cozinha foram construídas do lado
oposto ao indicado no projeto.

-BIU

PLANTA BAIXA
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Prosseguindo, o relatório enumera de forma taxativa outras
irregularidades encontradas, quando do levantamento realizado in loco
no empreendimento denominado Parque dos Sabiás, como se verifica a
seguir:

1. As espessuras das paredes concluídas, conforme especificações
técnicas, é de 8 cm. A maioria das casas apresentam as paredes
com espessuras acima do proposto;

2. Na especificação da obra, a estrutura do telhado e as tesouras
são de madeira de lei seca de primeira qualidade. As executadas
são de má qualidade. Conforme se observa nas fotos o
madeiramento não é de primeira;
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3. O madeiramento do forro, em muitas casas, é de madeira
branca de terceira, contradizendo as especificações do
orçamento;

4. Atualmente as casas apresentam várias fissuras sendo
necessário proceder teste de avaliação quanto à segurança e
estabilidade de todas as moradias;

5. Foi feito sistema de fossa com sumidouro, sendo que nas
especificações consta sistema de esgoto canalizado;

6.- A espessura do contrapiso na maioria das casas é muito
fina, sem resistência, apresentado em algumas casas
afundamento do contrapiso;

7.- Observa-se várias paredes fora de prumo (tortas), encarecendo
a construção;

Em conclusão, aquele relatório finaliza asseverando que:

"a falta de alinhamento das casas, paredes fora de prumos,
residência abaixo do nível da rua ocorrido pela falta de
terraplanagem que causarão problemas para os futuros
moradores quanto a questão de águas pluviais, etc, c o não
cumprimento das especificações e testes tecnológicos sobre este
sistema construtivo, além de outros erros construtivos já
relatados, compromete a segurança e a estabilidade da obra.
Na nossa avaliação, a construção destas moradias não
apresenta resultados satisfatórios através do método
construtivo imposto na época, sem as devidas preocupações
com as Normas Técnicas, a mão de obra e a população."
(grifou-se).

Corroborando com as assertivas daquele relatório, as inúmeras
fotografias ANEXAS ao processo administrativo n" 065/99 (doe. 21),
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devidamente acompanhados do negativo, bem como, o conjunto de
outras 19 fotos (does, 44 a 62) comprova cristalinamente as várias
irregularidades técnicas cometidas na execução da obra Parque dos
Sabiás.

Consoante, ainda, as linhas traçadas naquele relatório da
inspeção da obra Parque dos Sabiás, objeto do Contrato N" 00ó, e as
provas ora acostadas, referida obra apresenta-se em péssima qualidade,
com falhas técnicas que afetam a estrutura, estabilidade e segurança das
casas, que poderiam ter sido evitadas caso houvesse efetiva fiscalização da
obra pelos agentes públicos responsáveis.

XII - DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A Lei 8.429, de 2 de junho de 1992 (DOU de 3.6.92), dispõe
sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou
função na administração pública direta, indireta ou funcional e dá outras
providências.

O enriquecimento ilícito a que alude a lei é fruto do ato de
improbidade administrativa. Assim, é claro que a doutrina clássica a
propósito do enriquecimento ilícito é de grande valia para o
entendimento nuclear dessa categoria jurídica. Contudo, c de se observar
que o instituto vincula-se ao conceito de moralidade administrativa, da
probidade administrativa, tal como vazada na Constituição e nas leis.
Portanto, é necessário o conhecimento da boa doutrina a respeito do
conceito de moralidade administrativa, de improbidade, a fim de sacar o
valor que se deseja preservar, a honestidade profissional dos agentes
públicos.

Dispõe o artigo lu, caput, que, verbis.

"Art. Io - Os atos de improbidade praticados por qualquer
agente público, servidor ou não, contra a administração
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direta, indireta ou funcional de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de
Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou
de entidade para cuja criação custeio o erário haja concorrido
ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio
ou da receita anual, serão punidos na forma desta Lei".

O artigo Io da lei pretende traçar seu raio de abrangência para
colher em suas malhas, toda e qualquer pessoa que com a administração
se relacione, tomada essa expressão em seu sentido mais amplo possível.
Verifica-se que podem ser sujeitos ativos da conduta tida por atentatória
da "probidade":

a) - os agentes públicos, servidores públicos (estatutários,
celetistas ou remanescentes de regimes pretéritos) das entidades públicas
(administração direita, autarquias c fundações públicas);

b) - os senadores públicos (servidores celetistas) dos entes
governamentais privados (fundações governamentais privadas, sociedades
de economia mistac empresapública);

c) - os contratados, particulares exercendo transitoriamente
funções estatais, sem vínculo profissional (dentre outros, v.g.
representações da sociedade civil em conselhos ou comissões de licitação,
jurados, mesários em eleições, etc);

d) - os agentes políticos, respeitadas as disposições
constitucionais;

e) - aqueles que não são senadores ou agentes públicos, mas que,
todavia, "induziram ou concorreram para a prática do ato de
improbidade, ou dele se beneficiaram sob qualquer forma direta ou
indireta" (v. art. 3" da lei). Terceiros, portanto, senadores ou não; daí por
que a dicção do art. Io c/c art. 3o: "no que couber". Aquele que não é
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servidor ou agente público não pode, "v.g.", perder o cargo ou emprego,
como é óbvio.

O art. 2° menciona as relações e possíveis vínculos dos sujeitos
ativos e terceiros, com o intuito de abranger, em um primeiro momento,
aqueles que se relacionam diretamente com a "administração": os eleitos,
os nomeados, os designados, os contratados, os empregados. Há,
portanto, equiparação ou ficção legal. Para os efeitos da lei, é indiferente
se o sujeito ativo c agente político, servidor contratado por tempo
determinado (art. 37, IX, da CF), ocupante de cargo em comissão, sujeito
ao regime da CLT. Todos estão abrangidos pela lei.

A Lei 8.429 tem por escopo proteger a administração em seu
sentido mais amplo possível; é ela, em seus variados matizes e
representações orgânicas e funcionais, quase sempre, que tem por alvo a
corrupção, os favoritismos, a má gestão; enfim, de toda sorte de
malversações e ilícitos. Nota-se, claramente, que a "fatio legiâ'1 volta-se
para o controle dos "dinheiros públicos" (bens, direitos, recursos, com ou
sem valor econômico) em todo o espectro da Federação brasileira e em
toda e qualquer categoria de empresas e órgãos públicos, entidades ou
empresas particulares relacionadas na lei.

Por sua vez, dispõe o artigo 9o, inc. VIII, que, verbis.

"Art. 9o- Constitui ato de improbidade administrativa
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de
cargo, mandato, função ou emprego, ou atividade nas
entidades mencionadas no art. Io desta Lei e notadamente:

Inciso VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade
de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou
jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou
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amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do
agente público, durante a atividade;".

A norma em foco estabelece punição ao agente que, ocupando
cargo público, dê consultoria ou assessoramento para empresas privadas, e
nessa relação haja interesses recíprocos vinculados à ação administrativa.
Sua ltteralidade conduz à interpretação de que a simples aceitação do
emprego em tais condições já configuraria ato de improbidade. Parece que
o dispositivo preocupa-se com a relação incompatível com o cargo. Não
resta dúvida de que tais pagamentos configuram enriquecimento ilícito.

O fundamento maior do dispositivo parece estar radicado no
princípio da improbidade. A administração deve ser imparcial; sendo
assim, não pode haver relação de dependência ou hierarquia entre agentes

-públicos e particulares, ausente o princípio de legalidade em situações
desse jaez.

Ademais, vale ressaltar, ainda, que foi ferido o princípio
constitucional da moralidade administrativa, insculpido na
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 37, caput, e na CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL, art. 27, capai.

Por sua vez, dispõe, ainda, o art. 10, inc. I, da Lei n° 8.429/92,
que, verbis.

"An. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou
culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. Io desta Lei, e notadamente:

Inciso I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a
incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou
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jurídica, de bens, rendas ou valores integrantes do accn_o
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1" desta Lei;".

XII - a) DOS ATOS DE IMPROBIDADE DOS RÉUS
MARCO ANTÔNIO BRAZAUSKAS E CLÁUDIO GASTÃO KIPPER

Como já evidenciado nos relatórios apresentados pelos
Engenheiros Dafnis e Edmilson e pelo Coordenador Financeiro (doe. 21),
jocemiro Ferreira de Abreu, (doe. 42) a Empresa Consilux recebeu a mais
do que o devido.

A verdade é que para isso contribuíram os réus Marco Antônio
Brazauskas e Cláudio Gastão Kipper, posto que aquele subscreveu as
medições que constam dados falsos e este as atestou, fazendo assim,
declaração falsa sobre a quantidade, qualidade e valores relacionados á
obra contratada (doe. 43).

Não resta dúvida. Os réus incorreram nas disposições do art.lü,
inciso I, da Lei n" 8.429/92.

XII - b) DOS ATOS DE IMPROBIDADE DO RÉU LUIZ
CARLOS NALIM REIS

Restou sobejamente comprovado que o réu Luiz Carlos Nalin
Reis, de forma reiterada praticou vários atos de improbidade no
transcorrer da contratação da empresa Consilux, ora ré, e na execução do
programa de habitação Popular e Infra-Hstrutura Urbana.

A titulo de reforço, elenca-se as mais graves condutas praticadas
pelo réu:

a) Avocaçâo de atribuição estranha a sua função administrativa
na SEPLAN, ao elaborar e executar o programa em questão;

b) Solicitação de procedimento licitatório, sem o devido
respaldo orçamentário;
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c) Inobsen'ância da norma editalícia de concorrência n° 003/98,
quando da celebração do contrato n° 006/98;

d) Inobservância do contrato 006/98, em sua cláusula 4a, item
C;

e) Pagamento indevido na ordem de R$ 2.225.606,21 à
CONSILUX, colaborando assim para o enriquecimento ilícito da
empresa;

f) Não diligenciou na fiscalização das obras a que estava
obrigado, por força do contrato n", 006/98, o que gerou a
péssima qualidade da obra;

g) Contratou, indevidamente, sem o processo licitatório, o
engenheiro Cláudio Gastão Kipper, para fiscalizar e atestar as
obras, inobstante existir nos quadros da SETOP e COHAB/AC
vários engenheiros que poderiam, sem qualquer ônus,
desempenhar tais funções.

Destarte, as condutas levada a efeito pelo ex-Secretário de
Estado de Planejamento, ofendeu a probidade administrativa
estadual, nos termos do art. 37, § 4o da Constituição Federal, bem como
o disposto na Lei n° 8.429/92, em seu art. 10, incisos I, VIII, IX, XI, XII
e art. 11, inciso I, que assim dispõem, verbis.

"Art. 10. (...)

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a
incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou
jurídica, de bens, rendas ou valores integrantes do acervo
patrimonial das entidades mencionadas no art. Io desta Lei;
(...)

VIII - frustar a licitude do processo ücitatório ou dispensá-lo
indevidamente;
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IX — ordenar ou permitir a realização de despesas não
autorizadas em lei ou regulamento; (...)

XI - liberar verba pública sem a estrita obsen'ãncia das
normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua
aplicação irregular;

XII —permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se
enriqueça ilicitamente;".

"Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública qualquer
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento
ou diverso daquele previsto, na regra de competência;".

XII - c) DOS ATOS DE IMPROBIDADE DOS RÉUS
ORLEIR MESSIAS CAMELI E RAIMUNDO NONATO DE
QUEIROZ

No tocante à prática dos atos que resultaram nas
irregularidades já descritas decorrentes da não observância das normas
legais, tem-se que os réus Orleir Messias Cameli e Raimundo Nonato
de Queiroz incorreram nos atos de improbidade administrativa
tipificados no art. 10, incisos I, IX, XI, XII e art. 11, inciso I, ambos da
Lei n° 8.429/92.

Com relação às sanções, dispõe o art. 12, e seus incisos, da Lei n"
8.429/92, que, verbis.

"Art. 12 - Independentemente das sanções penais, civis e
administrativas, previstas na legislação específica, está o
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responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
comínaçÕes:

I - na hipótese do art. 9", perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral
do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa
civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial c
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano,
perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos,
pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de três a cinco anos, pagamento civil de até cem
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos".

Diante do exposto, requer desde já, com espeque na Lei n°
.429/92, a condenação:
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a) dos réus Marco Antônio Brazauskas e Cláudio Gastão
Kippcr nas sanções do inciso II, do art. 12;

b) dos réus Orleir Messias Cameli, Luiz Carlos Nalin Reis e
Raimundo Nonato de Queiroz nas sanções dos incisos II e III, do art.
12.

XIII - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS E
ADMINISTRADORES E A DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA

Para a teoria realista da desconsideração da pessoa jurídica é
obrigatória estabelecer uma separação entre a pessoa jurídica e os seus
integrantes, objetivando evitar desvios na sua utilização.

A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, como sabemos,
nada mais é do que a despersonalização da sociedade, tendo por objetivo
a responsabilização do sócio ou da outra pessoa jurídica, a ela ligada, pela
prática de um ato fraudulento ou abusivo, convalidando o ato jurídico e
tornando ineficazes os efeitos da pessoa jurídica.

Marcai Justen Filho, com proficiência, ensina que dentre os
elementos conjugadores da formação do conceito da desconsideração da
pessoa jurídica pode ser citado, verbis.

"... Evitar o perecimento de um interesse. A finalidade da
desconsideração é ignorar os efeitos da personificação da
pessoa jurídica em determinado caso concreto, em face do
risco de a conduta adotada sacrificar um interesse tutelado

pelo direito". (Marcai Justen Filho, Desconsideração da
Personalidade Societária no Direito Brasileiro, São Paulo:

RT, 1987, p. 55). (grifou-se)

Com mais rigor, Rubens Requião preleciona que a disregard
doctrine não possui o fulcro de anular a personalidade jurídica, mas
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desconsiderar a pessoa jurídica em face das pessoas ou bens que por trás
dela se escondem. Trata-se de declaração de ineficácia especial da
personalidade jurídica para certos efeitos, permanecendo, pois, incólume
a personalidade da empresa para quaisquer outras questões legítimas
(Rubens Requião, Abuso de Direito e Fraude através da Personalidade
Jurídica, RT 410, p. 14).

Impera ressalvar que a teoria da desconsideração da pessoa
jurídica não objetiva proteger tão-somente os créditos de natureza
comercial, mas os de cunho cível também, como é o caso da prestação de
direitos e indenizações por atos ilícitos.

O escopo principal da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica é livrar-se da fraude e do abuso praticado através de
uma pessoa jurídica, autorizando o juiz a ignorar a autonomia
patrimonial da pessoa jurídica em face das pessoas que a integram. O
abuso e a fraude, neste desidcrato, apresentam-se com o propósito de
burlar uma obrigação legal ou contratual e prejudicar terceiros.

A fraude aqui referida é considerada em sentido amplo,
abrangendo a fraude à lei, aos credores e até mesmo entre os membros da
pessoa jurídica. Outrossim, o abuso referendado representa o exercício de
um direito além dos limites estabelecidos pelo sistema jurídico.

Assim, o ato da pessoa jurídica que fugir às finalidades impostas
pelo Direito é imputado ao sócio, de forma tal como se ela não existisse,
ou imputado à outra pessoa jurídica de que se tenha utilizado, ou se
escondido sob a sua forma.

Depreende-se dos autos de investigação preliminar nu 215/99,
promovido pelo Ministério Público, que os sócios da Empresa Consilux
se escondem por detrás dela, objetivando lesar terceiros.

As informações trazidas no depoimento do Sr. Neuzi Antônio
da Silva (doe. 22) confirmam a assertiva anterior: "...que a empresa
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Consilux não possui, pelo que já apurou os advogados qualquer
patrimônio que pudesse garantir as suas dívidas".

E mais, as informações do empresário Neuzi são corroboradas
pela quantidade de protestos tirados contra a empresa Consilux,
conforme cópias anexas (does. 63 a 74).

Assim, juridicamente viável o pedido de desconsideração da
pessoa jurídica, objetivando com isso alcançar os possíveis bens, em nome
dos sócios, o que desde já se requer.

XIV - DA NECESSIDADE DA MEDIDA LIMINAR

Em sede de Ação Civil Pública a medida liminar é autorizada
pelo art. 12 da LACP e pelo poder geral de cautela previsto no art. 798, do
CPC.

A concessão da medida liminar subordina-se ã constatação
cumulativa de dois requisitos: o fumus boniiurise o periculum in mora.

Aqui, ambas as condições encontram-se presentes.

O periculum in mora se mostra patente na gravidade da atitude
dos Réus na manipulação dos recursos públicos que lhes foram confiados,
a forma insidiosa por meio da qual buscaram encobri das autoridades
responsáveis pela fiscalização das obras c serviços os desvios praticados,
autoriza crer que serão capazes de dilapidar ou transferir
fraudulentamente bens de sua propriedade para se livrarem das
conseqüências de uma eventual sentença condenatória. Existe, em outras
palavras, não apenas a possibilidade genérica, mas real probabilidade de
que diante de uma decisão favorável ao seu pedido, não tenha o Autor
meios de satisfazer a sua pretensão.

No tocante ao fumus boni iuris, a fundamentação legal em que
se baseia a presente demanda, bem como os inúmeros documentos e
testemunhos acostados, sinalizam na sua demonstração.
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A ação não se sustenta em meras alegações de fatos cuja prova se
comprometeu a produzir. Ao contrário, o que se apresenta a esseJuízo é,
desde logo, um conjunto de elementos de convicção que lhe permitirão
uma avaliação segura, de plano, dos pressupostos necessários à concessão
de um mandado liminar, os quais encontram-se, indubitavelmente,
demonstrados.

XV-DOS PEDIDOS

XV.l) LIMINARMENTE

a) Assim sendo, requer o Estado do Acre, liminarmente, com
fundamento no art. 12, da Lei n° 7.347/85, a decretação da
indisponibilidade de todos os bens imóveis pertencentes aos Réus, até
o julgamento definitivo da presente ação, comunicando a medida a todos
os Tribunais de Justiça, por suas Corregedorias-Gcrais, para que, através
das Serventias de Registro de Imóveis (Cartórios Imobiliários),
determinem sua indispensável averbação à margem de eventuais
registros imobiliários, nos quais constem os réus como proprietários, e
de tudo informando a esse r. Juízo;

b) expedição de ofício determinando ao Banco Central do Brasil
S. A., em Brasília - DF, SBS, Q - 3, Bloco -13, CEP 70.074-900, para que
proceda a identificação e respectivo bloqueio de contas e aplicações
financeiras em Agências Bancárias onde os réus façam movimentação,
bem como informação de seus valores;

c) Se não atendida a ordem liminar, que o infrator seja
condenado ao pagamento de multa diária no valor a ser arbitrado por
Vossa Excelência, a ser revertida em favor do Tesouro Estadual,
independentementeda aplicação de outras medidas legais;

d) expedição de ofício ao Banco do Brasil S. A., agência matriz
de Rio Branco, requisitando extrato bancário de toda a movimentação
financeira da empresa CONSILUX, da conta corrente e outras aplicações
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financeiras dos Senhores Orleir Messias Cameli, Luiz Carlos Nalin Reis,
Raimundo Nonato de Queiroz, Cláudio Gastão Kippcr, Aldo Vendramin
e Marco Antônio Brazauskas, durante todo ano de 1998;

e) expedição de ofício à Receita Federal requisitando as
declarações de Impostos de Renda dos Réus, referente aos últimos 05
(cinco) anos;

XV. 2) NO MÉRITO

f) citação dos Réus, nos endereços já fornecidos;

g) a iini mação do Ministério Público, na forma legal;

i) a condenação da empresa CONSILUX a devolver aos cofres da
Fazenda Pública do F.stado do Acre, o valor recebido indevidamente, bem
como demais danos causados ao patrimônio público e social, com juros e
correção monetária, contados da época do ilícito;

j) a condenação dos demais réus a responderem solidariamente
com a ré, empresa CONSILUX, no ressarcimento à Fazenda Pública
Estadual do valor recebido indevidamente, bem como demais danos
causados ao patrimônio público e social, com juros e correção monetária,
contados da época do ilícito;

1) a condenação dos réus Marcos Antônio Brasaukas e Cláudio
Gastão Kipper, nas sanções do art. 12, inciso 11, pela prática de atos de
improbidade constantes no art. 10, inciso I, ambos da Lei nu 8.429/92;

m) a condenação dos réus Orleir Messias Cameli e Raimundo
Nonato de Queiroz, nas sanções previstas no art. 12, incisos II e III, pela
prática de atos de improbidade prescritos no art. 10, incisos 1, IX, XI, XII
e art. 11, inciso I, todos da lei n" 8.429/92;

n) a condenação do réu Luiz Carlos Nalin Reis, nas sanções do
art. 12, incisos II e III, pela prática de atos de improbidade dispostos no
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art. 10, incisos I, VIII, IX, XI, XII e art. 11, inciso I, todos da Lei n°
8.429/92;

o)a declaração de nulidade dos atos administrativos que
ensejaram a celebração do contrato nu 006/98 (deste, inclusive), realizado
entre a SEPLAN e CONSILUX, com retorno ao Cofre Público Estadual
dos valores pagos indevidamente, com seus acréscimos legais;

p)a declaração de nulidade dos atos administrativos que
resultaram no contrato de prestação de sen-iço n° 001/98 (deste,
inclusive), entre a SEPLAN e Cláudio Gastão Kipper, com retorno ao
Cofre Público Estadual dos valores pagos indevidamente, com seus
acréscimos legais;

q) a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
CONSILUX, de modo que os bens de seus sócios respondam pela integral
satisfação dos danos sofridos pelo patrimônio público e social;

u) a condenação dos réus nas custas processuais e honorários
advocatícíos, na forma legal; e;

v) a manutenção da medida liminar concedida.

XV. 3 - DA PRODUÇÃO DE PROVAS

O autor protesta, além dos documentos que ora faz juntada, pelo
depoimento pessoal dos réus, pela produção de prova testemunhai,
pericial e outras que se façam necessárias ao esclarecimento da verdade e
da justiça, esperando que sejam julgados procedentes os pedidos.

Para efeitos fiscais, dá-se à causa o valor de R$ 2.225.606,21 (dois
milhões, duzentos e vinte cinco mil, seiscentos e seis reais e vinte e um
centavos).
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m) a condenação dos réus Orleir Messias Cameli e Raimundo
Nonato de Queiroz, nas sanções previstas no art. 12, incisos II e III, pela
prática de atos de improbidade prescritos no art. 10, incisos I, IX, XI, XII
e art. 11, inciso I, todos da lei n° 8.429/92;

n)a condenação do réu Luiz Carlos Nalin Reis, nas sanções do
art. 12, incisos II c III, pela prática de atos de improbidade dispostos no
art. 10, incisos I, VIII, IX, XI, XII e art. 11, inciso I, todos da Lei n°
8.429/92;

o)a declaração de nulidade dos atos administrativos que
ensejaram a celebração do contrato n" 006/98 (deste, inclusive), realizado
entre a SEPLAN e CONSILUX, com retorno ao Cofre Público Estadual
dos valores pagos indevidamente, com seus acréscimos legais;

p)a declaração de nulidade dos atos administrativos que
resultaram no contrato de prestação de serviço n° 001/98 (deste,
inclusive), entre a SEPLAN e Cláudio Gastão Kipper, com retorno ao
Cofre Público Estadual dos valores pagos indevidamente, com seus
acréscimos legais;

q) a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
CONSILUX, de modo que os bens de seus sócios respondam pela integral
satisfação dos danos sofridos pelo patrimônio público e social;

u) a condenação dos réus nas custas processuais e honorários
advocatícios, na forma legal; e;

v) a manutenção da medida liminar concedida.

XV. 3 - DA PRODUÇÃO DE PROVAS

O autorprotesta, além dos documentos que ora faz juntada, pelo
depoimento pessoal dos réus, pela produção de prova testemunhai,
pericial e outras que se façam necessárias ao esclarecimento da verdade e
da justiça, esperando que sejam julgados procedentes os pedidos.
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Pata efeitos fiscais, dá-se à causa o valor de R$ 2.225.606,21 (dois
milhões, duzentos e vinte cinco mil, seiscentos e seis reais e vinte e um
centavos).
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR

PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ACRE.

O ESTADO DO ACRE, pessoa jurídica de direito público
interno, representado pela Procuradora do Estado que a esta subscreve,
com os poderes que lhe confere o art. 132, da Constituição Federal, o art.
119, da Constituição Estadual, o art. 12, 1, do Código de Processo Civil e
o art. 10, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 45/94, com
endereço profissional na Av. Getúlio Vargas, 5.308, onde recebe
intimaçòes de estilo, vem respeitosamente, à honrosa presença dessa
Exceisa Corte, propor pcks razões de fato e de direito adiante
alinhavadas:

AÇÃO REVISIONAL
(com pedido de tutela antecipada)

em desfavor da empresa CIMENTEC - TRANSPORTES
EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CGC/MF/N° sob n." 00.854.331/0001-99, com
inscrição estadual nO 101.41975-3, sua matriz estabelecida na cidade de
Porto Velho (RO), à Rua Benjamin Constant, 1018 - Olaria, e filial à Rua
Major Salinas, n.° 590 nesta cidade de Rio Branco (AC), inscrita no
CGC/MF/N° sob n.° 00.854.331/0005-12 com inscrição estadual n.°
01.40.0966-8.

1 - QUESTÃO FÁTICA

A empresa CIMENTEC TRANSPORTES EXPORTAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA, interpôs MANDADO DE SEGURANÇA NO
96.000086-0 (498), contra ato do Secretário de Estado da Fazenda do Acre,
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visando obter judicialmente a sustação da cobrança antecipada do
Imposto Estadual - ICMS, relativo às operações ainda não realizadas, mas
cobradas via substituto tributário, alegando em síntese na ação
mandamental:

O Estado do Acre atribui a condição de substituto tributário ao
industrial, comerciante atacadista ou distribuidor e o importador, pelo
pagamento do imposto devido pelas saídas subseqüentes (Art. Io, I, do
Decreto Lei n.° 11/94, em redação dada pela Lei Complementar n"
22/89). No caso do CIMENTO, o fenômeno da substituição tributária
está regulamentada a partir do Art. Io, do Decreto n.° 11/94. Diz o Artigo
1°:

Litteratim,

"Art. Io - O ICMS incidente sobre a primeira operação interna dos
produtos a seguir nominados, procedentes de outra unidade da Federação,
será pago antecipadamente, mediante substituição tributária,
considerando-se os seguintes percentuais de agregação:

I - 20% (vinte por cento) para:

Cimento (Conv. ICMS 06/94)

II - VI Omissis"

À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS CONTRARIA E
AFRONTA PRINCÍPIOS E NORMAS CONSTITUCIONAIS
BASILARES EM MATÉRIA DE TRIBUTAÇÃO. Senão vejamos:
"Litteratim"

"a) Viola o princípio da estrita legalidade, o qual à lei complementar cabe
disciplinar, de modo esgotante, os aspectos essenciais da hipótese de
incidência tributária, quais sejam, o aspecto material, com sua perspectiva
dimensível, o temporal, o espacial e o pessoal, na definição do
contribuinte e do responsável;
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b) Viola o princípio da tipicidade tributária, - corolário da estrita
legalidade tributária - porque importa exigência de ICMS antes da
ocorrência do fato imponível, no caso da saída da mercadoria, ou seja,
(CIMENTO), do estabelecimento do varejista;
c) Viola o princípio da não - cumulatividade, que garante o
aproveitamento dos créditos do imposto incidente nas operações
anteriores, assegurando com isso, a atribuição de certa carga ideal de
ICMS a cada contribuinte proveniente de operação por ele alcançada.
Segundo (GILBERTO DE ULHOA CANTO), não pode um produto,
nem sistema nào-cumulativo, sofrer carga maior do que aquela que
resultaria da aplicação da alíquota, sobre base de cálculo na última
operação;
d) Viola o preceito constitucional atributivo de competência tributária
aos Estados-mcmbros, que ao predefinir o "fato-signo presuntivo de
riqueza" sobre o qual poderá ser instituído o ICMS - já indica de modo
induvidoso, o destinatário legal do tributo ou sujeitopassivo tributário e,
e) Viola o princípio da capacidade contributiva, por importar oneração
do patrimônio daquele que é destinatário legal tributário na medida
revelada pelo fato tributário a seu cargo".

Noutra margem o Secretário de Estado de Fazenda em suas
informações ponderou:

"Data vênia, Excelência, o Impetrado entende desconexo e improcedentes
os argumentados elencados pela Impetrante no esboço de sua impetração,
tendo em vista a amostragem, principalmente de cunho eminentemente
legal, que adiante se fará.

a) O art. 34, parágrafo 8o, do ADCT da Carta Magna Brasileira,
estabeleceu o seguinte:

C. F. ART. 34-0 sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do
primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição,
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mantido até então, o da Constituição de 1967, com redação dada pela
emenda n.° 1, de 1969, e pelas posteriores.

Parágrafo 8o - Se, no prazo de sessenta dias, contados da promulgação,
não for editada a lei complementar necessária à instituição do imposto de
que trata o art. 155, I, b, os Estados e o Distrito Federal, mediante
convênio celebrado nos termos da Lei Complementar n." 24, de 07 de
janeiro de 1975, fixarão normas para regular provisoriamente a matéria.

E de conhecimento notório, que até a presente data o Congresso
Nacional não aprovou a Lei Complementar relativa a implantação do
Sistema Tributário Nacional. Em conseqüência disso, os Estados e o
Distrito Federal prevaleceram-se da delegação constitucional dada ao
Conselho Fazendário - CONFAZ, para que, ainda que de forma
provisória, fixem as normas e princípios básicos relativos ao Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, cuja concretização deu-se
através da edição do Convênio - ICM n.° 66, de 14 de outubro de 1988;
b) No que concerne a modalidade do imposto por substituição tributária,
ou seja, quando o tempo do fato gerador do imposto para outro
momento que não o da saída efetiva da matéria tributável, o Convênio
supramencionado, em seu art. 20, parágrafo 3o, estabelece que:

"Art. 2" - Ocorre fato gerador do imposto: (omissis):

Parágrafo 3o - Os Estados poderão exigir o pagamento antecipado do
imposto, com a fixação se for o caso, do valor da operação ou da
prestação subseqüente, a ser efetuada pelo próprio contribuinte.
(grifamos);

c) Vê-se, assim, Excelência, que pela objetividade do texto constitucional
ao delegar aos Estados e ao Distrito Federal poderes para provisoriamente,
legislar sobre o ICMS enquanto não vigir o Código Tributário Nacional -
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CTN, através de normas mâmimes e pela definição da ocorrência do fato
gerador do imposto, que o assunto não enseja maiores discussões;
C- De mais a mais, não obstante a carta constitucional prevaleeente já
expresse claramente sobre o assunto, não se vislumbra qualquer conflito
entre o Código Tributário Nacional em vigor e receptível à legislação
vigente, e as normas gerais fixadas pelo Convênio -ICM n.° 66/88, cuja
versões acerca da matéria coincidem e complctam-se claramente; senão,
vejamos:

0 art. 128 do Cód'go Tributário Nacional estatui que:

TN - Art. 128 - Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei pode
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação,
excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em
caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

D- o art. 25, inciso I, do Convênio-ICM n." 66/88 (doe. anexo), nos traz
claramente, o seguinte:

Art. 25 - A lei poderá atribuir a condição de substituto tributário a:

1 - industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, pelo
pagamento do imposto devido na operação ou operações anteriores.

E - Ilustrada Senhora Desembargadora Relatora:- se não bastasse a
Legislação complementar e o convênio constkucionalmente editado, a
Emenda Constitucional n.° 03/93, veio corroborar com o tema em
discussão ao definir que o fato gerador do imposto pode ser antecipado,
ou seja, por lei o poder tributante poderá deslocar o momento do fato
gerador; senão vejamos: (grifamos);
O Parágrafo 7o, do art. Io, da Emenda Constitucional n.° 03, de 17 de
março de 1993 (doe. emanexo), diz, textualmente, o seguinte:
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Art. Io - Os dispositivos da Constituição Federal abaixo enumerados
passam a vigorar com as seguintes alterações:
Parágrafo 7o - A lei poderá atribuir a sujeito passivo da obrigação cujo
fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e
preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador
presumido.

e) Portanto, entendemos, S.M.J. de Vossa Excelência, que não há qualquer
outra interpretação, senão as cristalinamente expressadas na Constituição
Federal, Convênio-ICM n.° 66/88 e Código Tributário Nacional,
posteriormente ratificados pela Emenda Constitucional n.° 03/93;

4.- o Estado do Acre, então, com supedâneo nesses dispositivos legais,
editou a Lei Complementar n.° 22, de 31 de maio de 1989, que, entre
outras normas pertinentes ao Sistema Tributário Estadual, estabeleceu
como fato gerador do ICMS, a entrada de mercadorias, regulamentando-a,
no caso específico, através do Decreto Governamental n.° 11/94 (does. em
anexo);

5.- As controvérsias acerca do imposto devido sob a modalidade de
substituição tributária decorrem do fato de várias Unidades Federadas
haverem instituído seus Códigos Tributários pela via de Leis Ordinárias,
conquanto a definição do sujeito passivo substituto, a matéria tributável,
o valor agregado presumido deverão ser implementados por Lei
Complementar.
6.-Todavia, procedendo indiferentemente da situação descrita no
parágrafo suso descrito, o Estado do Acre implantou seu Código
Tributário por Lei Complementar, de sorte que as situações de
substituição tributárias estão amplamente amparadas
constitucionalmentc, tanto na esfera federal quanto na estadual;
7.- A Carta Magna Acreana, em seu art. 143, § 9", estabelece os critérios
para implantação do ICMS:
C. E. Art. 143 - Compete ao Estado instituir impostos sobre:
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§ 9° - Cabe à lei complementar, quanto ao imposto de que trata o inciso
11 do caput deste artigo:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre os casos de substituição.

8. - Através da legislação complementar, o Estado do Acre definiu
genericamente como fato gerador do ICMS, as entradas de mercadorias
cm seu território, delegando para o seu regulamento os quesitos
específicos, como se verifica do estabelecido na legislação abaixo
transcrita:

0 art. 3o, § 3o, da Lei Complementar n.° 22/89
art. 3Ü - Ocorre o fato gerador do ICMS.
Parágrafo 3o - 0 imposto devido na primeira operação interna, relativa às
mercadorias procedentes de outra unidade da federação será pago por
antecipação pelo contribuinte importador, na forma como dispuser o
regulamento.

9. - Destarte, autorizado pelo Poder Legislativo, o Poder Tributantc
normatizou o assunto em questão, delineando-sc nos seguintes termos do
estatuído no Decreto n." 11/94:
Art. 1" - O ICMS incidente sobre a primeira operação interna dos
produtos a seguir nominados, procedentes de outras unidades da
federação será pago antecipadamente, mediante substituição tributária,
considerando-se os seguintes percentuais de agregação:
1 - Açúcar, óleo comestível, leite em pó e condensado, frango congelado e
cimento.

20% (grifamos)".

Entrcmentes, essa Magnânima Corte de Justiça, assim deslindou
a lide através do acórdão n.u 2.557 com o seguinte jaez verbisr.

"1. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTER TANTUM. DECI.ARAÇÃO. ICMS.
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COMERCIALIZAÇÃO DE CIMENTO. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. ANTECIPAÇÃO DO FATO GERADOR. LEGISLAÇÃO
ESTADUAL. CONVÊNIO ICM N.° 66/88- CONFAZ.
IMPOSSIBILIDADE.

1. Em nosso sistema constitucional é admitida a argüiçâo de
inconstitucionalidade de dispositivo de legislação estadual cm sede de
mandado de segurança.
2. 0 controle difuso da constitucionalidade das leis somente produz efeito
inter paris, dada a natureza instraprocessual da eficácia do processamento
por meio íncidental.
3. Dada a impossibilidade de cisão da matéria de argüiçâo daquela, objeto
do mérito, impõe-se o exame conjunto.
4. Apesar da edição da Emenda Constitucional n.° 03/93, que introduziu
o § 7o ao art. 150, da Constituição Federal, a autorização para fixar
normas reguladoras, não alcança o fato gerador do tributo que pode ser
antecipado, mediante substituição, com fundamento em lei estadual, pois
tal incumbência encontra-se afeta à União Federal, para efeito de
disciplinar a matéria por meio de Lei Complementar Federal,
nacionalizando a matéria e uniformizando-a.

5. Mandamental conhecida e deferida.

DO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL.

Estatui o art. 471 do Código de Processo Civil que "Nenhum
juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma
lide, salvo se, tratando-se de relação continuativa, sobreveio
modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a
parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença."

A respeito é oportuna a lição do mestre MOACYR AMARAL
SANTOS, em sua obra Primeiras Linhas de Direito Processual Civil 3o
Volume - p. 56 - ed. Saraiva:
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"as relações jurídicas continuativas são as reguladas por regras jurídicas
que projetam no tempo os próprios pressupostos, admitindo variações
dos elementos quantitativos e qualificativas (PONTES DE MIRANDA).
Dando atuação a tais regras, a sentença atende aos pressupostos do tempo
em que foi proferida, sem, entretanto, extinguir a relação jurídica, que
continua sujeita a variações dos seus elementos constitutivos.
A lei, decidida uma questão referente à relação jurídica continuativa,
admite a revisão da sentença, embora transitada em julgada, por haver
sobrevindo modificação no estado de fato ou de direito. Dir-se-ia que a
sentença determinativa não é imutável e indiscutível, porque suscetível de
revisão e modificação por intermédio de ação de revisão.
A nova sentença não desconhece nem contraria a anterior. Ao contrário,
por conhecê-la e atender ao julgado, que contem implícita a cláusula
rebus sic stantibus, o adapta ao estado de fato ou de direito
superveniente.
Não é que a sentença determinativa não produza coisa julgada. Ela apenas
é suscetível de um 'processo de integração', decorrente da situação
superveniente, a que deve o juiz atender, tendo em vista a natureza
continuativa da relação jurídica decidida".

O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 90.518,
in RIJ, 89.344, pacificou:

"As relações continuativas também podem ser afetadas por modificação
superveniente da norma jurídica que as rege 'a coisa julgada não impede
que a lei nova passe a reger diferentemente os fatos ocorridos a partir de
sua vigência' ".

Transpondo esse entendimento ao caso examinado no Mandado
de Segurança 96.00006-0 (498/96), tem-se claro que a questão embutida na
relação jurídica - pagamento de ICMS - é continuativa, pois se repete ao
longo do tempo.
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Corroborando esse entendimento, recorre-se ao magistério do
brilhante juiz do TRF, da 51 Região HUGO DE BRITO MACHADO, a
propósito do assunto:

"Relação tributária continuativa - A relação jurídica tributária pode ser
instantânea, como acontece no caso de venda eventual de um imóvel, por
exemplo, ou continuativa, como acontece com o contribuinte do [CIVIS,
por exemplo. No primeiro caso, o fato tributável é autônomo, isto é, nele
residem todos os elementos de que necessita para determinar o valor do
tributo a ser pago, e o pagamento extingue não apenas o crédito
tributário respectivo, mas a própria relação obrigacional
fisco-contribuinte. No segundo caso, o fato tributável não é autônomo,
no sentido de que, embora produza, isoladamente, o efeito de criar a
obrigação tributária, ele se insere em um conjunto de outros fatos
relevantes para a composição da relação jurídica fisco-contribuinte.
A relação jurídica tributária instantânea é peculiar aos tributos
relacionados com ocorrências eventuais. Por isto mesmo não existe, nem
se faz necessário, um cadastro de contribuintes, sujeitos passivos dessa
relação.

A relação jurídica tributária continuativa c peculiar aos tributos
relacionados a ocorrências que se repetem, formando uma atividade mais
ou menos duradoura. Por isto mesmo os contribuintes, sujeitos passivos
dessa relação, inscrevem-se em cadastro específico, que se faz necessário
precisamente em virtude da continuidade dos acontecimentos relevantes
do ponto de vista tributário. Na relação jurídica continuativa, ou
continuada, multa vez ate a determinação do valor a ser pago pelo
contribuinte depende não apenas de um fato tributável, mas do
encadeamento dos fatos que a integram, como acontece no Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), e no Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), tributos ditos
não cumulativos.
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Realmente, no IPI, como no ICMS, o valor a ser pago, em cada período, é
apurado em função de uma conta corrente na qual são registrados
débitos, relativos às saídas de mercadorias ou produtos, c créditos,
relativos às entradas de mercadorias ou de matérias-primas e outros
insumos, no período de apuração respectivo.
Havendo saldo devedor, este constituirá o valor devido no período.
Havendo saldo credor, será este transferido para o período seguinte,
somando-se aos créditos daquele para efeito de nova apuração, e assim
sucessivamente. Os fatos relevantes para esta determinação do valor do
tributo devido entrelaçam-se de tal modo que tomam evidente a existência
de uma relação continuativa.
A natureza continuativa da relação jurídica tributária, todavia, não é
exclusiva dos impostos não cumulativos, embora nestes seja ela de
evidência indiscutível.

O reconhecimento da existência de uma relação tributária de natureza
continuativa impõe uma reflexão, a propósito dos limites objetivos da
coisa julgadanas questões tributárias.
Realmente, admitindo-se que os fundamentos da sentença não são
abrangidos pela coisa julgada, a sentença na ação anulatória de
lançamento tributário, ou nos embargos à execução fiscal, que reconheça
não incidir o ICMS na saída de determinada mercadorias, e por isto
considere indevido o tributo relativamente às saídas ocorridas em

determinado período, não impede que se rediscuta a questão de saber se o
mencionado tributo é realmente indevido, a propósito das saídas que
vierem a ocorrer no futuro.

Também a sentença proferida em mandado de segurança, dando ordem
para que a autoridade administrativa se abstenha de cobrar esse imposto,
ao fundamento de que o mesmo é indevido, não impede que em casos
futuros a questão volte a ser discutida".

Assim, iniludivelmente é cabível a ação proposta visando
adequar a relação tributária entre o Estado do Acre, de um lado, e de
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outro Empresa CIMENTEC, às normas editadas pela Lei Complementar
Federal n.° 87 de 13 de setembro de 1996, vigente a partir do mês de
novembro/96.

DA COMPETÊNCIA

A competência desse Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar e
julgar a Ação ora proposta, ressai da própria competência originária do
MANDADO DESEGURANÇA n.° 96.000086-0 (498), cujo acórdão com
aAÇÃO REVISIONAL pretende-se amodificação.

Extrai-se da lição do Código de Processo Civil de THEOTÔNIO
NEGRÃO, 26a edição, editora Saraiva, em comentário ao art. 471 da Lei
Adjetiva Civil: "A Ação de Revisão ou modificação deverá ser
manifesta em processo distinto daquele em que foi proferida a
sentença revisionada."

II - DO DIREITO

Consoante dessume-se da Emenda do acórdão susomencionado,
o reconhecimento do direito pleiteado na via mandamental, resultou da
ausência de Lei Federal regulamentando a cobrança antecipado do ICMS,
via substituição à luz do disposto no art. 150 § T da Constituição
Federal, o que, aliás, vale relembrar:

"APESAR DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL NO
03193, que introduziu o § V do art. 150, da Constituição Federal a
autorização para fixar normas regulamentadoras, não alcança o fato
gerador do tributo que pode ser antecipado, mediante substituição
com fundamento em lei estadual, pois tal incumbência encontra-se à
União Federal, para efeito de disciplinar a matéria por meio de Lei
Complementar Federal, nacionalizando a matéria e uniformizando-a".
(grifo nosso)
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Nesse compasso reflexivo, é certo que com a edição da reclamada
Lei Complementar Federal, afastada-se a óbice apresentada como
inibidora do sistema de cobrança do ICMS, tratado na Legislação estadual
(LC n.° 22/89, Decreto 11/94).

Destarte, editou a UNIÃO a Lei Complementar n.° 87, de 13 de
setembro de 1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito
Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação.

A disciplina respectiva encontra-se nos artigos 6o a 10 da LC n.°
87/96 que assim estabelecer a matéria encartada no § 7o do art. 150 da
Constituição Federal:

"Art. 6o Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a
depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento,
hipótese em que o contribuinte assumirá a condição de substituto
tributário.

§ Io. A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto
incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes,
concomitantes ou subseqüentes, inclusive ao valor decorrente da diferença
entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que
destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado,
que seja contribuinte do imposto.

§ 2o. A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias
ou serviços previstos cm lei de cada Estado.

Art. 7o. Para efeito de exigência do imposto por substituição tributária,
inclui-se, também, como fato gerador do imposto, a entrada de
mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por
ele indicado.

Art. 8o. A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será:
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I- em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes,o
valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído,

II- em relação às operações ou prestações subseqüentes, obtida pelo
somatório das parcelas seguintes:

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto
tributário ou pelo substituído intermediário;

b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos
cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou
prestações subseqüentes.

§ Io. Na hipótese de responsabilidade tributária em relação às operações
ou prestações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou
prestações será pago pelo responsável quando

I- da entrada ou recebimento da mercadoria ou do serviço;

II- da saída subseqüente por ele promovida, ainda que isenta ou não
tributária;

III- ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do
fato determinante do pagamento do imposto.

§ 2". Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor,
único ou máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de
cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, e o referido preço
por ele estabelecido.

§ 3o. Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou
importador, poderá a lei estabelecer como base de cálculo este preço.

§ 4o. A margem a que se refere à alínea c do inciso 11 do caput será
estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado
considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou
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através de informações e outros elementos fornecidos por entidades
representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada
dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos
em lei.

§ 5o. O imposto a ser pago por substituição tributária, na hipótese do
inciso II do caput, corresponderá à diferença entre o valor resultante da
aplicação da alíquota prevista para as operações ou prestações internas do
Estado de destino sobre a respectiva base de cálculo e o valor do imposto
devido pela operação ou prestaçãoprópria do substituto.

Art. 9o. A adoção do regime de substituição tributária em operações
interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados
interessados.

§ Io. A responsabilidade a que se refere o art. 60 poderá ser atribuída:

I- ao contribuinte que realizar operação interestadual com petróleo,
inclusive lubrificantes, combustíveis líquido e gasosos dele derivados, em
relação às operações subseqüentes;

II- às empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas
operações interna e interestaduais, na condição de contribuintes ou de
substituto tributário, pelo pagamento do imposto, desde a produção ou
importação até a última operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o
preço praticado na operação final, assegurado seu recolhimento ao Estado
onde deva ocorrer essa operação.

§ 2o. Nas operações interestaduais com as mercadorias de que tratam os
incisos I e II do parágrafo anterior, que tenham como destinatário
consumidor final, o imposto incidente na operação será devido ao Estado
onde estiverlocalizado o adquirentee será pago pelo remetente.
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Art. 10. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição
do valor do imposto pago por força da substituição tributária,
correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar".

Desse modo, tem-se claro que a figura da "substituição
tributária" e do "recolhimento do ICMS" por antecipação em
contemplação de fato gerador presumido, encontra agora guarida na
legislação infraconstitucional alhures citada.

Nessa sorte, ante a nova regra jurídica instituída pela Lei
Complementar Federal, a decisão já deferida em sede de Mandado de
Segurança, antes do advento dessa Lei, tem sua eficácia restrita a 10 de
novembro de 1996, data em que entrou em vigor o referido diploma legal,
porque a "causa de pedir' dessa ação era, dentre outros fundamentos a
ausência da Lei Complementar Federal e a forma de regulamentação
então vigente.

HAMILTON DIAS DE SOUZA, em matéria veiculada no
Repertório IOB de JURISPRUDÊNCIA - 21 quinzena de dezembro de
1996 - n.° 24/96 caderno 1- p. 554, nos traz a seguinte lição a respeito da
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA:
"Substituição tributária
ICMS é imposto de larga abrangência, alcançado mercadorias e serviços
em suas várias etapas de circulação ou prestação. Uma justa tributação de
[CIVIS supõe, além da adequada captação das manifestações de
capacidade contributiva, o atendimento aos objetivos de eficácia dos
mecanismos de cobrança, para que todos os Contribuintes se encontrem
em idênticas condições de oneração fiscal.
Há décadas vem sendo buscada a criação de mecanismos de cobrança que,
ao mesmo tempo, permitam uma simplificação dos processos de
fiscalização e arrecadação, aliada a uma uniforme distribuição da carga
tributária, seja entre contribuintes situados em diversos pontos do
território nacional.
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Nesse contexto se insere a figura da 'substituição tributária' e do
recolhimento do ICMS "por antecipação" em contemplação de fato
gerador presumido (futuro).
Com o advento da Emenda Constitucional n.° 3/93, que introduziu o §
Ia ao art. 150 da Constituição Federal, institucionalizou-se a possibilidade
de cobrar imposto em relação a fato gerador futuro, mediante a
pré-definição do montante a ser recolhido, assegurada a devolução do
excesso eventualmente pago. Vale dizer, foi incorporada ao perfil do
ICMS a figura do fato gerador presumido.
Com efeito, preccitua o dispositivo referido:
'§ 7o - A Lei poderá atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária a
condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição,
cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente assegurada a imediata e
preferencial restituição da quantia paga, caso não se realiza o fato gerador
presumido.'
Contudo, apesar da entrada em vigor da Emenda Constitucional n"
03/93, não houve alteração concomitante da legislação
infraconstitucional para a implementação da garantia assegurada ao
contribuinte de imediata e preferencial restituição do valor pago, na
hipótese de não-ocorrência do fato gerador presumido.
Diante deste quadro, era de todo conveniente que a figura fosse
integralmente disciplinada de acordo com os novos parâmetros
constitucionais. Para este fim, oportuna a inclusão desta matéria na Lei
Complementar em comento, com fundamento no art. 155,§ 2o, XII, 'b' e
no art. 150, § 7o, ambos da Constituição Federal, tendo cm vista que ela
envolve a disciplina da substituição tributária, que corresponde a conceito
que viabiliza a cobrança do imposto por antecipação.
A disciplina respectiva, a teor do art. 150, § 7o, supõe a existência de lei
que se entende, seja a de cada Estado ou Distrito Federal, editadas de
acordo com o perfil definidona Lei Complementar Federal.
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Sublinhe-se, ainda, que a figura constitucional não é a do chamado
regime de estimativa, que consiste em sistemática de apuração periódica
para fins de consolidação futura. Contempla a Constituição Federal uma
hipótese de presunção de fato gerador, que, por ter esta natureza, deve se
apoiar no quod plerunmpe llt, em cada setor que for submetido ao
regime. O caráter de presunção relativa decorre do próprio texto
constitucional, que contempla a possibilidade de o fato gerador vir a não
ocorrer, hipótese em que deve haver imediata e preferencial restituição.
Tratando-se de um fato gerador presumido, para o qual os elementos
concretos ainda não estão disponíveis, a definição de sua base de cálculo
deve se dar por averiguação das margens de lucro efetivamente praticadas
pelo mercado. Caso esta averiguação se demonstre excessiva, cumpre seja
procedida a devolução do excesso, o que está em sintonia com a regra
constitucional e reconduz a incidência ao valor real da operação, tal
como tem sido reconhecido em se tratando das chamadas 'pautas fiscais'
(RESP's n.°s. 7.449-0/SP, 12.250-0/SP, 18.971-0/SP, 24.083-2/SP,
exemplificativãmente).
As definições específicas de mercadorias, sujeitos passivos por substituição
c base de cálculo das operações subseqüentes, são matérias sujeitas às
exigências da legalidade e tipicidade, o que é atendido por lei ordinária de
cada Unidade da Federação.
Nesta parte, mister apontar uma imperfeição na Lei Complementar
objeto de estudo. A definição dos produtos interfere com o comércio
interestadual e a dimensão das margens de valor agregado precisa manter
uniformidade nacional, em razão das múltiplas extorsões que surgiriam
caso a matéria fosse objetivo de leis estaduais. Contudo, a Lei
complementar não deu tratamento nacional uniforme à matéria, como
seria recomendável, atribuindo às leis ordinárias estaduais não só a
indicação dos produtos como também a fixação dos critérios para
estabelecimento de margem de lucro.
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Ainda mais, há de se apontar que, igualmente, quando cuida de definir os
critérios para o procedimento administrativo de arbitramento para

definição das margens de lucro, a Lei Complementar deixou ao
alvedrio do legislador ordinário estadual a opção de fixar esta margem
com base em preços usualmente praticados nos mercados, obtidos por
levantamento, ainda que por amostragem ou por meio de informações e
elementos fornecidos por entidades do setor. Com isto, atribui-sc um
flanco que poderá levar à fixação de preços irreais ou incompatíveis com
o valor da operação. Para impedir este efeito, deveria a Lei Complementar
ter determinado, para apuração da margem de lucro, a participação
obrigatória das entidades representativas dos respectivos setores. Note-se,
porém, que as leis ordinárias a serem editadas podem tratar da matéria de
sorte a evitar arbítrio na fixação das margens referidas, o que se espera.
Mas, apesar das ressalvas antes apontadas, não se pode negar o avanço e a
importância da Lei Complementar n.° 87/96 em matéria de substituição
tributária. Os arts. 6o a 10 da LC 87/96 estabeleceram regime compatível
com aquele previsto no art. 150, § 7" da Constituição Federal, na redação
dada pela Emenda Constitucional n.D 3/93. Esgotou-se, pois, a matéria,
em nível de lei complementar, com a fixação de conceitos uniformes a
serem adotados pelos Estados quando da instituição da sistemática de
cobrança antecipada, seja quando aos fatos geradores, bases de cálculo,
contribuintes substitutos, devolução do excesso e demais elementos
inerentes ao tema".

Vislumbra-se nessa esteira a autorização para os Estados
implementar a sistemática de recolhimento do ICMS por antecipação, via
substituição tributária, a lume do § 7° do art. 150 da Constituição Federal
e Lei Complementar 87/96.

DOS PEDIDOS

1. DA TUTELA ANTECIPADA
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Requer-se a ANTECIPAÇÃO TOTAL DOS EFEITOS DA
TUTELA, com fulcro no art. 273 do Código de Processo Civil eis que os
fundamentos fáticos jurídicos ora expcndidos estão a retratar a
verossimilhança do direito invocado, em razão do amparo legal já
existente para implementação da cobrança do ICMS por antecipação do
fato gerador futuro.

Ademais, in casu a reversibilidade do provimento antecipado, já
está assegurada no próprio corpo da LC 87/96, garantindo o cãnon 10 ao
contribuinte a imediata e preferencial restituição do valor pago, na
hipótese de não-ocorrència do fato gerador presumido, conforme
transcrição in vetbis.

- i

"Art.'10. E assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição
do /valor do imposto pago por força da substituição tributária,
correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar.
§ Io. Formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no
prazo de noventa dias, o contribuinte substituído poderá se creditar, em
sua escrita fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente atualizado
segundo os mesmos critérios aplicáveis ao tributo.
§ 2o. Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo decisão contrária
irrecorrívcl, o contribuinte substituído, no prazo de quinze dias da
respectiva notificação, procederá ao estorno dos créditos lançados,
também devidamente atualizados, com o pagamento dos acréscimos legais
cabíveis".

Aliado a isso tem-se que a sistemática de cobrança do Imposto
(ICMS) adotada na legislação enfocada, cujas regras pretende-se também
seja imposta para a Empresa CIMENTEC - Transportes Exportações e
Comércio Ltda., confere ao ESTADO DO ACRE, na qualidade de sujeito
ativo dessa relação tributária, mecanismos eficazes de cobrança e controle
da arrecadação. Afastado tal procedimento, por argumentar aquela
empresa que está acobertada por decisão judicial, é indubitavelmente
inegável os prejuízos à incipiente economia do Estado do Acre, vindo
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assim a configurar a ocorrência do dano irreparável, ou pelo menos, de
difícil reparação, decorrente, até mesmo, do normal tempo do deslinde
desta ação.

2. DO PEDIDO FINAL

Ao final, requer-se:

Io) a citação da Empresa CIMENTEC - Transportes Exportações
e Comércio Ltda, na pessoa de seu representante, para, querendo
contestarem a presente ação, no endereço constante do preâmbulo desta
inicial, sob pena de revelia.

2o) seja julgada procedente a ação, para:
a) autorizar o Estado do Acre a retomar a cobrança do ICMS,

por antecipação, em contemplação de fato gerador presumido, via
substituição tributária, relativo às mercadorias comercializadas pela firma
CIMENTEC, ex vi da LC n.° 87/96;

b) a expedição de ofício para as empresas CIMENTO
PORTLAND MATO GROSSO S/A - ESCRITÓRIO CENTRAL - AV. DA
FEBE, N.° 341 VÁRZEA GRANDE - MT- CEP.: 78.115.000-TEL.: (065)
685-1122 -685-2530- (FAX) 065-685-1171; FÁBRICA - ROD. BR. 163/364-
KM480,5 -TOMBADOR NOBRES MT-TEL.: (065) 776.1011-12-13-14-15-
(FAX) 065-776-1973/1011; ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A
-RODOVIA AC-01 KM 02 S/N - 2° DISTRITO - RIO BRANCO-AC
CEP.: 69.901-180, TFXEFAX (068) 2241697; ITAUTINGA AGRO
INDUSTRIAL S/A BR- 364- KM 3,5 -JARDIM ELDORADO - PORTO
VELHO - RO - CEP.: 78.912.480 TEL.: (069) 227-2598 - (FAX) (069)
227-3688, as quais as condições de fornecedores, deverão reter
antecipadamente o ICMS, por substituição tributária.

Dá-se à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para os
fins legais.
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE
DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE
RIO BRANCO - ACRE

O ESTADO DO ACRE, pessoa jurídica de direito público
interno, constitucionalmente representado por sua Procuradora in fíne,
nos autos da Ação de Execução, movida por (Proc. n.° ) vem,
respeitosamente ã preclara presença de Vossa Excelência, formular a

EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTrVTDADE

sem prejuízo dos Embargos do Devedor que serão
oportunamente opostos, o que faz pelas razões de fato e de direito a
seguir:

I - DO CABIMENTO DO PRESENTE ARRAZOADO

O princípio universal de processo contraditório constitui, sem
dúvida, garantia fundamental para a aplicação da Justiça, devendo
merecer a mais viva repulsa qualquer ato que restrinja sua de sua
aplicação. O diálogo que deve existir entre as partes e o juiz, antes que se
tome qualquer decisão ou que se efetive qualquer tipo de prejuízo para
qualquer das partes c também dada a dialética de todo processo judicial,
necessário no processo executivo. A celeridade deste processo satisfativo
não poderá, sob pena de contrariar os mais comezinhos princípios
constitucionais, atropelar as regras processuais exigíveis para a formação
válida da relação jurídico-processual.

Da mesma forma como acontece no processo de conhecimento,
sujeita-se a execução à extinção por defeito formal, isto é, inexistência de
pressupostos da existência e validade da própria relação processual. Ora, o
processo de execução, culmina com a prestação junsdicional típica c
autônoma, e, apesar de possuir natureza diversa dos demais processos
existentes no ordenamento, não pode ser maculado a inobservância dos
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pressupostos gerais de existência e validade de qualquer relação jurídico-
processual.

Escrevendo sobre a execução, Cândido Dinamarco assinalou
que embora se houvesse identificado o processo como uma relação
processual, desde a decisiva contribuição de Oskar von Bülow, em 1868,
já a partir de meados do século passado descobriu-se que coexistem no
processo o procedimento e a relação processual.

Mais recentemente sobreveio o pensamento de que o processo
está integrado por procedimento e contraditório, chegando alguns autores
a afirmar que se encontra excluída a pertinência da relação processual em
seu conceito.

Dessa forma, acentuou-se que, ao contrário do que se pensava
existe no bojo mesmo do processo da execução, o contraditório. Não se
pode supor que este é somente garantido com o exercício da defesa
através da oposição de embargos à execução - uma ação autônoma,
emboraconexa com a execução que visa a desconstituir b título executivo.

Ora, Culto juiz, a atividade de conhecimento não está ausente
do processo de execução, ela se manifesta, juntamente, no momento cm
que o juízo aprecia a possibilidade de constituição válida da relação
processual executiva. Ao verificar a existência ou não dos pressupostos e
condições da ação o julgador age de ofício, não dependendo sua atividade
de provocação. Entretanto, o fato de independer de provocação não
significa que a parte fique impossibilitada de suscitar a presença de vícios
que poderiam, e deveriam, haver sido conhecidos ex oilidopelo julgador.

A partir dessas observações, pode-se concluir que é perfeitamente
possível e adequado admitir o exercício do direito de defesa na execução,
independentemente da oposição de embargos, sobretudo quando se
alega a inexistência dos pressupostos processuais exigíveis à
constituição de toda relação processual ou das condições da ação,
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elementos esses exigidos na sistemática adotada pelo atual CPC para que
exista o próprio direito de acionar o Poder judiciário.

Entendimento contrário importaria negar-se aplicação às
garantias constitucionais relativas à atividade jurisdicional (procedural
due process), ou ainda, defender-se que a execução não se realiza através
de um processo, o qual possui, sempre, natureza dialética.

Identificando essa contraditoriedade na instrução do processo,
Cândido Dinamarco, acentuou que a dialética do processo se
caracterizava pelo funcionamento conjugado de situações jurídico-
processuais e fatos processuais, pois de um fato nasce uma situação
jurídica, com fundamento na qual vem fato novo, nasce nova situação
jurídica e assim até o final do procedimento.

De acordo com o entendimento esposado pelo consagrado
mestre, cada ato processual, isto é, cada anel da cadeia que é o
procedimento, realiza-se no exercício de um poder ou faculdade, ou para
desencargo de ônus, o que significa que é a relação jurídica que dá azo ao
procedimento. Por sua vez, cada poder, faculdade, ônus, dever, só tem
sentido enquanto tende a favorecer a produção de atos que possibilitarão
a consecução do objetivo final.

Na mesma esteira, convém mencionar a posição de Tucci e Cruz
e Tucci de que é "... impossível um processo unilateral, agindo
somente uma parte, pretendendo obter vantagem em relação ao
adversário, sem que esse seja ouvido, ou, pelo menos, sem que se lhe
dê oportunidade de manifestar-se",

No sentido que usualmente se adota, a exceção de pré-
executividade serve para identificai a defesa que se exerce,
independentemente da eposição de embargos, no corpo mesmo do
processo de execução. Refere-se mais à defesa direta contra o processo
executivo, por envolver a indispensável alegação do desatendimento de
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matéria de ordem pública (ausência de pressupostos e/ou condições da
ação), a qual háde ser conhecida de ofício pelo julgador.

Para realização da defesa do Executado sem a necessidade de
oposição de embargos à execução, muito tem contribuído o atual texto
constitucional que consagra garantia de que ninguém estará sujeito a
sofrer agressões em seu patrimônio, sem o devido processo legal (art. 5o,
LIV da CF/88), reconhecendo-lhe, em todos os processos, mesmo nos de
execução, o contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV da CF/88).

Dessa forma, tem sido observado que no processo de execução, o
juiz deve ter atenção redobrada para desfechá-lo apenas e tão somente
quando satisfeitos todos os requisitos exigidos por íei, incluindo aí, de
forma genérica, os pressupostos processuais e as condições da ação.

Acerca do cabimento da exceção pré-executividade no direito
brasileiro, importante é a análise do pensamento de consagrados
doutrinadores pátrios que se dedicaram ao estudo desse assunto, e cujos
ensinamentos corroboram as assertivas ora lançadas pelo Estado do Acre.
In verbis:

"Embora não haja previsão legal, e tendo o juiz tolerado, por
lapso, à falta de algum dos pressupostos, é possível o devedor
requerer o seu exame desobrigado do aforamento de
embargos, ou antes mesmo de sofrer a penhora". (ARAKEN
DE ASSIS, inManual do Processo de execução, vol. 1,p.334)

"A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de
toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da
execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo
o momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a
requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o
devedor utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a
nulidade cm simples petição, nos próprios autos da
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execução." (HUMBERTO THEODORO, JR., In Curso de
Direito Processual Civil, vol. II, T Ed., p. 864)

"Aquele que não pretender ou não precisar utilizar os
embargos do devedor, evidentemente, não necessitará garantir
o juízo. Assim, a alegação de nulidades, vícios pré-
processuais e processuais que tornam ineficaz título
executivo, judicial ou extrajudicial, devem ser suscitados
através da exceção de pré-executividade, antes mesmo ou
após a citação do executado..." (LUIZ EDMUNDO APPEL
BOJUNGA, In Revista de Processo n." 55, p. 69 - 70) (grifou-
se)

"A inépcia da petição inicial executiva ou a presença de
qualquer óbice ao regular exercício da jurisdição in executivis
constituem matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, de
ofício ou mediante simples objeção do executado, a qualquer
momento e em qualquer fase do procedimento. Da
circunstância de ser a execução coordenada a um resultado
prático e não a um julgamento, não se deve inferir que o juiz
não profira, no processo executivo, verdadeiros julgamentos,
necessários a escoimá-)o de irregularidades formais e a evitar
execuções não desejadas pela ordem pública. A recusa em
julgar questões dessa ordem no processo executivo
constituiria negativa do postulado da plena aplicação da
garantia constitucional do contraditório a esse processo. É
preciso debelar o mito dos embargos, que leva os juizes a uma
atitude de espera, postergando o conhecimento de questões
que poderiam e deveriam ter sido levantadas e conhecidas
liminarmente, ou talvez condicionando o seu conhecimento à
oposição destes. ..."(CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, In
Execução Civil, 3a Ed. Malhciros Editores, 1993, p. 447 - 8).
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"Insinua-se nas concepções modernas da ação executiva,
cada vez com maior intensidade, a consideração de que o
respectivo processo, longe de estar privado de cognição,
contém elemento às vezes relevante de conhecimento, não

apenas tendente a corrigir eventuais imperfeições da
relação processual, mas, cm determinados casos,
objetivando até mesmo 'totale e definitiva eüminazione
dei ptocesso esecutivo', de modo que a proposição dos
embargos do devedor nem sempre será necessária para que
o executado impeça o desenvolvimento da demanda
executiva, ainda que essa reação oposta pelo executado seja
uma autêntica defesa de mérito. ...Tem-se verificado, na
verdade, que os limites de cognição do juiz da execução, que
deveria limitar-se às defesas processuais, ou como lhes chama
o direito italiano, defesas contra os atos executivos c não
defesas de mérito contra a execução, tem-sc alargado para
permitir que os autos do processo executivo suscitem
determinadas exceções que digam respeito ao meritum
causae". (OVÍDIO BATISTA, In Curso de Processo Civil, vol.
2, p. 23-4). (grifou-se)

Compulsando-se compêndios jurisprudenciais, colhem-se
excertos que demonstram a viabilidade de se acolher a presente exceção.

"É cediço, tanto cm doutrina como em jurisprudência, que a
nulidade da execução, por até proclamávcl de ofício, pode ser
perfeitamente argüida a qualquer tempo, não reclamando, por
isso, que o juízo esteja seguro pela penhora ou que haja,
necessariamente, a apresentação de embargos".(/« Al 350.619 -
SP, da 4' CC do TTACivSP, rei.Juiz José Bedram)

"Flavendo nulidade de ato essencial no processo de execução
que importe em obter a constituição válida e regular de seu
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processamento, a matéria pode ser conhecida de ofício, sem
exigir mesmo a segurança do juízo ou a apresentação dos
embargos" (In Ap 23.847, rei. Juiz Maurício Delgado, ac.
14.02.84, DMG de 31.10.84).

"Processo Civil. Execução Fiscal. Execução de pré-
executividade do título. A chamada 'exceção de pre-
executividade do título' consiste na faculdade, atribuída ao
executado, de submeter ao conhecimento do juiz da execução,
independentemente de penhora ou de embargos,
determinadas matérias próprias da ação de embargos do
devedor. Admite-se tal exceção, limitada, porém sua
abrangência temática, que somente poderá dizer respeito a
matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade

do título, que seja evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo
reconhecimento independa de contraditório, ou dilatação
probatória". (Ac un da 2a T do TRF da 4a R - AgRg no Ag
96.04.47992 - O/RS - Rei. Juiz Teori Albino Zavascki - J
04.11.96-Agtc.: Plastifício Caxiense S/A Ind. E Com.; Agdo.:
despacho de fl. 93 - DUJ 2 27.11.96, p. 91.446 - ementa
oficial).

Constatado, portanto, que a exceção de pré-executividade
constitui a defesa - e, por isso, exceção - que se exerce no processo da
execução, independentemente da oposição de embargos e da prévia
segurança de juízo, quando se alega que a peça vestibular da ação
executiva foi desfechada sem atender aos pressupostos gerais e específicos
relativos ã formação válida e existência da relação processual.

Demonstrada, à saciedade, que quando se invoca matéria de
ordem pública, como, v. g., a inexistência das condições de ação ou a não
satisfação dos pressupostos processuais, matérias que merecem ser
conhecidas de ofício pelo juiz, pode-se, excepcionalmente, segundo a
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melhor doutrina e a jurisprudência, admitir que a defesa do executado se
realize por meio de simples petição nos autos do processo, petição essa
que recebe a denominação de exceção de pré-executividade.

DA DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DO ESTADO DO ACRE

Com efeito, o interesse do Estado na relação jurídica submetida
à apreciação é de clara percepção.

A evidencia por ser fato público c notório dispensando qualquer
meio de prova, através do CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO QUE ENTRE SI CELEBRARAM AUNIÃO, O ESTADO
DO ACRE E O BANCO DO ESTADO DO ACRE S. A., COM A
INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S/A E DO BANCO
CENTRAL DO BRASIL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA
MEDIDA PROVISÓRIA N.° 1.612 - 21, DE 05 DE MARÇO DE 1998,
cópia anexa, o Estado do Acre, adquiriu em 31 de março de 1998, todos
os ativos do BANACRE, de sorte que a instituição financeira cm
liquidação não dispõe de qualquerpatrimônio.

A MM. Juíza ao prolatar a sentença vislumbrou a
responsabilidade do Estado do Acre na lide, quando assim se manifestou:

"Bem de ver que o fato dos valores descontados do
Reclamante, a titulo de pagamento parcelado da compra das
ações, estarem acauteladas em conta do Tesouro Estadual, não
retira a legitimidade do Banco em figurar no pólo passivo,
uma vez que mesmo estando em período de pré-liquidação
continua com personalidade distinta para discutir a lide no
processo de conhecimento. Quando da cxeqüibílidade do
direito, sim, é que, a depender do patrimônio líquido, deverá
ser perquirida a despersonalização da pessoa jurídica, e aí, o
Estado do Acre, como responsável subsidiário, deverá
responder pelos danos causados a terceiro".
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Nessa lógica, é perfeitamente possível que a execução da sentença
ora recorrida, alcance a pessoa jurídica do Estado do Acre, que não
integrou a lide, mas deverá suportar os efeitos do processo.

Marca, também, o interesse do Estado do Acre na ação ajuizada,
a própria natureza do negócio, tendo em vista que a transação envolvia
venda de ações ordinárias nominativas de propriedade do Estado do Acre
relativas ã sua participação na sociedade de economia mista BANACRE,
cujo produto dessa transação foi depositado na conta do Tesouro
Estadual.

Desta feita, exsurge seguro dos fatos relatados o interesse jurídico
do Estado do Acre na relação jurídica submetida à apreciação judicial.

II - DOS VÍCIOS QUE MACULAM A O PROCESSO

Prima facie, pode-se constatar que a peça exordial da Ação
Executiva ajuizada perante esse MM. Juízo por ex-funcionária da
Instituição cm Liquidação BANACRE S.A, está maculada pela inépcia,
tendo em vista o não atendimento dos pressupostos legais de validade do
processo, senão vejamos:

DA CARÊNCIA DA AÇÃO

Não está presente o pressuposto processual referente aos sujeitos
do processo. No pólo passivo da ação, deveria figurar também o Estado
do Acre, posto que as ações vendidas eram de sua propriedade, tanto c
que o produto do negócio foi depositado na conta do Tesouro Estadual.

Na inicial, a Exequente não foi precisa ao qualificar o réu da
relação processual. A não qualificação adequada das partes, além de violar
expresso preceito de lei, constitui-se cm um modo de impossibilitar que o
Estado do Acre possa manifestar-se no processo como parte legítima.

A Exceta, ao não observar os requisitos obrigatórios da petição
inicial, estatuídos no art.282, inciso II do CPC, inquinaram a Ação
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ajuizada com vícios que impossibilitam a constituição válida do processo
executivo, os quais poderiam, c deveriam, haver sido conhecidos ex ofíicio
pelo MM.Julgador, ao despachar a inicial.

Acerca da inépcia em face da não observância dos preceitos
estabelecidos no art. 282, oportuna é a análise do seguinte julgado:

"A petição inicial que não preencher os requisitos exigidos
nos arts. 282 e 283, do CPC, ou apresentar defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito,
deverá ser emendada ou completada, no prazo de 10 dias ,
sob pena de indeferimento da peça vestibular"(Ac. Un. da Ia
T. do RTF da 3a R., de 08.10.1996, na Ap. 96.03.020.589-3, rei.
Juiz Roberto Haddad; RT 740/444)

Assim, evidenciada a ausência de um dos pressupostos de
validade da ação, é de se esperar que esse MM. Juízo determine seja
sanada a irregularidade em obediência a Legislação já mencionada no
curso do presente arrazoado, c cm observância dos Princípios
Constitucionais do devido processo legal(art. 5o, LIV da CF/88, e do
contraditório e ampla defcsa(art. 5", LV da CF/88), cuja incidência à
espécie não pode ser afastada, sob pena de negativa de vigência à Lei
Maior e de Contrariedade de expressa disposição constitucional, matérias
que, desde já, ficam prequestionadas para eventual interposição dos
recursos cabíveis.

AUSÊNCIA DA CITAÇÃO DO LITISCONSORTE

Com maior razão, justifica-se o reconhecimento da competência
da Vara da Fazenda Pública, privativa das ações de interesse do Estado, se
presentes todos os requisitos para a formação do litisconsórcio passivo
necessário, expresso no art. 47 da Lei Adjetiva Civil.

"Art. 47 - Há litisconsórcio necessário, quando, por
disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz
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tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes;
caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de
todos os litisconsortes no processo.

Parágrafo único - O juiz ordenará ao autor que promova a
citação de todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo
que assinar, sob pena de declarar extinto o processo".

Interessante anotar os ensinamentos de Cândido Rangel
Dinamarco, na obra LITISCONSÓRCIO, 3* edição, Editora Malheiros, p.
66-67:

"A necessidade do litisconsórcio reside na indispensabilidade
da presença de partes plúrimas, resolvendo-se numa questão
de legitimidade ad causam ativa ou passiva: dizer que o
litisconsórcio é necessário significa negar a legitimidade de
uma só pessoa para demandar ou para ser demandada
isoladamente, carecendo de ação o autor que insistir na
demanda isolada. Trata-se de matéria de ordem pública, que
ao juiz cumpre fiscalizar de-ofício, dkando-lhe a lei,
expressamente, o dever de determinar o necessário para que se
faça o litisconsórcio, nos casos em que a lei o exige, sob pena
de extinção do processo sem julgamento do mérito".

In casu, a formação desse litisconsórcio decorre tanto da lei
como da natureza da relação jurídica em pauta.

Consoante já mencionado, a MM. juíza reconheceu na sentença
a responsabilidade subsidiária do ora recorrente - Estado do Acre -
derivada da Lei 6.404/76, especificamente do seu art. 242, que assim
determina:

"Art. 242 - As companhias de economia mista não estão
sujeitas a falência mas os seus bens são penhoráveis e
executáveis, e a pessoa jurídica que a controla responde
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subsidiariamente, pelas suas obrigações".

Por sua vez, a natureza da relação jurídica embutida na ação
autoriza a presença obrigatória do Estado na lide, posto que, as ações
alienadas eram de sua propriedade e não do BANACRE.

Caracterizado na situação o litisconsórcio necessário deveria o
MM. Juiz ordenar ex ofício a citação do Estado do Acre para apresentar
sua defesa, diante da imposição contida no parágrafo único do artigo 47
do CPC, susomencionado.

Diz Cândido Dinamarco, obra já citada, p. 242 - 243:

"As normas que exigem o litisconsórcio, fazendo-o necessário,
são cogentes, dotadas de imperatividade absoluta: nem às
partes nem ao juízo é dado transgredi-las, dcrrogá-las ou
afeiçoá-las ã sua vontade, porque subjacente a elas há uma
raspo de ordem pública que transcende a esfera de interesses das
partes em conflito. Por isso, incumbe ao juiz velar por elas
inquisitivamente no processo (como a muitas outras, pela
mesma razão); e assim é que, chegando o momento
procedimental previsto pelo art. 327 do Código de Processo,
o juiz verificará a existência de qualquer vício que poderia dar
azo à extinção do processo sem julgamento do mérito,
fazendo-o com ou sem provação do réu.

Não determinado a integração do litisconsórcio, o que deverá
fazer a requerimento ou de-ofício, incorrerá o juiz em grave
etror in procedendo e permitirá que o processo leve consigo
uma nulidade de que depois poderá pô-lo a perder".

Entrementes, tal ato não foi providenciado, mesmo
evidenciando a responsabilidade subsidiária do Estado do Acre.
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INCOMPETÊNCIA DOJUIZADO ESPECIAL

Demonstrado a necessidade da presença do Estado do Acre para
figurar nessa relação processual, o Juizado Especial, em linha de
conseqüência, não é competente para apreciar e julgar a causa sub judice,
nos termos previstos na Lei Estadual n.G 1.168 de 24 de novembro de
1995, art. 9" , § 2°, que afasta dos auspícios judicante desse órgão questões
de interesse da Fazenda Pública.

"Art. 9" -

Parágrafo 2" - Ficam excluídas da competência do Juizado
Especial as causas de natureza sucessória, alimentar,
falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública e, também,
as relativas a acidentes do trabalho, a resíduos e ao estado e
capacidade das pessoas e, ainda as previstas na Lei n.° 7.347,
de 24.07.85 (Lei da Ação Civil Pública), mesmo que de cunho
patrimonial'".

A competência a guo, para a causa é delimitada na Lei
Complementar n.u 47, de 22 de novembro de 1995 (Código de
Organização e Divisão Judiciária do Estado do Acre)

"Art. 233 - Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública
processar e julgar:

I - as causas de interesse da Fazenda Pública do Estado..."

A competência da Vara da Fazenda Pública ratione personae é
absoluta. Segundo Antônio Cláudio da Costa Machado na obra Código
de Processo Civil Interpretado p. 96, a incompetência: a incompetência
absoluta (objetiva pela matéria e qualidade da parte e a funcional) não se
submete à prorrogação e, portanto, não precisa ser alegada pela parte por
meio de exceção declinatória, mas sim como preliminar de contestação
(art. 301, II). Caso a parte não a alegue em defesa, deve o órgão
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jurisdicional (monocrático ou colegiado), verificando a sua existência,
declará-la ex ofíicio.

Outrossim, confirma a competência da Vara da Fazenda Pública,
para dirimir a lide a Lei n.° 9.469, de 10 de julho de 1997, no seu art. 5o,
parágrafo único:

"Art. 5U

Parágrafo único - As pessoas jurídicas de direito interno
público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos,
ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir,
independentemente da demonstração de interesse jurídico,
para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar
documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria
e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de
deslocamento de competência, serão consideradas
partes,"(grifei)

Como se vê, o dispositivo in comento, autoriza as pessoas
jurídicas de direito público a intervir nos processos, cuja decisão possa-
lhes acarretar qualquer conseqüência, inclusive por via reflexa, deslocando
a competência do feito, como se parte fosse.

Ora, a simples intervenção do Estado do Acre já ensejaria a
incompetência per si desse Juizado Especial.

DA INEFICÁCIA DA SENTENÇA

Conseqüentemente, em vista das irregularidades já
supramencionadas, a sentença prolatada nos autos é ineficaz a medida
que não houve a citação do Estado do Acre para integrar a lide no pólo
passivo, mas por via reflexa será atingido na fase executoria como
explicitamente reconhecera o decisum.
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Ademais Excelência, note-se quão esdrúxula a situação
engendrada nos autos:

O BANACRE, hoje, não dispõe de qualquer ativo, posto que
através do contrato, cm anexo, todos os seus bens foram vendidos ao
Estado. Nessa ordem, logicamente em face da responsabilidade subsidiária
delimitada na sentença, em fase de execução o Estado deverá suportar o
ônus da ação, embora sem ter participado do processo de conhecimento.

Em vista de tal fato é impossível continuar o processo, sem que
o Estado assuma a sua responsabilidade herdada.

O princípio do contraditório (art. 5o, LX, CF) repugna que possa
ser ordinariamente atingida pela sentença, seus efeitos c imutabilidade,
pessoas que não participaram do processo nem teve como influir nos seus
rumos e no teor do provimento. Em seu respeito, a sentença só será eficaz
quando todos os titulares da relação ou situação jurídica controvertida
hajam sido partes no processo.

Rcprisa-se aqui o comando do próprio caput do art. 47 do CPC,
última parte: "... caso em que a eficácia da sentença dependerá da
citação de todos os litisconsorte no processo".

Ou seja, a eficácia da sentença condiciona-se diretamente à
citação de todas as partes.

A propósito, é bastante oportuna a lição extraída da obra
CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL COMENTADO, dos insignes mestres
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, 4° edição, Editora
RT.(p. 472)

"Eficácia da sentença. Caso se trate de litisconsórcio
necessário, todos os litisconsortes devem ser citados para a
ação sob pena de a sentença ser dada inutilmente (ínutilier
data), isto é, não produzir nenhum efeito, nem para o
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litisconsorte que efetivamente integrou a relação processual
como parte. A sentença dada sem que tenha sido integrado o
litisconsórcio necessário, não precisa ser rescindida por ação
rescisória, porque é absolutamente ineficaz, sendo
desnecessária sua retirada no mundo jurídico.

Eficácia da sentença, aferição posterior. A sentença dada sem
a integração do litisconsórcio necessário terá sua eficácia
aferida posteriormente. Caso o litisconsorte necessário que
não integrou a relação processual, concorde com a sentença e
se submeta a seu comando, sendo isto possível por tratar-se de
matéria de direito disponível, reputa-se eficaz a sentença; do
contrário, havendo impugnação pelo litisconsorte não citado,
a sentença é ineficaz com relação a ele e a todos os que
participaram do processo. Em sentido mais ou menos
conforme: Arruda Alvim CPCC, II, 351.

Eficácia da sentença. Influência na esfera jurídica de outrem.
Toda vez que se vislumbrar a possibilidade de sentença
atingir, diretamente, a esfera jurídica de outrem, a menos que a
lei estabeleça a facultatividade litisconsorcial (v.g., CC 623 II)
deve ser este citado como litisconsorte necessário, a fim de
que possa defender cm juízo".

No mesmo sentido, observa-se a jurisprudência anotada na obra
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, do sempre lembrado mestre
Theotonio Negrão, 3" edição, Editora Saraiva p. 155/156:

"Art. 47 - É nulo lab initio' o processo cm que não foi citado
litisconsorte necessário (RTJ 80/611, 95/742, RSTJ 30/230,
RJTJESP 113/222, RTFR 102/163, RT 508/202). E o
comparecimento do litisconsorte, na fase recursal, não o
convalida (RTJ 112/355, RJTJESP 127/49, RP 1/206, em. 103).
Em compensação, a falta de pedido de citação do
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litisconsorte passivo necessário não anula o processo,
podendo ser sanada até a sentença (RJTJESP 95/201); contra,
entendendo que, se não foi pedida a citação do litisconsorte
passivo necessário, o processo deve ser extinto: RF 312/147.

Tem-se ainda:

"Se o litisconsorte passivo facultativo não foi citado em nome
próprio para a ação, não pode ser alcançado pelos efeitos da
condenação, pois esta é inoperante em relação a ele. Seu
comparecimento espontâneo, mas na qualidade de
representante de outro litisconsorte, não supre a falta de
citação"(RT 630/82).

A nulidade do processo, por falta de intervenção de
litisconsorte necessário, foi prolatada até em embargos de
declaração oposto contra em recursos especial (STJ - Ia
Turma, Resp. 2.592 - PE - Edcl, rei. Pedro Acioli, J. 8.08.90,
acolheram os embs., v.u., F+DJU 27.08.90, p. 8.319).

Ante as razões demonstradas em linhas pretéritas, forçoso é
reconhecer que a respeitável decisão merece ser reformada por Vossa
Excelência, que com certeza, antes de fundamentar sua decisão
desconhecia o Contrato firmado em que o ESTADO assumiu todas as
responsabilidades existentes pelo então em processo de Liquidação
BANCO DO ESTADO DO ACRE S.A .

III - DO PEDIDO

EX POSITIS espera o Estado do Acre que Vossa Excelência
reconheça a inexistência de pressupostos de constituição válida do
processo de execução, e nesta oportunidade requer:

a) a declaração de nulidade da sentença em face da ausência de
citação do litisconsórcio passivo necessário;
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V

b) seja declarada a incompetência do Juizado Especial para dirimir
o feito, diante da presença obrigatória do Estado do Acre no pólo
passivo da ação.
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Procurador do Estado do Acre.

Lembre-se: dirigir quando se sentir sem condições físicas ou
emocionais põe em risco não só a sua vida, mas a de todos os
usuários do trânsito (DETRAN-AC)
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR

PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ACRE

ESTADO DO ACRE, pesso;i jurídica de Direito Público
Interno, já qualificado nesses autos por seu Procurador subscritor, com
endereço profissional na Procuradoria-Gcnd do Estado, sito a Av. Getúlio
Vargas 2.852 Bosque, nesta Capital, onde recebe citações e intimaçòes de
estilo, inconformado com o v. Acórdão n" 3.169, prolatado no Mandado
de Segurança n" 00.000087-6, em que é parte Impetrada ESTADO DO
ACRE e Impetrante MARIA HEL1ÀNIA DE MOURA, publicado no
Diário da Justiça do Éátado do Acre n° 1.806, de 04 de julho de 2000, vem
mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência com fundamento no
prescrito pelo art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
para, nos termos do art. 188 e art. 541, do CPC, tempestivamente, interpor
o presente

Para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, pelo que requer,
exercido o juízo de admissibilidade e em face de se tratar de ofensa direta c
frontal à Lei Federal, seja o presente recurso submetido a exame daquela
Corte.

Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente do Colendo

Superior Tribunal de Justiça

Referência: Acórdão n" 3.169 no Mandado de Segurança n°
00.000087-6 de Rio Branco-AC

Recorrente: ESTADO DO ACRE

Recorrido: MARIA HELIÂNIA DE MOURA

RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL
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Colendo Superior Tribunal de Justiça

Colenda Turma

Eminentes Ministros Julgadores,

Inobstantc o brilhantismo da V. DECISÃO (Acórdão nu 3.169)
proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Fvstado do Acre, data vcnia,
a mesma não pode prosperar, consoante ver-se-á adiante:

DOS ACÓRDÃOS COMBATIDOS,

tendo em vista que o tema dos Embargos foi discutido c sobre ele
houve decisão no Acórdão respectivo, a irresignação principal do
ESTADO DO ACRE tem o seu ponto focai no Acórdão n° 3.169, no MS
00.000087-6 e a secundária no Acórdão n" 3.195, já que não ocorreu a
negativa de vigência ao artigo 535 do CPC, assim:

"Acórdão n° 3.169.

Feito: Mandado de Segurança n° 00.00087-6

Órgão: Tribunal Pleno

Relator Originário: Desembargador Feliciano Vasconcelos

Relator designado: Desembargador Ciro Facundo de Almeida

Impetrante: MARIA HELENA DE MOURA(sic)

1" Advogado: Glenn Kelson Castro

2" Advogado: Kelen Rejane Nunes Belucci Castro

3" Advogado: Franciberto Ferreira de Castro

Impetrado: MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA DO
ESTADO DO ACRF(sÍc)

I.it. Passivo: Estado do Acre

Proc. do Estado: Roberto Ferreira da Silva
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"MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DF
CARGOS. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO E NÃO
CARGO TÉCNICO E CIENTÍFICO. DISTINÇÃO
ENTRE CARGO TÉCNICO E CIENTÍFICO.

1. E admissível constitucionalmente a acumulação de um cargo
de professor com um cargo técnico.

2. Cargo técnico não se confunde com cargo científico, visto
que, para o primeiro, a exigência é de conhecimento técnico
em nível de segundo grau e para o segundo, conhecimento
científico em nível de terceiro grau.

3. O técnico legislativo ocupante de cargo criado por lei, pode
acumular com um cargo de professor, respeitado apenas a
compatibilidade de horário.

4. Ordem concedida".

"V.v MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR
PÚBLICO - CUMULAÇÃO DE CARGOS - TÉCNICO
LEGISLATIVO E PROFESSOR - INADMISSIBILIDADE -

CARGO DE NÍVEL MÉDIO - ATIVIDADE QUE NÃO
EXIGE CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS DE

NÍVEL TÉCNICO - INOCORRÉNCTA DA EXCEÇÃO
AO PRINCÍPIO DA 1NACUMULAÇÃO DE CARGOS
PÚBLICOS - COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS -
IRRELEVANTE NA HIPÓTESE - SEGURANÇA QUE SE
DENEGA.

1. Apesar da denominação Técnico Legislativo, a função
exercida pela Impetrante cinge-se à atividade de organizar
serviços auxiliarcs e burocráticos, sem qualquer conotação
técnica ou cientifica, já que, notadamente, não exige
conhecimento específico para seu desempenho (art. 24, do
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Regulamento Administrativo da Assembléia Legislativa do
Estado do Acre);

2. A Constituição Federal (art. 37, XVI, 'b^ ao excepcionar à
acumulação de um cargo de professor com um cargo técnico,
estando ou não esse nome fixado na carreira respectiva,
evidentemente, refere-se ao cargo para o qual se exige pessoa
com conhecimentos de natureza técnica, específico em uma
área do saber, ou ainda com um treinamento especializado em
ciências, não se confundindo com atividade burocrática,
meramente repetitivo;

3. Tangente à compatibilidade de horários para a pretendida
acumulação, no particular, é irrelevante, face ao não
enquadramento do cargo Técnico Legislativo ao conceito de
'cargo técnico' tratado pela Constituição;

4. Precedentes Jurisprudenciais".

"Acórdão n" 3.195

Feito: Mandado de Segurança n° 00.00087-6

Órgão: Tribunal Pleno

Relator Originário: Desembargador Feliciano Vasconcelos

Relator designado: Desembargador Ciro Facundo de Almeida

Impetrante: MARIA HELENA DE MOURA(sic)

1° Advogado: Glenn Kelson Castro

2" Advogado: Kelen Rcjanc Nunes Belucci Castro

3oAdvogado: Franciberto Ferreira de Castro

impetrado: MFSA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA DO
ESTADO DO ACRE(sic)
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Lit. Passivo: Estado do Acre

Proc. do Estado: Roberto Ferreira da Silva"

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. OMISSÃO NO JULGADO.

3. Não é omisso o acórdão que deixa de fazer referência a um
fato não provado e sem relevância para o deslinde da ação(sic)

4. Os Embargos de Declaração consoante decisão deste órgão
fracionado, se prestam para fortalecer o julgado, expurgando
do Acórdão dúvidas, omissões e contradições, não se
prestando como recurso idôneo para corrigir os fundamentos
de uma decisão".

Sendo fiel aos fatos, transcreve-se o inteiro teor do relatório do
Acórdão nos autos do Mandado de Segurança nu 00.000087-6, de Rio
Branco.

"RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Fcliciano Vasconcelos,
relator: Maria Heliânia de Moura, nos autos qualificada,
impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar,
contra ato da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do
Estado do Acre que determinou a opção entre o cargo de
Técnico Legislativo e o de Professora P-1, que ocupa naquela
Casa Legislativa e na Secretaria Estadual de Educação c
Cultura, respectivamente.

Aduz que o ato impugnado é ilegal, pois desempenha
regularmente suas atividades profissionais sem
incompatibilidade de horários, e, garante que tanto a
Constituição Federal (art. 37, XVI, alínea 'b'), como a Lei
Complementar 39/93 (art. 168), quanto a Resolução n."
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293/92 (art. 67, II), autorizam o exercício cumulativo de um
cargo técnico com um de professor.

Acostados à inicial vieram os documentos de fis. 06/29.

Através do despacho de fls. 32/33, não vislumbrando os
pressupostos necessários a sua concessão, indeferi a liminar.

Regularmente notificados, a Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa (autoridade coatora) e o Estado do Acre
(litisconsorte passivo) prestaram informações, em conjunto, às
fls. 40/47, declinando que inexiste direito líquido e certo, ao
argumento de que o atributo 'técnico' do cargo de Técnico
Legislativo não se enquadra no conceito de que trata a
Constituição Federal. Trouxeram à colação diversos julgados
acerca da matéria.

Asseguram também que não há compatibilidade de horários
para a efetiva acumulação dos cargos em pauta, uma vez que
na Secretaria de Educação a Impetrante tem jornada de
trabalho de 40 (quarenta) horas.

Foram os autos à Procuradoria Geral de Justiça, que ofertou
parecer às fls. 51/56, manifestando-se pela denegação da
segurança, ao argumento de que a Impetrante não demonstrou
a compatibilidade de horários e que o cargo de técnico
legislativo não se ajusta ao conceito de técnico, que trata o art.
37, XVI, V, da Constituição Federal, face à natureza repetitiva
da atividade, não exigindo conhecimento especiais.

É o relatório."

A seguir, o Estado opôs Embargos de Declaração, com efeito,
modificativo sob a alegação de que a Impetrante já fora demitida do cargo
de Professora da Secretaria de Educação e Cultura, com fundamento em
informação juntada aos autos pela Impetrante, em 05 de abril de 2000, a
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fl. 61 dos autos do MS, assim: "considerando que o processo de
demissão do ota Requerente já fora concluído na Secretaria de
Estado de Educação".

Tal fato, isto é, a inserção de requerimento da Impetrante ocorreu
após a oferta das INFORMAÇÕES do Impetrado.

O v. Acórdão n" 3.195 nos Embargos destacou que inesistia
omissão no julgado e que: "Não é omisso o acórdão que deixa de fazer
referência a um fato não provado e sem relevância para o desiinde da
ação".

Em que pese o REsp não servir como base de acréscimo
probatório, apenas para justificar a impetração dos embargos, junta-se
neste documento, a prova de que a manifestação da Impetrante às fls. 61, é
ESSENCIAL no desiinde da questão, pois aquela foi exonerada dos
quadros da Secretaria de Educação em 01.04.2000.

A guisa de situar-se no tempo, registra-se que a Súmula do
Acórdão que concedeu a segurança toi publicada no DJ n° 1.806, de
4.7.2000, e os Embargos de Declaração em 10.8.2000.

Com o propósito de que fosse aclarado o teor do Acórdão n"
3.169, o recorrente opôs Iembargos de Declaração que, após o
enfrentamento do tema pelo Egrégio Tribunal de Justiça, redundou no
Acórdão n" 3.195.

No v. Acórdão consta à fl. 116 que:

"Na verdade, inexiste qualquer omissão no julgado, até mesmo
porque, tal fato, comunicação de conclusão do processo de
demissão da Impetrante, não foi sequer mencionado nas
informações do Embargante, que se limitou a discutir a
inexistência de direito líquido e certo da Embargada foi
entender que o cargo que ocupa na Assembléia Legislativa não
é técnico, capaz de ensejar o direito a acumulação com um

363



Recurso Especial apresentadoperante o Colendo SuperiorTribunaldeJustiça

cargo de professor. No demais, a petição que pede julgamento
não diz cm nenhum momento que a Impetrante tenha sido
demitida e, seguinte àquela petição, um mês depois, há até uma
declaração da própria Secretaria de Educação dando conta que
a Embargada trabalhou no horário de 7:00 às 11:00 horas no
Centro de F^nsino Especial Dom Bosco (fl. 74)".

Apenas para efeito de confrontação, há que se fragmentar em
blocos de assertivas perfeitas e acabadas tal parágrafo, assim:

"Na verdade, inexiste qualquer omissão no julgado, até mesmo
porque, tal fato, comunicação de conclusão do processo de
demissão da Impetrante, não foi sequer mencionado nas
informações do Embargante".

A respeito dessa afirmação o Requerente não poderia referir-se a
ela nas informações (protocoladas em 09.03.2000, às fls. 41/48), pois o
registro sobre o processo de demissão da Impetrante somente ocorreu em
05.04.2000, (fl. 61).

Na realidade, o que realça a importância do documento que
destaca o fato de a Impetrante ter sido demitida após a juntada das
INFORMAÇÕES é o r. despacho do i. Senhor Desembargador Relator
Originário a fl. 33 dos autos: "Por outro lado, a impetrante não
demonstrou que há processo de demissão do cargo de professora,
em andamento na Secretaria de Educação, que reclame a urgência
da medida".

O aludido despacho foi exarado ab initio, por ocasião da
apreciação do pedido de liminar.

Como se demonstra, o recorrente não poderia ter feito qualquer
alusão à demissão da servidora, por ocasião da apresentação das
informações.
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A propósito, para manifestar-se sobre o teor do documento ã fl.
61, o Requerente deveria ter sido intimado, o que não ocorreu.

Na aludida declaração, o período a que se refere à informação,
não está claro.

Trabalhou, sim... Em que período?

E iógico deduzir-se que foi anteriormente ao julgamento do
Mandado de Segurança.

Faz-se mister iluminar o debate da questão constitucional violada:
art. 37, XVI, da Constituição Federal.

Nas Informações, fl. 47, o Impetrado manifestou-se sobre a
incompatibilidade de horários para acumulação dos cargos de técnico
legislativo e professor.

De comentar-se, o teor da declaração à fl. 74 ipsis Jitteris. "dando
conta que a Embargada trabalhou no horário de 7:00 às 11:00 horas no
Centro de Ensino Especial Dom Bosco".

A esse respeito, a conclusão de que a Impetrante estaria, ainda,
prestando serviços na data em que foi firmada a declaração: 25 de maio de
2000, o v. Acórdão foi induzido pela Impetrante a integrar em sua
convicção um sofisma.

Dispõe o Contrato de Trabalho, à fl. 09 do MS, que o Recorrido
submeter-se-á a uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais.

Ou, numa hipótese mais favorável ã Impetrante: 25 (vinte e
cinco) horas semanais, conforme consta no contracheque à fl. 14, de
serviços prestados à Secretaria de Educação e Cultura.

No v. Acórdão concessivo da segurança, f). 90, consta que a
Impetrante submete-se no cargo de técnico legislativo a um regime de
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trabalho de 40 (quarenta) horas semanais; o que redundaria numa jornada
de, no mínimo 65 (sessenta e cinco) horas semanais.

Ainda assim, nos autos inexiste prova da compatibilidade de
horários, isto é, entre os turnos que desenvolve na Secretaria de Educação e
Cultura e na Assembléia Legislativa.

A Impetrante não mais pertence aos Quadros da Secretaria de
Educação e Cultura desde 01.04.2000.

Portanto, quanto a esse pedido houve perda do objeto.

Trouxe à colação jurisprudência pátria, federal e estadual, com
destaque à Apelação Cível n" 165.478-1 - São Paulo, em que foi apciante
Maria Vânia Lima de Araújo e apelado Comissão Permanente de
Acumulação de Cargos da Coordenadoria de Recursos Humanos do
Estado, onde a Quinta Câmara Civil do Tribunal de Justiça, por votação
unânime, adotado o relatório de fls., negou provimento ao recurso.

A seguir excerto do aresto:

"Na qualidade de servidora do Tribunal de Justiça do Estado,
que ocupa o cargo de Escrevente Técnica Judiciário, lotada
na Comarca de São José dos Campos, queixa-se a impetrante
de decisão proferida pela referida Comissão de Acumulação de
Cargos, que lhe negou o direito de acumular as funções de
professora estadual, em vaga conquistada na Escola Estadual
de Primeiro e Segundo Graus Professor José Vieira Macedo,
na mesma cidade, em horário diverso daquele cumprido no
Fórum local".

E prossegue o acórdão:

"O termo técnico não pode entender-se na acepção vulgar,
como significando o oposto a leigo num determinado ramo de
atividade profissional. Técnico é o indivíduo possuidor de
conhecimento ou treino especializado em ciências ou artes
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particulares a uma profissão". (RDA, vol. 25/379, in
Comentários à Constituição Brasileira, Editora Saraiva, 1990,
vol. 27381).

E finalizou:

"Na realidade, conforme bem anotou o ilustre Promotor de
Justiça, o cargo de Escrevente Técnico Judiciário, apesar de
ostentar o atributo 'técnico', reclama para o seu exercício
escolaridade correspondente ao segundo grau. Não exige
assim, conhecimentos específicos de nível superior, normal ou
profissional. Em decorrência, não se enquadra no conceito de
cargo técnico de que trata a Constituição da República (fls. 36)
- Fonte de Publicação: Revista Oficial LEX, JTJ - volume 138
-p. 122".

In casu, no v. Acórdão n° 3.169 consta o VOTO VENCIDO do
i. DesembargadorRelator Originário, às fls. 81/88, cuja F.menta é:

"V.v MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR
PÚBLICO - CUMULAÇÃO DE CARGOS - TÉCNICO
LEGISLATIVO E PROFESSOR - INADMISSIBILIDADE -

CARGO DE NÍVEL MÉDIO - ATIVIDADE QUE NÃO
EXIGE CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS DE

NÍVEL TÉCNICO - INOCORRÊNCIA DA EXCEÇÃO
AO PRINCÍPIO DA INACUMULAÇÃO DE CARGOS
PÚBLICOS - COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS -
IRRELEVANTE NA HIPÓTESE - SEGURANÇA QUE SE
DENEGA.

1. Apesar da denominação Técnico Legislativo, a função
exercida pela Impetrante cinge-se à atividade de organizar
serviços auxiliares e burocráticos, sem qualquer conotação
técnica ou científica, já que, notadamente, não exige
conhecimento específico para seu desempenho (art. 24, do
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Regulamento Administrativo da Assembléia Legislativa do
listado do Acre);

2. A Constituição Federal (art. 37, XVI, 'b') ao excepcionar à
acumulação de um cargo de professor com um cargo técnico,
estando ou não esse nome fixado na carreira respectiva,
evidentemente, refere-se ao cargo para o qual se exige pessoa
com conhecimentos de natureza técnica, específico em uma
área do saber, ou ainda com um treinamento especializado em
ciências, não se confundindo com atividade burocrática,
meramente repetitivo;

3. Tangente a compatibilidade de horári os para a pretendida
acumulação, no particular, é irrelevante, face ao não
enquadramento do cargo Técnico Legislativo ao conceito de
'cargo técnico' tratado pela Constituição;

4. Precedentes Jurisprudenciais".

De outra banda, o VOTO VENCEDOR gerou a seguinte
Ementa:

"MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE
CARGOS. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO E NÃO
CARGO TÉCNICO E CIENTÍFICO. DISTINÇÃO
ENTRE CARGO TÉCNICO E CIENTÍFICO.

1. E admissível constitucionalmente a acumulação de um cargo
de professor com um cargo técnico.

2. Cargo técnico não se confunde com cargo científico, visto
que, para o primeiro, a exigência é de conhecimento técnico a
nível de segundo grau e para o segundo, conhecimento
científico a nível de terceiro grau.
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3. O técnico legislativo ocupante de cargo criado por iei, pode
acumular com um cargo de professor, respeitado apenas a
compatibilidade de horário.

4. Ordem concedida".

Crê o Requerente que o entendimento da Corte Acreana diverge
da jurisprudência dominante nos tribunais pátrios, em especial no Colendo
Superior Tribunal dejustiça, a seguir:

"EMENTA

RMS - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO -

CARGOS - ACUMULAÇÃO - MAGISTÉRIO E
ESCREVENTE DE COMARCA - VEDAÇÃO CONTIDA
NO ART. 37, XVI, 'B' DA CF/88 E NA LEI ESTADUAL
5.573/92. ART. 3o, III.

1. A Carta Política de 1988 em seu artigo 37, XVI, V, estatui a
possibilidade de acumulação de um cargo de professor com
outro, técnico ou científico. O primeiro requer famüiaridade
com a metodologia empregada no exercício do mister, a fim de
demonstrar conhecimento específicos de forma sistematizada,
a fim de enriquecer o conhecimento humano.

2. No caso in exame, a Lei 5.573/92, em seu art. 3", III,
descreveu as funções de escrevente de comarca, impondo ao
seu ocupante a mera aprovação em segundo grau, para
desempenhar atividade de cunho burocrático e de natureza
repetitiva, contrastando, assim, com o disposto no art. 37,
XVI, 'b' da CIV88.

3. Recurso conhecido e desprovido."

(RMS nQ 7.570-PB / 96/0051879-3. Rei. Ministro Gilson
Dipp).
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Agreguem-se esses, àqueles manifestados as fls. 86/87 do
Acórdão no MS, que integraram o VOTO VENCIDO.

CARGO DE NATUREZA TÉCNICA - REQUISITOS NÃO
ATENDIDOS

CABIMENTO DO RECURSO PELAS ALÍNEAS "A" e "C" DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, POR CONTRARIEDADE E
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DO DECRETO Nu 35.956/54.

I - Do cabimento pela alínea "a"

Antes do discurso de defesa da tese faz-se mister ressaltar o

magistério de Nelson Luiz Pinto:

"Contrariar supõe toda e qualquer forma de ofensa ao texto
legal, quer deixando de aplicá-lo às hipóteses que a ele se
devem subsumir, quer aplicando-o de forma errônea ou, ainda,
interpretando-o de modo não adequado e diferente da
interpretação correta, no sentir do órgão responsável pelo
controle do respeito e pela uniformização do direito federal,
que é o Superior Tribunal de Justiça" (ob cit., p. 117).

A v. decisão contida no Acórdão combatido contrariou o disposto
no artigo 3o, parágrafo único, "a" e "b", artigo 5" e parágrafo único, do
Decreto n" 35.956, de 02 de agosto de 1954, que regulamentou os artigos
188 a 193 da Lei n" 1.711, de 28 de outubro de 1952, verbis:

"Artigo 3" Cargo técnico ou científico é aquele para cujo
exercício seja indispensável e predominante a aplicação de
conhecimentos científicos ou artísticos de nível superior de
ensino.

Parágrafo único. Considera-se também como técnico ou
científico:
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a) O cargo para cujo exercício seja exigida habilitação em
curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível
superior de ensino; e...

b) O cargo de direção privativo de membro do magistério, ou
ocupante de cargo técnico ou científico".

"Artigo 5" A simples denominação de 'técnico' ou 'científico'
não caracteriza como tal o cargo que não satisfizer as
condições do artigo 3".

Parágrafo único. As atribuições do cargo, para efeito de
reconhecimento do seu caráter técnico ou científico, serão
consideradas na forma dos parágrafos 1" e 2" do artigo 8o".
(doe).

Tais dispositivos conflitam com o disposto na ementa do v.
Acórdão da Egrégia Corte Acreana, dessa forma:

"2. Cargo técnico não se confunde com cargo científico, visto
que, para o primeiro, a exigência é de conhecimento técnico
em nível de segundo grau e para o segundo, conhecimento
científico em nível de terceiro grau.

3. O técnico legislativo ocupante de cargo criado por lei, pode
acumular com um cargo de professor, respeitado apenas a
compatibilidade de horário".

Entende-se, pois, como demonstrado a contrariedade ao Decreto
Federal n° 35.956, de 02 de agosto de 1954, uma vez que o confronto
entre o texto legal e os didáticos termos da ementa está meridianamente
explícito.

II - Do cabimento pela alínea "c"

Pois bem, acrescendo-se ao que já foi exposto nesta peça, ressalta-
se que o v. Acórdão sustenta, em síntese, que o cargo de TÉCNICO
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LEGISLATIVO, da Assembléia Legislativa do Estado do Acre possui
natureza técnica e, por isso, está enquadrado na categoria protegida pelo
artigo 37, XVI, "b", da CF/88, ou seja, permitindo sua acumulação com
outro de professor.

O Egrégio Tribunal de Justiça do ESTADO DO ACRE, sobre a
interpretação da expressão "técnico legislativo", com ênfase no termo
técnico, no v. Acórdão assim se manifestou:

"Acórdão n° 3.169

Feito: Mandado de Segurança n° 00.00087-6

Órgão: Tribunal Pleno

Relator Originário: Desembargador Felíciano Vasconcelos

Relator designado: Desembargador Ciro Facundo de Almeida

Impetrante: MARIA HELENA DE MOURA(sic)

1" Advogado: Glenn Kelson Castro

2" Advogado: Kelen Rejane Nunes Belucci Castro

3" Advogado: Franciberto Ferreira de Castro

Impetrado: MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE (sic)

Lit. Passivo: Estado do Acre

Proc. do Estado: Roberto Ferreira da Silva".

"MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE
CARGOS. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO E NÃO
CARGO TÉCNICO E CIENTÍFICO. DISTINÇÃO
ENTRE CARGO TÉCNICO E CIENTÍFICO.

1. E admissível constitucionalmente a acumulação de um cargo
de professor com um cargo técnico.
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2. Cargo técnico não se confunde com cargo científico, visto
que, para o primeiro, a exigência é de conhecimento técnico
em nível de segundo grau e para o segundo, conhecimento
científico em nível de terceiro grau.

3. O técnico legislativo ocupante de cargo criado por lei, pode
acumular com um cargo de professor, respeitado apenas a
compatibilidade de horário.

4. Ordem concedida".

"V.v MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR
PÚBLICO - CUMULAÇÀO DE CARGOS - TÉCNICO
LEGISLATIVO E PROFESSOR - IN ADMISSIBILIDADE -

CARGO DE NÍVEL MÉDIO - ATIVIDADE QUE NÃO
EXIGE CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS DE

NÍVEL TÉCNICO - INOCORRÈNCIA DA EXCEÇÃO
AO PRINCÍPIO DA INACUMULAÇÃO DE CARGOS
PÚBLICOS - COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS -
IRRELEVANTE NA HIPÓTESE - SEGURANÇA QUE SE
DENEGA.

1. Apesar da denominação Técnico Legislativo, a função
exercida pela Impetrante cinge-se à atividade de organizar
serviços auxüiares e burocráticos, sem qualquer conotação
técnica ou científica, já que, notadamente, não exige
conhecimento específico para seu desempenho (art. 24, do
Regulamento Administrativo da Assembléia Legislativa do
Estado do Acre);

2. A Constituição Federal (art. 37, XVI, V) ao excepcionar à
acumulação de um cargo de professor com um cargo técnico,
estando ou não esse nome fixado na carreira respectiva,
evidentemente, refere-se ao cargo para o qual se exige pessoa
com conhecimentos de natureza técnica, específico em uma
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área do saber, ou ainda com um treinamento especializado em
ciências, não se confundindo com atividade burocrática,
meramente repetitivo;

3. Tangente a compatibilidade de horários para a pretendida
acumulação, no particular, é irrelevante, face ao não
enquadramento do cargo Técnico Legislativo ao conceito de
'cargo técnico' tratado pela Constituição;

4. Precedentes Jurisprudenciais". (doe.)

Eis excerto do voto vencedor:

"Ora, sabemos que os cargos técnicos são aqueles que não
precisam de intelectualidade científica, que exige o grau de
terceiro grau, tanto que no segundo grau existem as escolas
técnicas: escola técnica agrícola, escola técnica em
contabilidade, escola técnica em administração de empresas ...
isso porque são 'técnicos', não se exigindo conhecimentos
científicos. O que a Constituição Federal admite é a
acumulação de um cargo técnico 'ou' científico, não técnico 'c'
científico. Portanto exigiu conhecimento científico, quando a
Constituição Federal não o exige e estrapola o que diz a
legislação. Sou favorável à interpretação de que temos que
distinguir cargo técnico de cargo científico".

A tese defendida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do listado do
Acre foi adensada no v. Acórdão, com a seguinte "declaração de voto";
verbis:

"Por estranhar que o cargo de Técnico Legislativo não fosse
considerado de natureza técnica, passível, portanto, de
acumulação com outro de professor, nos moldes
constitucionais insertos na alínea 'b', do inc. XVI, do art. 37, da
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CR/88, é que pedi vista destes processos, a fim de que pudesse
consultar um dos maiores parecenstas de direito público da
esfera federal deste País, o Doutor Corsíndio Monteiro da
Silva, autor de várias obras e conhecidíssimo dos meios
literários e administrativos pelo arraigado espírito de
responsabilidade profissional, com que sempre se houve na
antiga Comissão de Acumulação de Cargos, órgão de
deliberação coletiva que funcionou por anos à fio junto ao
Gabinete do Diretor-Geral do extinto DASP".

E prossegue:

"Resulta, portanto, à vista do que dispõe o Regulamento
Administrativo do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa, como de natureza técnica o cargo de técnico
legislativo a legitimar a acumulação com um de Professor, de
vinte ou de quarenta horas-aulas, desde que a regência de
classe, como acontece com as impetrantes, ocorra em horário
compatível, ou seja, entre dezenove e vinte e duas horas, a teor
do permissivo constitucional inserto na letra V, do inc. XVI,
do art. 37, da Lei Fundamental Brasileira, promulgada no dia
05 de outubro de 1988".

Há divergência jurisprudência!.

O Tribunal do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez,
adotou posição antagônica, verbisi

"SERVIDOR PÚBLICO

139 - Acumulação de cargos técnico e de professor

EMENTA: Constitucional - Administrativo - Servidor público
- Acumulação do cargo de técnico judiciário com o de
professor da Fundação Educacional - Impossibilidade -
Segurança denegada.
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verbis.

1. A acumulação de cargos públicos somente é admissível nas
hipóteses expressamente contempladas na Constituição Federal
(art. 37, XVI e XV11), não se adequando à execução os cargos
de técnico judiciário do TJDF e o de professor da FFDF
porquanto, nada obstante a denominação que ostenta o
primeiro, sua natureza é meramente burocrática.

2. Segurança denegada.

DECISÃO: Denegou-se a ordem. Maioria. (TJDF-CE-Ac. N"
115610-Rel. Des. Estevam Maia-DJDF 18.08.99-p. 44)" (grifei)
doe.

Do aludido Acórdão do E. TJ/DFT extrai-se, litteris.

"Sustenta a impetrante que da própria designação do cargo que
ocupa, nesta Corte - Técnico Judiciário -, resulta a
possibilidade de cumulaçào de cargos de Professor da
Fundação Educacional do Distrito Federal".

Íntegra o Acórdão da Corte Brasilicnse, para todos efeitos, ainda,

"Dissertando sobre o tema, preleciona CRETÉLLA JÚNIOR
(Curso de Direito Administrativo, Forense, 11a ed., págs.
498/499):

A expressão 'cargo técnico-científico' causou e causa não
pequenos embaraços, em teoria e na prática, tanto assim que a
Secretaria da Presidência da República se viu na contingência
de baixar uma circular esclarecedora que, diga-se de passagem,
quase nada adiantou, incorrendo, logo de início, no direito
lógico de colocar o definido na definição.

A expressão técnico científico, referente a cargo e empregada
como um todo na Constituição de 1934 (art. 172, § lu), foi
cindida em duas, no texto da atual Constituição que fala,
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dicotomicamente, cm cargo técnico e cargo científico (art.
185).

O conjunto técnico-científico abrange, a nosso ver, apenas
certa categoria de cargos - os cargos técnicos -
fundamentados em princípios científicos, não compreendendo,
por exemplo, os cargos científicos puramente teóricos, não
técnicos.

A Constituição de 1946 fala em cargos técnicos, separando-os
de cargos científicos.

Na realidade, a idéia de técnico não excluem a de científico,
embora esta idéia possa existir independentemente daquela.

Em nossos dias, o técnico que não se socorresse de
princípios científicos não seria técnico, na moderna acepção
da palavra, mas profissional autônomo, o que não significa, em
absoluto, que a qualidade pessoal de técnico, do titular, se
comunicaria, necessariamente, ao cargo: pode o titular do
cargo ser, eventualmente, um técnico, embora seu cargo não o
seja.

Sem ir ao extremo de declarar que é impossível fixar, em tese,
o que se deve compreender por técnica, ou por cargo
técnícOj expressão de enorme amplitude semântica, empregada
e compreendida nos mais variados sentidos e até em acepções
opostas, preferimos concluir que 'cargos técnicos são aqueles
para cujo desempenho é mister familiaridade com
determinados métodos, sistematicamente organizados, que
repousam no conhecimento científico, ministrado em
determinada cátedra'.

No art. 185 da Constituição de 1946, o vocábulo técnico 'não
pode estender-se na acepção vulgar, como significando o
oposto a leigo, num determinado ramo da atividade
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profissional. Técnico é o indivíduo possuidor de
conhecimentos ou treino especializado em artes particulares a
uma profissão".

E fulmina o v. Acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios:

"Nada obstante a denominação que ostenta, o cargo de
Técnico Judiciário, em que foi convertido o antigo cargo de
AuxiliarJudiciário, não se qualifica como técnico, para o fim
pretendido pela impetrante, por isso que de natureza
meramente burocrática, não se exigindo para sua investidura
conhecimentos especializados, mas sim, c tão-somente, curso
de segundo grau, ou curso técnico equivalente, tal como
disposto no art. 6o da Lei 9.421, de 1996".

Entende o Estado do Acre que o paradigma transcrito caracteriza
a divergência jurisprudencial válida e específica, pois discorre tese contrária
à decisão da Corte Acreana, cujo teor é no sentido de que:

"cargo técnico não se confunde com cargo científico,
visto que, para o primeiro, a exigência é de conhecimento
técnico em nível de segundo grau e para o segundo,
conhecimento científico em nível de terceiro grau".

Tais posicionamentos, cumulativamente expostos nesta peça,
conflitam com o disposto no Decreto Federal n° 35.956/54, que estabelece
que cargo técnico ou científico "é aquele para cujo exercício seja
indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos
científicos ou artísticos de nível superior de ensino", não se ajustando
a tal conceito o cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO da Assembléia
Legislativa do Estado do Acre, uma vez que a habilitação profissional
exigida pelo cargo de Técnico Legislativo, constante no artigo 24 do
Regulamento Administrativo da Assembléia Legislativa do Estado do Acre,
e que taz parte de seu Regimento Interno, restringe-se ao 2" grau, do nível
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médio, sem a exigência de conhecimentos especializados que o qualifiquem
como "técnico".

Assim, não preenchidos os requisitos necessários a sua
qualificação como cargo de natureza técnica que permite o exercício
simultâneo com desempenho da atividade de professor, revela-se in casu,
o impedimento da regra geral que veda a acumulação, positivada no art. 37,
XVI, da CF.

DO MÉRITO

Demonstrados estão, acima, a contrariedade e a divergência
jurisprudencial ao Decreto Federal n" 35.956/54.

DO PEDIDO

Evidenciadas as hipóteses sob comento, tudo em conformidade
com a demonstração do cabimento do presente recurso, está perfeitamente
caracterizada, portanto, a ocorrência de hipótese constitucional, mercê do
disposto no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.

Isto posto, à vista da argumentação e da fundamentação evocada
pelo Recorrente, requer o ESTADO DO ACRE que o presente
instrumento seja conhecido e provido, com a conseqüente reforma do v.
Acórdão pertinente, da Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Acre.

Persegue, dessa forma, com pertinácia, o ESTADO DO ACRE,
a restauração da ordem legal e social, com a segurança da propriedade
jurídica com que essa Mui Justa Corte apreciará o presente recurso.
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PARECERES

Procure sempre sair mais cedo de casa, lembrando que nem
sempre o trânsito é tão tranqüilo como você espera. Seja
previdente (DETRAN-AC)





PARECER

Apreciação das questões insertas na Lei
de Responsabilidade Fiscal- LC-
105/2000, de 04 de maio de 2000.

Maria Lídia Soares de Assis

Felix Almeida de Abreu

Procuradores do Estado do Acre

Certifique-se que o extintor de incêndio do seu veiculo esteja
devidamente carregado, evite transtornos. (DETRAN -AC)
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PARECER N. ° 011/2000.

REFERÊNCIA: OFÍCIO CIRCULAR N.° 666/00 - CONFAZ
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Trata-se da apreciação das questões relacionadas no ofício circular
n.° 666/00 - CONFAZ, acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC
101/2000, de 04 de maio de 2000, assim formuladas:

01) Alcance da expressão "renúncia de receita" para os efeitos
do art. 14;

02).' Analisar no contexto da lei, a manutenção dos regimes
(benefícios) vigentes, principalmente no que se refere aos prazos
pelos quais foram concedidos;

03) Implicações da previsão da receita tributária e da renúncia
fiscal ria elaboração da LDO e da LOA;

04) Constitucionalidade do art. 14;

05) Aplicação prática da prorrogação de convênios e de
convênios a serem celebrados;

06) Como ficaria a implementação do Convênio ICMS 36/00,
que dispensa multas c juros relativos a créditos tributários do
ICMS;

07) Análise detalhada, incluindo diferimento, crédito presumido
em substituição aos créditos normais, redução de alíquota pelo
Senado Federal, do § 1° do art. 14;

08) O que é isenção de caráter geral, inclusive diante do art. 179
doCTN;

09) Incentivos financeiros de origem tributária;

10) Enumeração do inciso II do art. 14 é exaustiva ou não;
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11) Os efeitos da LRF sobre a LC 24/75.

Por haver pertinência entre si as questões sobre n.° 1, 2, 4, 7, 8, 9
e 10, serão apreciadas cm conjunto a égide do art. 14 da LC 101/2000, que
trata da RENÚNCIA DK RKCEITA.

Constitucionalidade do Art. 14

Impõe-se inicialmente aquilatar a norma investigada dentro do
arcabouço constitucional que fora instituída.

Neste contexto, a Constituição Federal vigente, ao falar de
finanças públicas propriamente ditas, prescreve em capítulos específicos a
necessidade de edição de Lei Complementarpara veicular tais assuntos.

"Art. 163 - Lei Complementar disporá sobre:

I - Finanças Públicas".

A matéria tratada na norma sob comento substancialmente é

pertinente à atividade financeira do Estado, abrigando normas de Direito
Financeiro e Tributário. Nessa qualidade, cm harmonia ainda com o art. 24,
I, da Carta Maior, o instrumento Legislativo - Lei Complementar é
perfeitamente adequado à disciplina da matéria, não havendo formalmente
qualquer sinal de inconstitucionalidade.

Materialmente, há de se confrontar a regra do art. 14, da LRF com
os artigos 150 § 6r', 155, § 2", XII "g" c 165 § 6" da CF.

"Art. 150-(...)

§ 6" - Qualquer subsidio ou isenção, redução de base de
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão,
relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser
concedido mediante lei específica, federal, estadual ou
municipal, que regule exclusivamente as matérias acima
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enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem
prejuízo do disposto no art. 155, § 2o, XII, g.

Art. 155 -(...)

§ 2" - O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

XII - Cabe a Lei Complementar:

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e
do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais
serão concedidos e revogados".

Como se vê, os dispositivos enfocados tratam da concessão de
benefícios ou incentivos fiscais sob diversas modalidades, todas
compreendidas genericamente na LRF como RENÚNCIA DE RECEITA.

Exige, pois esse comando constitucional Lei Específica para cada
caso de concessão de benefício fiscal, exceto para o ICMS, cujo perfil
jurídico recomenda que as isenções e demais incentivos fiscais somente
poderão ser concedidos e revogados mediante deliberação dos Estados e
do Distrito Federal através de Convênios.

Nesse ponto, em nada retocou a LRF à Constituição. A
sistemática adotada para a renúncia da receita tributária condicíona-se a
autorização legislativa ou deliberações interestaduais por convênios - no
caso do ICMS.

A Lei Complementar 101/2000 —especialmente no art. 14, apenas
criou novas exigências - dentro do espeque de equilíbrio fiscal agora
desejado.

O papel da Lei Complementar, inclusive em se tratando de
finanças públicas, é completar determinadas normas de cunho
constitucional.
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"Leis complementares prestam-se ao desenvolvimento
normativo de temas materialmente constitucionais, é dizer,
temas cujo conteúdo é próprio da Constituição, mas que
dependem, para sua aplicabilidade, de um desdobramento e
detalhamento que não se coaduna com o caráter
tendencialrncnte sintético e rígido que se espera das
constituições. (...)

O ato normativo assim elaborado - a Lei Complementar -
será, então, sob a ótica material, constitucional, pois que
desenvolvendo matéria própria, típica, da Constituição, mas
sob o ponto de vista formal, terá natureza de mera lei, já que
produzido no âmbito mesmo do processo legislativo".

Logo, é perfeitamente viável a introdução via LC de novos
requisitos para a concessão de incentivos, que importe em renúncia de
receita, como fez a 101/2000, consagrandopara tanto, que o Projeto de Lei
ou Convênio:

a) sejam acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
exercícios seguintes;

b) atendam ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) c a pelo menos uma das seguintes condições:

1 - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária Anual (LOA) e
que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

2 - demonstração pelo proponente de que esta renúncia de receita
será compensada por aumento de receita proveniente de elevação de
alíquotas, ampliação da base de cálculo, aumento ou criação de tributo ou
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contribuição, caso em que o ato que implique em renúncia só entra em
vigor quando estiver assegurada a compensação pelo aumento de receita.

Cumpre ressaltar que a exigência contida no caput do art. 14
(estimativa do impacto orçamentário-financeiro) decorre do próprio texto
Constitucional, que assim dispõe em seu art. 165, § 6":

"Art. 165-(...)

§ ó" - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de
demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e
despesas, decorrente de isenções anistia, remissões, subsídios e
benefícios de natureza financeira, tributária e crediticia".

Assim, irrelevante o trato da exigência via ix.\ Complementar,
posto que, referida condição tem assento constitucional.

Ainda no exame da Constitucionalidade do art. 14, na adoção das
medidas ditas compensatórias (Art. 14, 11), a LRF impõe o estrito
cumprimento ao princípio da anterioridade tributária, previsto no art. 150,
III, "b", da CF.

Destarte, a análise do art. 14 da LC 101/2000, guarda
conformidade com as normas de validade fundamental, tanto formalmente
como materialmente.

Renúncia de Receita

O § 1"do artigo 14 da LRF estabelece:

"A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito
presumido, concessão de isenção cm caráter geral, alteração de
alíquotas ou modificação de base de cálculo que implique
redução discriminada de tributos ou contribuições e outros
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado".
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O alcance da expressão renúncia de receita para os fins do artigo
susomencionado, deve ser delineado a partir de uma análise sistemática e
teleológica da lei.

É de se considerar que o objetivo primordial da LRF é o
equilíbrio entre receitas e despesas (art. 1", § 1" e art. 4", I, "a").

Segundo o art. 11 da supracitada lei, constituem requisitos
essenciais da responsabilidade na gestão fiscal "a instituição, previsão e
efetiva arrecadação de todos os tributos da competência
Constitucional do ente da Federação".

O art. 165, § 6°, da CF/88 alhures transcrito encerra sentido
amplo quando refere-se às diversas formas de renúncia de receita, sugerido
na expressão "benefícios de natureza financeira tributária e crediticia".

Do mesmo modo, se apresentou a parre final do § 1"do art. 14 na
expressão: "outros benefícios que correspondam ao tratamento
diferenciado".

Nesse plexo, dentro de uma interpretação, mas condizente com o
fim das normas supramencionadas deve a "renúncia de receita"
compreender qualquer incentivo fiscal, que produza efeito negativo na
receita pública, em suas mais diversas possibilidades, havendo o dispositivo
legal (art. 14, § Io) apenas indicado exemplificadamente tais formas.

Corrobora o entendimento, a própria definição de Renúncia de
receita emprestada do mestre Ricardo LoboTorres2:

"Gastos tributários ou renúncias de receitas são os

mecanismos financeiros empregados na vertente da receita
pública (isenção fiscal, redução de base de cálculo ou de
alíquota de imposto, depreciações para efeito de imposto de

2TORRES, Ricardo Lobo. - Curso de Direito Financeiro c Tributário. 2' cd.,
editora Renovai, p. 155.
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renda etc.) que produzem os mesmos resultados econômicos
da despesa pública (subvenções, subsídios, restituições de
impostos etc.)."

Expressa assim o legislador complementar, claramente, que a
renúncia de receita compreende toda e qualquer exoneração tributária, que
importe, na essência, no não pagamento de tributo ou redução de carga
tributária, ainda que por via oblíqua e indireta.

Nesse sentido, também Sacha Calmon:

"Além de isenção, são também benefícios fiscais redução de
base de cálculo, alíquota zero, concessão de créditos
presumidos, fictícios, compensações fiscais, remissões parciais,
anistias, diferimentos, dilataçòes do dia de pagamento, etc".

Fixado nestes termos, o alcance da expressão renúncia de receitas,
de uma forma específica, faremos uma abordagem, a propósito das
questões suscitadas sobre o incentivo financeiro de natureza Tributária
(questão 9), isenção de caráter geral (questão 8), diferimento, crédito
presumido e redução de alíquotas pelo Senado Federal (questão 7), em face
do§ Io do art. 14 da LRF.

Incentivos Financeiros de Origem Tributária

Os instrumentos jurídicos normalmente adotados para a
instituição dos incentivos financeiros, estão atrelados a financiamentos
concedidos por bancos oficiais, os quais, por sua vez, vinculam-se
imediatamente à qualidade de o pretendente ser contribuinte do ICMS.

5COELHO, Sacha Calmon Navarro. - Comentários à Constituição de 1988
Sistema Tributário. Rio de janeiro: Forense, 6 ed., 1996, p.170-172.
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Nesta linha, os incentivos financeiros conformam-se no conceito

de renúncia de receita, se da medida resultar redução ou eliminação direta
ou indireta do ônus do respectivo tributo.

Desta regra ressai três situações:

1 -- O contribuinte deduz do valor do tributo apurado o valor do
financiamento caracterizando esse abatimento, forma de renúncia
relativamente aos exercícios financeiros em que o recolhimento deixou de
se efetivar.

2 —O contribuinte deduz do valor do tributo apurado o valor do
financiamento, mas realiza posteriormente dentro do exercício financeiro o
correspondente recolhimento da receita tributária. Situação que se
configura como benefício, posto que representa concessão de prazo de
pagamento dilatado e diferenciado da generalidade dos contribuintes.

3 - O contribuinte efetua o recolhimento do tributo, mas o valor
pago é devolvido, no todo ou cm parte. Nesta hipótese não se trata de
renúncia, mas de dcstinação de recursos públicos para o setor privado, de
acordo com os 26 a 28 da LRF.

Isenção de Caráter Geral

A isenção é de caráter geral quando concedida de forma
indiscriminada a determinada categoria de contribuintes, pelo que a sua
eficácia decorre simplesmente da lei, independendo, portanto, de ato de
controle da administração."'

A priorí, o art. 14, § Io da LRF, considerou no alcance da
expressão renúncia, apenas a isenção em caráter não geral, ou seja, aquela
concedida ao contribuinte de forma individual, levando em conta
determinadas condições previstas na lei (CTN, art. 179).

4JÚNIOR, Luiü Emygdio F. da Rosu - Manual de Direito Financeiro e Direito
Tributário. 12a ed. 1997 - Editora Renovar p. 615.
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Assim, a despeito da literalidade do dispositivo em observação
(art. 14, § Io), devemos interpretá-lo sistematicamente, para que não reste
abandonada a vontade da lei (mens íegis).

Lembramos que a interpretação é a atividade lógica que colima
descortinar o significado, o conteúdo e o alcance de uma ou mais normas
jurídicas. E por meio deste labor, que conseguimos desvendar em toda a
latitudedo vocábulo,a real extensão de uma regra de Direito.

Em linhas pretéritas, traçamos a conotação da expressão
renúncia de receita, a partir da idéia de toda c qualquer exoneração
tributária que importe no não pagamento de tributo. Assim sendo, o efeito
da regra isentiva de caráter geral, também reflete na formação da receita
derivada do Estado. Logo, não há sentido lógico em não considerá-la no
rol das formas de renúncia de receita.

Diferimento

A concepção renúncia de receita foi tratada até aqui, a partir do
impacto negativo que qualquer medida exonerativa provoque no
comportamento da receita tributária. Nesta vertente, deve ser extraída a
conseqüência do instituto ora versado.

A técnica do diferimento está montada, em termos de tecnologia
fiscal, no caráter não-cumulativo das impostas plurifáskos . É uma queima
de etapas.

Mas, Sacha Calmon, explica que é necessário romper a fachada
lingüística da legislação para aprender, em termos ontológicos, o verdadeiro
significado do diferimento.5

a) Em primeiro lugar, o diferimento, pode ser visto como
efeito econômico de algum tipo de exoneração jurídica. Em

5Sacha CalmonNavarro Coelho—Teoria geraldo tributo e da exoneração
tributária. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 170-172.
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havendo, v. gr., isenção ou imunidade ou alíquota zero em
imposto polifásíco, não-cumulativo, o efeito dessas medidas
consiste em diferir, em termos econômicos, a carga tributária
para o momento seguinte da cadeia de tributação. Neste caso,
o diferimento não teria nenhum sentido jurídico autônomo por
ser fenômeno econômico, objeto da Ciência das Finanças,
eventualmente utilizável pelos técnicos em política fiscal.

b) Em segundo lugar, o diferimento pode ser encarado como
sinônimo de moratória. Aqui já é perceptível graduação de
ordem jurídica. A moratória é instituto conhecido na teoria das
obrigações. Consiste em conceder ao sujeito passivo mais
tempo para saldar o seu compromisso ou dever de pagar,
projetando para frente o dia do pagamento. Ocorrendo isso, o
diferimento não caracterizaria nenhum instituto novo por isso
que seria apenas mais uma expressão lingüística utilizada para
nominar um 'ser' jurídico já conhecido: a moratória (düatação
da obrigação).

c) Em terceiro lugar, o diferimento, comporta ser visualizado
em consórcio com outros institutos. Pode ocorrer a lei prever
para o contribuinte 'A' o diferimento do dia do pagamento do
dever tributário e ao mesmo tempo, declarar que o referido
pagamento fica a cargo de um terceiro a que chamaremos de
T5\ ( Que pode ser por exemplo, o comprador das
mercadorias). Nessa hipótese, haveria consórcio entre
moratória e sujeição passiva por transferência.

d) Em quarto lugar, assinala-se que o chamado diferimento não
passa de uma isenção. Então, as legislações, e não importa o
modo como se expressassem, apenas preveriam que dada saída,
dentre as diversas que se dão numa cadeia de circulação, não
seria fato gerador do ICMS. Consequentemente, o contribuinte
ficaria desobrigado de escriturar o débito do imposto, e
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evidentemente, de pagá-lo. Como o ICMS é um imposto não-
cumulativo e plurifásico, o não pagamento do ICMS em uma
etapa da circulação provocaria uma quebra na cadeia débito-
crédito do tributo. Isto acarretaria uma repercussão ou efeito
prático assaz importante. É que o contribuinte beneficiário da
isenção, não tendo que pagar o ICMS, também não poderia
transferi-lo ao adquircnte ou destinatário da mercadoria cuja
operação de saída foi isentada. De um ponto de vista
financeiro, o adquirente não se creditaria do imposto, que esse
não houve na saída anterior. Assim, quando tivesse que pagar o
ICMS devido pelas suas próprias operações, iria pagar mais,
pois, a respeito daquelas mercadorias ou inputs que entraram
isentos, ele não teria crédito a aproveitar. Este fenômeno,
todavia, seria puramente financeiro: uma conseqüência da
isenção; um dos seus efeitos. O diferimento, portanto,
independentemente do nomenjúris, seria mero efeito da isenção
tópica. Os que assim pensam não deixam de ter alguma razão.
A palavra diferimento - um simples nomen júris — pode
realmente significar o fenômeno jurídico da isenção, em seu
revestimento ontológico. Tudo há de resultar da intelecção do
relato legislativo".

Crédito Presumido

Há tributos em que a apuração do quantum debeatur implica
operações de alguma complexidade. E comum no caminho dessa apuração,
a existência de técnicas extrafiscais, como as atribuições de crédito, visando
diminuir o valor a pagar. Tais atribuições de crédito são fictas e atuam
tanto no processo de apuração ou extração do imposto final quanto por
subtração direta do imposto a pagar.

Levando-se em conta a sistemática da não-cumulatividade e a

técnica da apuração do débito fiscal —por períodos de tempo e não "por
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operação" - atributos comum aos impostos sobre produção e circulação, é
claro que a utilização de créditos fiscais presumidos acarreta reduções no
valor da carga tributária, traduzido um tipo específico de exoneração.

Redução de Alíquotas Interestaduais do ICMS pelo Senado

A despeito da competência deferida ao Senado para fixar as
alíquotas do ICMS, na forma consubstanciada no art. 155, § 2o, incisos IV e
V da Constituição Federal, não houve, por óbvio, qualquer derrogação
dessa atribuição pela LRF, razão pela qual o exercício da referida
competência, mesmo que implique em redução de alíquotas do respectivo
imposto, não deve traduzir RENÚNCIA para os efeitos do § Io, do art. 14
daLC 101/2000.

Enumeração do inciso II do Art. 14

O susomencionado dispositivo da LRF considera medidas
compensatórias para fazer face a concessão ou ampliação de incentivo ou
benefício de natureza tributária, a elevação de alíquotas, ampliação da base
de cálculo, majoração ou criação de tributos ou contribuição.

Neste particular, a Lei de Responsabilidade Fiscal sinaliza as
alternativas clássicas, culturais e saturadas recorrente no País, via aumento
da carga tributária, para incremento da Receita derivada do Estado. Mas é
compreensível que a Lei aponta apenas algumas das possíveis medidas
compensatórias, fazendo a indicação numerus abertus, posto que à
evidência existem outros eficazes instrumentos capazes de aumentar a
receita pública, além das alternativas mencionadas. Basta por exemplo,
melhorar o sistema de controle e fiscalização do imposto, bem como
implementar a cobrança da dívida ativa, aliás, recomendação do próprio
Código de Gestão Fiscal em seu art. 13, verbis:

"Art. 13 - No prazo previsto no art. 8o, as receitas serão
desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de
arrecadação, com a especificação, em separado, quando
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cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da
quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da
dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos
tributários passíveis de cobrança administrativa".

Outra não poderia ser a interpretação deste dispositivo, para não
se incorrer ao apego dos meios para alcançar o crescimento da receita, em
detrimento do próprio fim. O que importa é que a medida compensatória
apresentada enseje, de fato, perspectiva de real incrementação quantitativa
da arrecadação.

"I - Análise, no contexto da LRF, acerca da Manutenção dos
Benefícios Fiscais vigentes, principalmente no que se refere aos
prazos pelos quais foram concedidos, prorrogação de
Convênios e Convênios a serem celebrados e implementação
do Convênio ICMS n.° 36/00, que dispensa multas e juros
relativos a Créditos Tributários (itens 2, 5 e 6)."

A matéria em referência guarda similitude entre si, portanto, será
analisada cm conjunto. O seu disciplinamento que já constava da CF e da
LC n.° 24/75, agora deve obediência também a LRF.

Como se sabe, a Lex Fundamcntalis atribuiu aos Estados c ao
Distrito Federal competência para deliberar sobre a concessão de
benefícios fiscais, cuja forma deverá ser regulada por meio de I-£Í
Complementar, nos termos do art. 155, § 2", XII, "g", (da CF),
recepcionando, assim, a Lei Complementar n.° 24, de 07 de janeiro de
1975, que tornou obrigatória a prévia necessidade de celebração de
Convênio para a concessão de Benefícios Fiscais sobre ICMS (art. Io,
caput e Parágrafo único, IV, da LC N.° 24/75).

Assim, a concessão ou revogação de benefícios fiscais continuará
a depender de prévia celebração de convênios aprovados pelo CONFAZ,
que se dá com a participação dos representantes dos Estados c do Distrito
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Federal, que são convocados para o referido fim. Este é o entendimento
consagrado no art. Io, caput e Parágrafo único, IV, da LC n.° 24/75, que
expressa, verbis:

"Art. 1" - As isenções do Imposto Sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos
termos de Convênios celebrados e ratificados pelos Estados e
pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica:

IV - a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou
financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto sobre
Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou
eliminação, direta ou indiretado respectivoônus".

"Vê-se que os Convênios definem as condições gerais em que
se poderão conceder, unilateralmente, anistia, remissão,
transação, moratória, parcelamento de débitos fiscais e
ampliação do prazo de recolhimento do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias". (Art. 10, da LC n." 24/7*).

Importa registrar que a LC n.° 24/75, que prevê a necessidade de
celebração de convênios para a concessão de benefícios fiscais, encontra-se
em perfeita harmonia com a LRF (LC n.° 101/00), que estabelece normas
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, e não
revogou nenhum de seus artigos.

Note-se que a LC n.° 24/75, que dispõe sobre os convênios para
concessão de isenções do ICMS trata de matéria tributária; ao passo que a
LRF foi editada para disciplinar normas relativas a finanças públicas
voltadas para a gestão fiscal. Portanto, não há incompatibilidade entre
ambas.
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Atente-se que as normas consagradas na LC n.° 24/75 foram
mantidas pela LRF, que simplesmente adicionou novas exigências às já
existentes.

Corroborando o que se afirma acima, veja-se o que dispõe a LRF
quando trata da concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios fiscais,
que no seu art. 14, caput e inciso I e II, assim expressa, verbis:

"Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício
de natureza tributária da que decorra renúncia de receita deverá
estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos
dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na
forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados
fiscais previstos no anexo próprio da lei de diretrizes
orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no
período mencionado no caput por meio do aumento de receita,
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação de base de
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição".

Como se vê, trata-se do controle das finanças públicas relativas a
concessão ou ampliação de benefícios fiscais.

Registra-se que o art. 14 da LRF deve ser interpretado cm
conjunto com o art. 11, do mesmo diploma legal, que tratam da renúncia
de receitas e da previsão efetiva de arrecadação de tributos, mormente no
que se refere aos impostos.

Portanto, compreende-se facilmente que não há nenhuma
vedação a manutenção dos benefícios fiscais concedidos sob à égide da LC
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n.° 24/75, por meios de convênios celebrados, através do CONFAZ. Da
mesma forma, não está proibida a prorrogação ou a celebração de novos
convênios. O que se impõe diante da nova postura recomendada na LRFé
a adequação destes instrumentos às novas exigências contidas no seu art.
14.

O que se pretende com a LRF na verdade é promover um ajuste
nas contas públicas, de forma a compatibilizar as receitas com as despesas,
já que os administradores públicos, em sua grande maioria, nunca se
preocuparam em implementar ações com vistas a sanear as finanças
públicas.

O eminente mestre Luciano Ferraz, ao tratar da concessão de
benefícios fiscais, assim aduz:

"Não está vedada a concessão de benefícios, os quais para
serem legais, devem vir acompanhados de uma das seguintes
medidas:

- demonstração de que a renúncia foi considerada na
estimativa de receita da LDO e de que sua aplicação não
afetará as metas e resultados fiscais previstos no anexo da
LDO;

- compensação, no mesmo período, por meio do aumento da
receita tributária, proveniente da elevação de alíquotas,
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo
ou contribuição".

E arremata o eminente mestre:

"Os benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público deverão
ser objeto de controle, pelo qual verificar-se-á a eficiência,
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eficácia e economicidadc de renúncias, bem como o benefício
socio-econômico deles resultantes"/'

Da exegese firmada pelo confronto da LRF, com os benefícios
concedidos, via convênio, disciplinado pela LC n." 24/75, pode-se tirar as
seguintes conclusões:

Não está vedada a concessão de benefícios fiscais sobre ICMS, os

quais continuam a ser concedidos por meio de convênios, em
cumprimento aos preceitos delineados na CF 88, LC n" 24/75 e na LRF:

aj Os convênios a serem prorrogados e os novos convênios a
serem celebrados devem atender as normas ínsitas na LRF, além das
normas contidas nos seus institutos próprios. Convênio prorrogado é
considerado convênio novo;

b) Os convênios em execução, como por exemplo, o Convênio
ICMS n." 36/00, submetem-se às regras da LRF, por se tratar de normas de
direito público e como tal tem aplicação imediata, atingindo os convênios
em curso.

Evidentemente que o entendimento acima não é uniforme. Trata-
se de uma lei nova (LRF), com enorme repercussão no âmbito Federal,
Estadual e Municipal, cm que as discussões somente agora estão surgindo.

De qualquer forma, prevalece o entendimento de que os novos
convênios, bem como os convênios que forem prorrogados devem
obediência às normas emanadas da LRF. A divergência fica por conta dos
convênios que já se encontravam cm execução (em curso) por ocasião da
edição da LRF.

'' Apontamentos sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, Flávio Régis Xavier de
Moura Castro, Jair Eduardo Saniana, Carlos Pinto Coelho Mota e Luciano Ferraz,
Belo Horizonte - MG, Livraria Del Rcy Edita I.tda, 2000, p. 07/15 e 109/110.
1 MOTTA, Carlos Pinto Coelho - Eficácia nas licitações c contratos. 8 cd., Belo
Horizonte: Del Rcy, 1999, p. 349.
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II - Efeitos da LRF sobre a LC n.° 24/75.

E cediço que a LRF harmoniza-se com a LC n.° 24/75. Ambas se
completam.

De uma simples leitura na LC n.° 24/75, constata-se que a
referida lei tem como objetivo, dentre outros, regular a forma como se
poderão conceder anistia, transação, moratória, parcelamento, débitos
fiscais e ampliação do prazo de recolhimento de ICMS, como forma de
evitar aguerra fiscal e, consequentemente, as desigualdades regionais.

A forma estipulada na lei em comento é o convênio, que é um
instrumento firmado pelos representantes dos Estados da Federação c
Distrito Federal, indicados pelo Poder Executivo, e que tem força de lei,
por autorização constitucional.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não discrcpa da LC n.° 24/75,
mas veio preencher as lacunas deixadas por esta, aprimorando o que se
chama de gestão fiscal, exigindo uma ação planejada e transparente de
condutas a serem observadas por toda a Administração Pública, no âmbito
da Administração Pública, Federal, Estadual e Municipal.

Assim, a LRF n." 101/00 não vislumbrou impedir nem dificultar a
concessão dos benefícios fiscais delineados no LC 24/75, mas tão somente
exigir um melhor controle das receitas c despesas públicas, com o fito de
evitar a lesão ao erário, seja em relação as despesas mal feitas, seja em
relação a omissão em captá-las.

Pela nova sistemática, o ato deverá estar acompanhado de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro cm três exercícios: no
exercício do início de vigência c nos dois exercícios subsequentes ao da
concessão e, ainda, atender o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária
(LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), exigência que não era prevista na
Lei Complementar n.° 24/75. Em outras palavras, quaisquer benefícios
fiscais por parte dos Estados e do Distrito Federal, a serem concedidos por
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ocasião da reunião do CONFAZ, devem necessariamente ser precedido do
levantamento do impacto, e deverá constar da LDO e da LOA.

Ou seja, o proponente deverá comprovar mediante
demonstrativo, que o beneficio foi considerado na estimativa de receita da
LOA, e que não irá afetar as metas de resultados fiscais.

Caso contrário, o proponente deverá indicar as medidas de
compensação capazes de proporcionar o aumento de receitas, nos três
exercícios considerados, ao teor disposto no inciso II, do art. 14.

Nestas condições, o ato só terá efeito após implementadas as
medidas anteriormente declinadas (§ 2o, do art. 14).

Ressaltamos que tratando-se de alteração de alíquotas dos
impostos previstos no art. 153, I, II, IV c V, na forma do disposto no seu §
Io, bem como cancelamento de débitos, cujo montante seja inferior ao
custo de cobrança, não há exigência de prévia inclusão na LDO e LOA.

Um problema que se emerge com a LRF diz respeito ao
estabelecimento de parâmetros a serem utilizados no cancelamento dos
débitos irrelevantes.

III - Implicações da previsão da receita tributária e da
renúncia fiscal na elaboração da LDO e da LOA.

A edição da LRF introduziu novos parâmetros e,
consequentemente, estabeleceu novas exigências para a elaboração do
planejamento orçamentário, tornando-o mais rígido e abrangente.

Dessa forma, a lei em referência disciplina a estimativa da receita
tributária e da renúncia fiscal na fase de elaboração da LDO e LOA,
consoante os artigos abaixo transcritos:

"Art. 4". A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto
no § 2" do art. 165 da Constituição c:

I - disporá também sobre:
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a) Equilíbrio entre receitas e despesas;

§ Io. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas
anuais, em valores correntes c constantes, relativas a receitas,
despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida
pública, para o exercício a que se referirem e para os dois
seguintes.

§ 2o. O Anexo conterá, ainda:

V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia
de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias
de caráter continuado.

Art. 5". O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de
forma compatível com o plano Plurianual, com a lei de
diretnzes-orçamentárias e com as normas desta Lei
Complementar:

I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da
programação dos orçamentos com os objetivos e metas
constantes do documento de que trata o § 1" do art. Io do art
4";

II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6o do
art. 165 da Constituição, bem como das medidas de
compensação e renúncias de receita e ao aumento de despesas
obrigatórias de caráter continuado;

Art.. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na
gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de
todos os tributos da competência constitucional do ente da
Federação.

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas
e legais considerarão os efeitos das alterações na legislação da
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variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de
qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de
demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da
projeção para os dois seguintes àquele a que se referem, e da
metodologia de cálculo e premissas utilizadas".

Note-se, a priori,que a sistemática adotada pela LRF na estimativa
da receita tributária guarda consonância com o comando constitucional do
art. 165,§ 6U, da CF, que determina que o Projeto de Lei Orçamentária seja
acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e
despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões subsídios e benefícios
de natureza financeira, tributária e creditícia, senão veja-se:

"Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

§ 6o. O Projeto de Lei Orçamentária será acompanhado de
demonstrativo regionalizado do efeito, sob as receitas e
despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios
c benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia".

Nessa linha, os dispositivos constantes da LRF exigem que na
previsão das receitas tributárias sejam levados cm conta todos os fatores
que potencialmente contribuem para a formação da receita própria do
Estado e, ainda, considere nessa programação orçamentária todas as
hipóteses de renúncia que caracterizem exoneração da receita tributária,
acompanhadas das respectivas medidas compensatórias.

Com efeito, a inclusão no orçamento da previsão da renúncia de
receita, adequa-se perfeitamente ao princípio da anualidade, que subsiste
em nosso ordenamento jurídico, quanto a seu aspecto financeiro.

Entrementes, o mesmo inocorre em relação às medidas
compensatórias mencionadas no inciso II, do artigo 14, da LRF, por
consistirem em criação ou majoração de tributos submetidos apenas ao
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princípio da antcrioridade (art. 150, III, "b", da CF), dispensando, por
conseguinte, a prévia inclusão das mesmas na Lei.
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PARECER N° 49/2000

PROCESSO PGE N° 377/2000

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

ASSUNTO: ESCOLHA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PARA
CHAMADA DDD/DDI.

EMENTA: CONTRATAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOSDE
TELEFONIA DDD/DDI - INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO -
MODALIDADE DE CREDENCIAMENTO DE TODAS AS

PRESTADORAS DE SERVIÇO - INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO.

O Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Fazenda,
através do OF-SEFAZ-GABIN-N° 155/00, de 17 de maio de 2000, oficia
a esta Procuradoria solicitando parecer referente ao procedimento que a
Secretaria deverá adotar em relação ã escolha da prestadora de serviços
para chamadas DDD/DDI, tendo em vista o OF.VEM-6 - 207/99M da
EMBRATEL, através do qual a Embratel manifestou interesse em
contratar com o Estado, oferecendo inclusive, condições mais vantajosas.

O processo foi encaminhado a Procuradoria Geral do Estado para
análise e emissão de parecer.

Passo a opinar.

Em meados do ano de 1995, com a aprovação da Emenda
Constitucional nu 08/95, o setor de telecomunicações foi aberto para o
capital privado, através da possibilidade de serem efetuadas modalidades de
autorização, concessão ou permissão para exploração de serviços de
radiodifusão sonora, de som e imagem, na forma do inciso XI do art. 21,
da Constituição Federal, verbís:

"Art. 21 - Compete à União:
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XI — explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações,
nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos
serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos
institucionais; " (grifei)

Complementando o contido na Emenda Constitucional n° 08, de
1995, foi editada a Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre a
organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento
de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, estipulando no art.
6o:

"Art. 6". Os serviços de telecomunicações serão organizados
com base no princípio da livre, ampla e justa competição entre
todas as prestadoras, devendo o Poder Público atuar para
propiciá-la, bem como para corrigir os efeitos da competição
imperfeita e reprimir as infrações da ordem econômica".

O processo de privatização do Sistema Telebrás iniciou-se em
1997, com a concessão da Banda B ao capital privado por áreas no
território nacional, concretizado em 29/07/98, equivalente à época, a
aproximadamente a US$ 19 milhões.

Com a privatização, as prestadoras de serviços locais e intra-
estaduais foram agrupadas em três operadoras estaduais de telefonia fixa e
oito empresas estaduais de telefonia móvel (Banda A), além da
EMBRATEL.

Assim, cada novo proprietário recebeu o direito de operar como
concessionário numa respectiva área de serviços.

A implementação do programa de desestatização influenciou
sobremaneira uma maior competitividade em diversos setores, extirpando
o monopólio estatal, deixando os aludidos serviços de serem incumbência
das entidades estatais pertencentes à administração descentralizada.
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Como informado pela EMBRATEL e sendo já de conhecimento
público, na região que compreende os estados de Goiás, Mato Grosso do
Sul, Tocantins, Rondônia, Acre, Paraná, Santa Catarina c Rio Grande do
Sul, além do Distrito Federal (Região II), existem duas empresas já em
operação, que detêm a concessão para prestar esse serviço, tanto para
ligações dentro dos estados, como para chamadas entre os estados, que são
a própria EMBRATEL e a TELECENTRO-SUL.

Certamente que, deixando os aludidos serviços de serem
incumbência das entidades descentralizadas, cuja contratação direta
encontrava arnmo no art. 24, inc. VIII da Lei n" 8.666/93, torna-se mister
questionar de que forma deverão proceder os órgãos e entidades
submetidos ao Estatuto das Licitações, para a contratação com as novas
concessionárias, permissionárias ou autorizatárias.

A licitação visa escolher um único contratante: aquele que melhor
atender aos interesses da Administração Pública, atendendo sempre ao
princípio da escolha da proposta mais vantajosa. No entanto, nem sempre
essa individualizaçao permite ã Administração a satisfação plena do
interesse público, já que o objeto, por vezes, pode ser executado por todos
os que satisfaçam as condições exigidas.

Nessas hipóteses, a Administração pode optar pela escolha de
todos os credenciados. É a figura do credenciamento, em que a
Administração convoca todos os que estão aptos c interessados e efetiva a
contratação com todos, consoante as suas necessidades.

Ressalte-se que a Lei n° 9.472/97 prevê a hipótese de
desnecessidade de licitação para a delegação da execução dos serviços de
telefonia quando se admita a exploração do serviço por todos os
interessados que atendam às exigências requeridas. Da mesma maneira se
pode fundamentar o credenciamento, em que o objeto da contratação é
franqueado a todos os interessados aptos, tornando despicienda a
competição.
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In casu, uma certa dificuldade de fixação de critérios objetivos e
parâmetros de custo para o julgamento de possíveis propostas, aliada ao
limitado número de potenciais prestadores do serviço e à possibilidade de
disponibilização conjunta do objeto por todos eles, aponta no sentido da
inadequação da realização do certame, caracterizando a hipótese de
inexigibilidade da licitação, sob a forma de credenciamento.

Conforme doutrina de Luciano Ferraz, publicado na obra
"Licitações: estudos e práticas", Rio de Janeiro, Esplanada (ADCOAS),
1998, p. 81:

"Se diante de determinada contratação administrativa não se
cria qualquer benefício especial e personalíssimo em favor de
alguém, mas sim um benefício coletivo em favor de todos os
eventuais interessados na contratação, não há se falar em
competição e, portanto, a licitação se torna inexigível".

No caso concreto, haverá uma certa dificuldade de ordem prática
para a realização de uma licitação objetivando contratar os referidos
serviços, vez que se tratam de serviços tarifados, em que podem haver
alterações constantes do preço da tarifa, deixando a possível contratada,
escolhida através de processo licitatório, de oferecer a proposta mais
vantajosa para a Administração Pública.

O credenciamento funciona como procedimento administrativo
pelo qual a Administração convocará todos os prestadores do serviço de
telefonia para chamadas DDD/DDI que atendam ao Estado do Acre para,
segundo condições determinadas pela própria Administração, previamente
definidas e divulgadas, credenciarem-se, deixando a critério dos próprios
servidores públicos do órgão ou entidade, a escolha da prestadora, até
mesmo porque não há como controlar o uso do referido serviço.

Observe-se que os valores a serem cobrados pelos eventuais
credenciados deverão ser uniformes e constantes do edital de
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credenciamento. Poderão, ou melhor, deverão corresponder ao mínimo
por cies cobrado para a modalidade de chamada DDD/DDI, consoante
determinações da ANATEL, satisfazendo, assim, ao princípio da
economicidade.

Segundo informações obtidas no site da ANATEL as tarifas dos
serviços de telecomunicações são fixadas e alteradas por meio de portarias
publicadas no Diário Oficial da União, as quais estabelecem preços
máximos c mínimos, podendo haver a concessão de descontos tarifários
pelas prestadoras.

A delegatária que eventualmente não se interessar por aderir à
regra do credenciamento não prestará o serviço, sendo-lhe, contudo,
assegurado o direito de pleitear seu ingresso a qualquer tempo.

Assim, cumpridos os requisitos para a possibilidade do uso do
credenciamento:

a) possibilidade de contrataçãode todos os que satisfaçamàs
condições exigidas;

b) que a definição da demanda por contratado não seja feita
pela Administração;

c) que o objeto satisfaça à Administração, desde que
executado na forma definida no edital;

d) que o preço de mercado seja razoavelmente uniforme, e
que a fixação prévia de valores seja mais vantajosa para a
Administração.

Em tempo, grife-sc que o sistema de credenciamento já foi objeto
de análise pelo Tribunal de Contas da União, conforme TC - 016.171/94,
publicado no DOU em 27.03.95, Seção 1, pp. 4.215 e ss. e TC -
016.522/95-8, pubücado noDOU cm 28.12.95, p.p. 22.555/22.557).

413



Escolha daprestadora de serviçopara chamada DDD/DRT

CONCLUSÃO

Diante do exposto, respondendo à consulta formulada pelo
Exmo. Secretário de Estado da Fazenda, atendendo aos princípios da
isonomia, publicidade, moralidade, eficiência e economicidade, sem violar o
mandamento constitucional que determina a realização do certame
precedentemente às contratações para fornecimento de serviços contínuos,
manifestamo-nos pela possibilidade de contratação direta da prestadora de
serviços DDD/DDI, com fulcro no art. 25, caput, da Lei n° 8.666/93, por
ser tipo de licitação inexigível, uma vez que podem-ser contratadas todas as
prestadoras do serviço, sob a forma do credenciamento de todas, sem que
essa contratação caracterize qualquer prejuízo para a administração pública,
ao contrário, a administração terá a liberdade de alterar sua escolha pela
prestadora, consoante a tarifa estipulada por cada uma.

Em razão de tratar-se de assunto novo, que demanda indagações
diversas, sugiro que seja o presente parecer submetido à apreciação
plenária, com os procuradores da Procuradoria Administrativa, de Pessoal
e de Patrimônio, para deliberação conjunta.
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PARECER PGE/PA N° 65/2000.
PROCESSO PGE N° 716/2000

INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ACRE

ASSSUNTO: NOMEAÇÃO DE CANDIDATO AO CARGO DE
AUDITOR DO TCE.

EMENTA: CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE
AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PRAZO

DE VALIDADE EXPIRADO - NOMEAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

Encaminhou-nos o Gabinete do Governador, o ofício n" TCE-
ACRE/OF/SS/N" 644/2000, de 18.08.2000, do Excelentíssimo Senhor
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, objetivando a
nomeação do candidato JOÃO IZIDRO DE MELO NETO para o cargo
de Auditor do Tribunal de Contas.

Em anexo à pretensão do Excelentíssimo Presidente daquela
Corte de Contas, veio anexo a Resolução TCE/ACRE N" 036, de 10 de
agosto de 2000, que republicou a lista de aprovados no concurso público
de Provas e Títulos para provimento de cargos de AUDITOR do Tribunal
de Contas do Estado do Acre.

Objetivando instruir o feito, esta procuradora, através do MEMO
PGE/PA N° 24/2000, de 23.08.2000, solicitou à Procuradoria Judicial,
informações acerca das ações judiciais impetradas pelo candidato, a fim de
obter sua classificação no certame, e ainda, a posição processual de tais
ações.

Solicitou, ainda, fosse oficiado o Tribunal de Contas do Estado do
Acre, para encaminhar cópia do Processo Administrativo n° 31.300.1999-
98-TCE, que foi julgado na 529a Sessão Ordinária, do dia 10 de agosto de
2000, cuja decisão resultou na Resolução n° 036.

Devidamente instruído passo a análise do processo.
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II - PARECER

O candidato aprovado no concurso público para provimento do
cargo de Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Acre, JOÃO
IZIDRO DE MELO NETO, teve participação no referido certame através
de concessão de medida liminar, nos autos do Mandado de Segurança n°
300/92. O MS interposto objetivava a sua inscrição definitiva no certame e
participação nos demais atos daí advindos, tendo em vista o indeferimento
de sua inscrição por não ter a idade mínima de 35 anos, por ocasião da
inscrição, na conformidade do que dispõe a Lei n° 25/89, em seu art. 15,
caput, combinado com o parágrafo Io, inc. I, da ConstituiçãoFederal.

A segurança foi concedida e mantida a liminar para tornar
definitiva a inscrição do Impetrante, em 07 de outubro de 1992, vindo a
transitar em julgado em 18 de outubro de 1994.

Ocorre que, em 24 de julho de 1992, o concurso foi homologado
através da Resolução n° 19 que, apesar de condicionar o ato de nomeação à
solução dos Mandados de Segurança interpostos, caracterizou-se em ato
administrativo válido e perfeito, revestido, portanto, de exequibilidade.

A liminar concedida tornando definitiva a inscrição do candidato
legitimou os demais atos do concurso, pertinentes ao candidato, como
nomeação e posse, até porque o recurso extraordinário impetrado contra a
decisão do Mandado de Segurança não teve efeito suspensivo. Portanto,
findo o concurso, e sendo este homologado, o candidato tinha direito à
nomeação e posse. Em sobrevíndo decisão contrária no Recurso
interposto contra o mandamus, o ato retornaria ao estado anterior,
anulando-se todos os atos decorrentes da posse.

Nem havia razão para a edição da Instrução Normativa n" 26, sob
a alegação de que somente em 1994 transitou em julgado a decisão dos
mandados de segurança das candidatas MARIA RAIMUNDA MARQUES
DA SILVA E MARY TEODORO OLIVEIRA SILVA, que impedia a
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nomeação dos demais candidatos, em razão da classificação da candidata
MARIA RAIMUNDA, uma vez que a homologação deu-se ainda em 1992,

A respeito do tema o Supremo Tribunal Federal, assim
manifestou-se: "A revisão da classificação de candidato a concurso para
provimento de cargo público, promovida por ato administrativo, não
alcança aos já classificados, nem altera os resultados homologados".
(STF, em RDA, vol 104, p. 139)

Adoto, nesta oportunidade, parte da manifestação ofertada por
esta Procuradoria, através da ilustre procuradora Dra. Maria Ccsarincide de
Souza Lima, no MANDADO DE SEGURANÇA proposto pelo
candidato, que passo a transcrever:

"4.1. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO
COM RELAÇÃO À SUA PESSOA

Diz o impetrante que o Tribunal de Contas do Estado do Acre
absteve-se de homologar o resultado do concurso quanto à sua
pessoa, só pelo fato de ter sido feita a observação subjudice ao
lado ile seu nome, que constou da referida listagem de
homologação.

F.quivoca-sc, com a devida venia o impetrante em sua
impetração.

O concurso foi homologado sim,

A homologação do concurso consistiu num ato administrativo
perfeito, válido c eficaz; até porque a homologação de um
concurso é um ato único, não pode ser dividido em relação ao
candidato "a" ou "b", mas, sim, abranger a todos os
participantes que lograram êxito no certame".

Destarte, tem-se como homologado o concurso em 24 de julho de
1992 em relação a todos os candidatos. O que impedia a nomeação e posse
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do requerente, tanto em 1992 como cm 1994, era o fato de que não existia
vaga, pois as 06 (seis) vagas existentes à época foram todas preenchidas
pelos demais candidatos, visto que o requerente ocupava a T colocação.
Portanto, a homologação não feriu direito líquido e certo do requerente,
pois não havia direito à nomeação no cargo, em face de não existirem mais
vagas a serem preenchidas.

A - DA CADUCIDADE DO CERTAME

O art. 37, inc. III, da Constituição Federal fixa o prazode validade
do concurso público em dois anos, prorrogável uma vez, por igual período,
ficando a prorrogação a critério da Administração, inexistindo para os
candidatos aprovados, direito subjetivo a essa prorrogação.

A partir da homologação, ocorrida em julho de 1992, passou a
fluir o prazo de 02 (dois) anos de validade do concurso público, tendo este
expirado-se em 24 de julho de 1994, ocasião em que os demais candidatos
aprovados já haviam ocupado os 06 (seis) cargos de Auditor, vagos à
época, preenchendo portanto, as 07 (sete) vagas previstas na Lei n° 25/89,
posto que a sétima estava preenchida pelo Auditor José Fonseca.

O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Recurso
Extraordinário n° 192.568, cujo Relator foi o Ministro Marco Aurélio,
assim pronunciou-se acerca do tema, verbis:

"Só cabe entender subsistente título à nomeação, enquanto o
concurso público tiver seu prazo de validade vigente. Cessa,
destarte, a eficácia do título de aprovação em concurso
público, no instante em que este caduca, pelo decurso do
prazo de sua validade, se não houver a prorrogação
prevista na norma constitucional suso transcrita (CF, art.
37, III)". (grifei)
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Note-se que o Tribunal de Contas do Acre não editou nenhum
ato prorrogando o prazo de validade do referido concurso, tendo este,
portanto, exaurido-se com o preenchimento das vagas existentes à época.

Admitindo, no entanto, apenas a título de argumentação, que a
Resolução Normativa n° 26, de 20 de abril de 1994, tenha revogado a de n"
19, passando a fluir a partir daí o prazo decadcncial para a nomeação e
posse do candidato JOÃO IZ1DRO DE MELO NETO, tal prazo de
validade do concurso expirou-se em 20 de abril de 1998.

O início da contagem do prazo de validade do concurso é a partir
da homologação, que é o primeiro momento em que pode ser o concurso
considerado reconhecidopela Administração Pública.

Hely Lopes Mcirellcs, p. 173, ensina-nos que "O ato
homologado torna-se eficaz desde o momento da homologação, mas
pode ter seus efeitos contidos por cláusula ou condição suspensiva
constante do próprio ato ou natureza do negócio jurídico que ele
encerra".

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Acre ao apreciar o
Mandado de Segurança impetrado pelo requerente (MS N" 98.000826-3)
emitiu posicionamento quanto aos efeitos da homologação do concurso, e
conseqüentemente cm relação ao seu prazo de validade, desta forma:

"Com efeito, se a Resolução n" 19, editada pela Corte de
Contas Estadual que homologou o resultado do Certame e a
classificação final dos candidatos nele aprovados, conforme
relação nominal em ordem decrescente de pontos obtidos, nela
constando o nome do impetrante em 9" lugar, apenas com a
observação da expressão sub jitdice, foi publicada no DOE, em
24 de julho de 1992, uma sexta-feira, iniciou-se a partir do
primeiro dia útil seguinte, uma segunda-feira, dia 27 do mesmo
mês e ano, o direito à impetração do mandado de segurança, o
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que extinguir-sc-ia, no dia 23 de novembro de 1992, uma
segunda-feira. De ver-se assim, que, se a ação mandamcntal foi
ajuizada somente no dia 18 de outubro do ano corrente (1998),
já eram decorridos mais de 120 (cento e vinte) dias da ciência
do ato a impugnar, qual seja,da publicação da citada Resolução
n° 19, razão por que, estou a entender, data vènia, que operou-
se a decadência.

De outro modo, ainda que fosse levado cm consideração para
efeito da contagem do dies a quo quanto à Resolução n" 026, de
20 de abril de 1994 que republicou a relação nominal dos
candidatos aprovados no prefalado Concurso, no qual figura o
impetrante em 7o lugar, por força das decisões do Supremo
Tribunal Federai, no Diário Oficial de 12 de maio de 1994,
uma quarta-feira, que culminou com a nomeação dos
candidatos aprovados no Certame como se vê das publicações
dos Decretos nos DOE'S (fls. 801 e 802), ainda, assim, estaria
o direito do impetrante, a impetrar a segurança, atingido pelo
Instituto da decadência.

E bem verdade que o impetrante, administrativamente, dirigiu
em 09 de maio de 1997, pedido de providências ao
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas (fls. 23/24), 'no
sentido de efetivar-lhe a nomeação, posse e exercício no
honroso cargo de Auditor dessa Egrégia Corte de Contas', ao
qual, não se vislumbra fosse um pedido de reconsideração ou
recurso da decisão homologatória do Concurso pelo Tribunal
de Contas, dado o decurso do tempo entre o ato de
homologação e o requerimento, indeferido pelo Pleno da
Colenda Corte de Contas, em 15 de outubro recém-findo, o
que ensejou esta mandamcntal. Ademais, é de ser observado
que o regulamento do concurso não recepcionou pedido de
reconsideração do ato decisório, aliás, diga-se, sequer foi objeto

422



Revista da Procuradoria~Geral do Estado do Acre

de oferecimento pelo impetrante (arts. 26 e §§, 27 a 34), de ver
se logo, que o prazo para requerer mandado de segurança
começou a fluir do primeiro dia útil seguinte ao da
publicação da citada Resolução n° 19, de 24 de julho de
1992, como já se disse, em 27 de julho de 1992.

CELSO AGRÍCOLA BARBI, no seu magistério, dita que,

'se a lei não cria o pedido de reconsideração, sem dúvida
nenhuma o prazo deve ser contado do primeiro ato.' (Do
Mandado de Segurança, Forense, 8a edição, 1998, pag 168).

Nessa esteira, especial atenção é devida à lição do notável
SÉRGIO FERRAZ para quem a regra unicamente aceita é a de
que o prazo decadencial passa a fluir do dia em que, inequívoca
e provadamente, o titular í\o direito toma conhecimento se o
ato é publicado cm órgão oficial. Doutra parte, publicado o
ato, sua comunicação pessoal superveniente ao interessado não
reabre o prazo, nem o faz renascer, se exaurido já.' (Mandado
de Segurança, Malheiros, edição 1992, págs. 100/101)". (grifo
nosso)

Mutatis mutandi, aplica-se o instituto da decadência à situação
ora em análise, da mesma forma que se aplicou ao direito de ação do
Mandado de Segurança, vez que aquela decisão tomou como contagem do
dies a quo a data da homologação do concurso - 24 de julho de 1992.

Ocorre que, como o Mandado de Segurança não apreciou o
mérito da quaestio, o concursado dirigiu-se novamente aquele Tribunal,
agora com pedido de nomeação, posse e exercício no cargo de Auditor
daquela Corte de Contas, sob a alegação de que o impedimento que havia
para o mesmo não tomar posse no cargo de Auditor era a exigência dos 35
(trinta e cinco) anos, que o requerente completou em 12 de outubro de
1999, vindo o TCE a decidir, por unanimidade, pelo deferimento do
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pedido do requerente e editar a Resolução de n° 36, de 10 de agosto de
2000, constante dos presentes autos.

Cumpre aduzir que é de nenhuma validade este ato
administrativo, porquanto operado fora do prazo legal de validade do
concurso, sendo esteprazo irrenunciável pela Administração Pública.

O que a lei deixa claro, bem como a própria Constituição, é que
não poderá em hipótese alguma ser convocado candidato classificado em
concurso após a expiração do seu prazo de validade, contado da data da
homologação do referido concurso.

Assim, sendo a Procuradoria o órgão de controle interno da
Administração Pública, deve esta zelar pela legalidade c moralidade das
ações de interesse público, e nesta ocasião deverá ingressar com a ação
competente, objetivando o desfazimento do ato inquinado de ilegalidade.

B - DA DECADÊNCIA

A decadência é a extinção de um direito pela inação de seu titular
que deixa escoar o prazo legal ou voluntariamente fixado para seu
exercício.

Portanto, a decadência opera quando o seu titular não exerce seu
direito dentro do prazoposto pela lei.

E decadência, por ser matéria de ordem pública, é irrenunciável
pela Administração Pública, podendo ser declarada de ofício, como agora o
fazemos.

A Administração Pública tem o direito de prorrogar o prazo de
validade do concurso público pelo mesmo período (CF, art. 37, inc. III),
mas assim não o fez, ate porque o concurso estava concluído, tendo suas
vagas sido preenchidas quando os demais concursados foram nomeados,
isto em 1994.
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Admitindo, no entanto, a possibilidade de prorrogação tácita pela
Administração Pública, ainda assim está escoado o prazo de 04 (quatro)
anos, o que se deu em 24 de julho de 1998.

O prazo decadencial corre contra todos, nem mesmo aquelas
pessoas contra as quais não corre a prescrição ficam isentas dos seus
efeitos. Daí porque, concluímos que o concurso para o provimento de
cargos de Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Acre perdeu seu
prazo de validade, o que impossibilita a nomeação e posse do requeiente
no referido cargo.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, esta parecensta manifesta-se pela impossibilidade
de ser efetivada a nomeação, posse e exercício do Sr. JOÃO IZIDRO DE
MELO NF.Tü, no cargo de Auditor do Tribunal de Contas do Estado,
por ter escoado o prazo de validade do concurso público para
preenchimento do referido cargo, estando assim, a Administração Pública
impossibilitada de agir neste sentido.

Ad cautelam, objetivando não gerar expectativa de direito que
juridicamente não assiste ao titular da referida pretensão, sugiro sejam estes
autos remetidos à Procuradoria Judicial para adoção das medidas judiciais
cabíveis em relação à edição da RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N°
036, de 10 de Agosto de 2000.
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PARECER PGE PA N° 67/2000

PROCESSO PGE N° 709/99

INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ACRE.

ASSUNTO; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CARGOS
COMISSIONADOS.

EMENTA: EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/98 - SERVIDOR
OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO FILIADO AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) - AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS NÃO
RECONHECIDA.

I - RELATÓRIO

O Excelentíssimo Conselheiro VALMIR GOMES RIBEIRO,
Presidente do TCE/ACRK, solicita desta Procuradoria uma análise sobre a
aplicabilidade do § 13, do art. 40 da Constituição Federal aos servidores
estaduais, ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, alegando que
os Tribunais de Contas de todo o país têm orientado que tal dispositivo
fere o princípio do federalismo c a autonomia organizacional, legislativa e
financeira dos Estados federados.

Ademais, em persistindo a aplicabilidade do referido dispositivo
constitucional perquire como agir, tendo em vista que os descontos foram
efetivados em favor do Tesouro Estadual, devendo ser procedido o
ressarcimento dos mesmos.

Aos autos foram juntados os documentos de fls. 04/83.

Tendo sido distribuído a Procuradoria Judicial, a ilustre
Procuradora Chefe daquela especializada encaminhou os autos a
Procuradoria Administrativa, haja vista que a matéria foi analisada à luz do
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parecer n" 571/99, da lavra desta Procuradora, cujo entendimento
esposado coaduna-se com o que hoje preceitua a Constituição Federal.

Distribuído a esta parecerista, passo opinar.

E o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A) DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O SERVIDOR DE CARGO
EM COMISSÃO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Em verdade, alem do entendimento esposado no parecer nu
571/99, esta matéria foi objeto de análise do parecem0 117/97, também da
lavra desta Procuradora, em momento anterior à edição da Emenda
Constitucional n° 20, que alterou a redação do art. 40, da Constituição
Federal, cuja conclusão adotou n seguinte posicionamento, em resposta ao
quesito que tratou da matéria:

"111 - Em caso positivo a resposta do item precedente é de
responsabilidade do Tesouro Estadual arcar com tal ônus, já
que o fundo Previdcnciário foi extinto?
3. No que pertinc ao 3o quesito, concluo pela negativa, haja
vista que o vínculo dos referidos contratados é temporário, não
sendo, portanto, considerados servidores públicos civis do
Estado, amparados pelas disposições da Lei Complementar n°
39/93, mas sim por leis especiais, de regime administrativo".

Como se vê, em ambas as situações, foi levada em consideração a
relação jurídica existente entre o servidor e a Administração Pública.

Naquela oportunidade, embora a análise se prendesse à
contratação temporária, os argumentos esposados aplicam-se à relação
existente entre a Administração e o servidor ocupante de cargo
comissionado.
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Preliminarmente, adoto parte do parecer n" 571/99, como parte
introdutória desta análise, verbis:

"O cargo em comissão de livre nomeação e exoneração,
constitui uma das modalidades de cargo público, em
contraposição ao cargo de provimento cm caráter efetivo.
Esta distinção é constitucional, quando prevê o inc. II, do art.
37 da Constituição Federal que 'a investidura em cargo ou
emprego público depende de aprovação previa cm concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração'.
Os ocupantes destes cargos, pelo fato de não criarem vínculo
permanente com a Administração, jamais adquirem
estabilidade. E por não terem vínculo jurídico permanente com
o Serviço Público, certamente não poderão participar do
Regime Previdcnciário próprio do servidor".

A doutrina administrativista, aqui registrando o posicionamento
de CARMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA, em "Princípios
Constitucionais dos Servidores Públicos", cd. Saraiva, 1999, p. 175,
corrobora o entendimento aqui exposto: "O regime jurídico do servidor
provido em cargo comissionado obedece a princípios e regras,
inclusive constitucionais, que o afastam daquele que prevalece para o
que se investe em cargo cujo provimento seja o efetivo".

E mais adiante arremata: "O advento da Emenda
Constitucional n° 20/98 aproxima o servidor provido em cargo de
comissionamento, para efeito de seguridade social, por exemplo, do
trabalhador comum, a dizer, não vinculado a entidade pública" (art.
40, capute seu §13).
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B) A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/98

A emenda Constitucional n° 20/98, que modificou o sistema de
previdência social, erigiu um novo modelo previdenciário para os
ingressantes titulares de cargo efetivo no serviço público e estabeleceu as
regras de transição, aplicáveis aos atuais servidores ativos e inativos.

O primeiro passo da Reforma da Previdência foi delimitar
claramente quem são os segurados dos regimes próprios de previdência no
serviço público e quem está obrigatoriamente filiado ao Regime Geral de
Previdência Social —RGPS, gerenciado pelo INSS.

De acordo com o novo texto constitucional, os regimes de
previdência da União, dos Estados e dos Municípios devem abranger
somente os servidores titulares de cargos efetivos e que foram admitidos
por intermédio de concurso público. Os servidores com outros tipos de
vínculo com a Administração Pública são segurados obrigatórios do RGPS,
na condição de empregado.

Dispõe a redação atual do caput do art. 40, da Constituição
Federal, verbis:

"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União,
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência
de caráter contributivo, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo".

Assim, somente os servidores ocupantes de cargo efetivo, aqueles
admitidos regularmente mediante prévia aprovação cm concurso público
participam do REGIME DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
PUBLICO, excluídos, portanto, os ocupantes de cargos comissionados,
declarados em lei de livre nomeação e exoneração; os empregados públicos;
os agentes políticos; os servidores cedidos de outra esfera como ocupante
de cargo cm comissão; os aposentados que voltam à ativa no serviço
público; os servidores admitidos anteriormente à Constituição Federal de

432



Revista da Procuradoria-Gerai do Estado do Acre

1988, sem prévia admissão cm concurso público, abrangidos pela norma do
art. 19 do ADCT e os contratados temporariamente.

Conforme disposto no parágrafo 13 do art. 40 da Constituição
Federal, na redação dada pela emenda constitucional n" 20/98, aplica-se o
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao servidor ocupante
exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração. Com isso, o ocupante de cargo em comissão, de livre
provimento, que não for servidor titular de cargo efetivo no próprio ente
público será segurado obrigatório do RGPS, na qualidade de empregado.

Esta regra teve aplicabilidade a partir de 16 de dezembro de 1998,
para o servidor ocupante exclusivamente de cargo cm comissão declarado
cm lei de livre nomeação e exoneração que se encontra filiado a regime
próprio de previdência, sendo as alíquotas (de 8%, 9% e 11%) devidas por
este segurado, incidentes até o teto de RS 1.200,00, conforme disposto na
portaria n° 4.946, de ó de janeiro de 1999.

O ente público, por sua vez, contribuirá com 20% mais um
percentual variável de 1% a 3% referente ao grau de incidência de
incapacidade laborativa sobre o valor total da remuneração do cargo em
comissão.

O recolhimento das contribuições supracitadas relativamente ao
período de 16 de dezembro de 1998 a 30 de março de 1999, deverá ser
regularizado até a competência abril de 1999, nos termos da lei n" 8.212, de
24 de julho de 1991.

C) DA APLICABILIDADE DA NOVA REGRA AOS SERVIDORES
ESTADUAIS

As regras dos arts. 40 (aposentadoria e pensão) e 41 (estabilidade)
são garantias constitucionais asseguradas a todos os servidores civis,
QUER SEJAM FEDERAIS, QUER SEJAM ESTADUAIS.
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Assim, as normas relacionadas com Administração Pública e, em
especial, com servidores públicos civis da administração direta, autárquica e
fundacional, são todas elas, de reprodução obrigatória pelos Estados, tanto
nas suas Constituições, quanto nas Leis Orgânicas Federais e de cada um
dos mais de 4.000municípios brasileiros.

Mesmo que não estejam mecanicamente reproduzidas, essas
normas terão de merecer integral acatamento por parte da administração
pública local.

Neste sentido, disse o Ministro THOMPSON FLORES, citando
na oportunidade o relatório do Prof HENRIQUE FONSECA DE
ARAÚJO, então Procurador-Geral da República, na Representação n° 938-
RJ, julgamento em 11 de dezembro de 1975:

"Temos, então, que os Estados podem auto-organizar-se como
melhor lhes convier, desde que sejam respeitados os preceitos
cogentes da Constituição Pederal. Nessa auto-organização,
podem os Estados exercer a capacidade legislativa nos espaços
em branco, nos 'restos dos poderes', de que fala PONTES DE
MIRANDA, ou 'poderes residuais', referidos por ROBERTO
BARCELOS DE MAGALHÃES (A Constituição Federal de
1967, p. 68).
Tudo isto será legítimo e constitucional, 'desde que não
extrapole os permissivos constitucionais federais", (tomo II,
p.174).(Manual do Servidor Público, PALHARES Moreira
Reis, Ed. Consulex, p. 36).

Evidencia-sc, pois, que o Supremo Tribunal Federal, em
remansosa orientação jurisprudencial, entende que os Estados-membros,
ao exercer sua autonomia e sua auto-organização, estão obrigados a seguir
o paradigma federal, sempre que a I-ei Maior assim o determinar, como é o
caso das regras sobre a administração pública c sobre os servidores
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públicos civis, normas que, em textos anteriores, como se disse, não
apareciam tão detalhadamente.

D) DA AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS-MEMBROS

A Constituição Federal assegura autonomia aos Estados federados
que se consubstancia na sua capacidade de auto-organização, de auto-
legislação, de auto-governo c de auto-administração (CF, arts. 18, 25 a 28).

Na lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, na obra Curso de
Direito Constitucional Positivo, 1996, págs. 561 e 562, doutrina:

"A capacidade de auto-organização e de auto-legislação está
consagrada na cabeça do art. 25, segundo o qual os Estados
organizam-se c regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição. (...)
A capacidade de auto-administração decorre das normas que
distribuem as competências entre União, Estados e Municípios,
especialmente do art. 25, § 1"., segundo o qual são reservados
aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por
esta Constituição, que contém, como se nota o princípio de
que, na partilha federativa das competências, aos Estados
cabem os poderes remanescentes, aqueles que sobram da
enumeração dos Poderes da União (arts. 21 e 22,
especialmente) e dos indicados aos municípios (art. 30)".

Isso porque a Constituição Federal é que fixa a zona de
determinação e o conjunto de limitações à capacidade organizatóna dos
Estados, quando manda que suas Constituições e leis observem seus
princípios.

Dentre as limitações impostas ao Constituinte Estadual temos as
mandatórias que se definem, segundo José Afonso da Silva, da seguinte
forma:
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"As mandatórias consistem em disposições que, de maneira
explicita e direta, determinam aos Estados a observância de
princípios, de sorte que, na organização constitucional c
normativa, hão que adotá-los, o que importa confranger sua
liberdade organizatória aos limites positivamente
determinados; assim por exemplo, o Constituinte Estadual
tem que dispor:
a) (...)

b) Sobre suaadministração pública, mas não pode senão adotar
os princípios referidos nos arts. 37 a 41; não só na organização
constitucional estadual tais princípios hão de ser obedecidos -
praticamente nada mais os Estados podem fazer senão
transcrevê-los em sua essência - mas ainda terão que segui-los
na sua legislação ordinária e nas práticas governamentais, sob
pena de inconsütucionalidade; os Estados, contudo, poderão
inovar no sentido mais rigoroso, por exemplo, na adoção dos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade; v. g. podem impor maiores restrições à
publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos públicos, cm função de seus interesses peculiares ".

Como se vê, a autonomia estadual encontra limites. Os princípios
limitadores da capacidade organizatória do Constituinte Estadual limitam
sua autonomia.

Sabemos que os Estados têm autonomia para estabelecer a
organização e o regime jurídico de seus servidores, mas todas estão
adstritas á observância dos princípios a esse respeito estatuídos nos arts. 37
a 42 da Constituição Federal.

III - CONCLUSÃO

Em razão de todo o exposto, esta parecerista não vislumbra
nenhuma inconsütucionalidade na disposição do parágrafo 13 do art. 40 da
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Constituição Federal, em especial no que pertine existir afronta ao
princípio da autonomia organizacional, legislativa e financeira dos Estados
Federados.

No tocante aos descontos previdenciários dos cargos
comissionados já efetuados, deve aquele Tribunal providenciar o
ressarcimento junto ao Tesouro Estadual dos depósitos feitos
indevidamente em favor do Tesouro, assim como o pagamento ao Instituto
Nacional de Seguridade Social, desde dezembro de 1998 até a data atual,
dos referidos descontos.
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PARECER PGE N° 608/97
PROCESSO PGE N° 409/97
ORIGEM: OF/GCFDA/N° 022/97
INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ACRE

ASSUNTO: SOLICITA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE
DO ATO CONCESSÓRIO DA APOSENTADORIA DO JUIZ DE
DIREITO JERÔNIMO BORGES FILHO.

EMENTA: CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INTELIGÊNCIA DO
QUE DISPÕEM AS ARTS. 78, INCISO XIII E 94, INCISO VI, DA
C.E.A. COMPETÊNCIA PARA CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA DE MAGISTRADOS, NO ÂMBITO DA
JURISDIÇÃO ESTADUAL.

Não há subtração de competência do Poder Executivo, pelo
Presidente doTribunal de Justiça, ao conceder aposentadoria aos membros
dajudicatura estadual, eis que os preceitos constitucionais contidos no art.
78, inciso XIII e art. 94, inciso V, se harmonizam e se completam, dentro
do critério de interpretação sistemática das normas jurídicas. Inexiste
antinomia entre as disposições contidas no referido art.78, inciso XIII, da
Carta Política Acreana e o que preceitua o art. 51, inciso XXXIV, do
regimento Interno daquele Tribunal, tudo de acordo com o art. 96, inciso I,
"C", da Constituição Federal.

I - RELATÓRIO

O Eminente Conselheiro da Corte de Contas do Estado do Acre,
Dr. Francisco Diógenes de Araújo, através do OF/GCFDA/N°022/97
solicitou a manifestação desta Procuradoria Geral do Estado do Acre, no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de recebimento do mesmo,
devidamente comprovado às fls. 04, manifestação quanto à ocorrência ou
não de subtração de competência do Poder Executivo Estadual pelo
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Presidente do Egrégio Tribunal de justiça, quanto à concretização do ato
de aposentadoria do Juiz de Direito Jerônimo Borges Filho, que tramita
para registro, sob o n° 3.368/96.

Acrescentou ainda o nobre Conselheiro, em sua exposição, que o
feito referido em linhas pretéritas foi levado à sessão de julgamento
plenário, no qual decidiu-se o não registro da aposentadoria do magistrado
nominado acima, por ter a mesma sido deferida pelo Presidente do
Tribunal de Justiça, contrariando o que dispõe o inciso XIII, art.78, da
Constituição Estadual. Inconformado com a decisão do Tribunal de
Contas do Acre, para o caso, o Presidente do Poder Judiciário Acreano
ingressou com pedido de revisão, pugnando por fim, o registro da
aposentadoria na forma proposta.

Instruindo o pedido de manifestação foram juntados os seguintes
documentos: cópias de fls. 47/106, dos autos de n° 3.368/96 - TCE.

E o relatório.

II - Parecer

A matéria em exame exige análise de temas complexos, como a
questão de hierarquia das normas jurídicas que compõem um sistema
jurídico, a recepção de leis por uma nova ordem constitucional, de forma
integrada, a definição de termos, como prover e nomear, e também os
critérios de interpretação de preceitos jurídicos.

Em nível federal, no texto de nossa Lei Fundamental, a questão
da competência do Poder Executivo foi assim tratada, no que tange à
competência privativa do Presidente de República para nomear
magistrados:

"Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da
República:

( ) omissis.
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XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta
Constituição, e o Advogado Geral da união".

O texto do preceito acima transcrito encerra, por seus próprios
termos, restrição de competência do Chefe do Poder Executivo Federal,
somente aos casos de nomeação de magistrados em que expressamente a
Constituição assim estabelecer, e o Advogado Geral da União.

José Afonso da Silva, em sua obra "Curso de Direito
Constitucional Positivo", 11" edição, Rev., Malhciros Editores, 1996, p.
516/517, ao tratar das atribuições do Presidente da República:

"Compete privativamente ao Presidente da República: (...);
nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição
(arts. 101, parágrafo único, 104, parágrafo único, 107, § Io, 118,
II, 120, III e 123)".

O art. 9ó da Carta Magna de 1988 dispõe, ainda:

"Art. 96 - Compete privativamente:

I - Aos Tribunais:

Omissis

c) prover, na forma prevista nesta Constituição os cargos de
juiz de carreira da respectiva jurisdição; "

Dentro do que dispõe o art. 125, § Io, da Constituição Federal,
ante a autonomia estadual, e no exercício do seu poder constituinte
decorrente, a Constituição do Estado do Acre previu, in verbis.

"Art. 78 - Compete privativamente ao Governador do
Estado:

II - nomear os Magistrados nos casos previstos nesta
Constituição;
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Art. 94 - Compete, ainda, ao Tribunal de Justiça do
Estado:

VI - prover, na forma prevista nesta Constituição, os
cargosdeJuizes de Carreira da respectiva jurisdição." (grifo
nosso)

Ao assim estabelecer, não se pode dizer que o constituinte
acreano determinou a existência de dois sistemas administrativos a reger a
magistratura, cm seus aspectos funcionais, uma vez que as disposições se
harmonizam, estabelecendo parâmetros para a atuação limitada de ambos
os poderes, tanto o Executivo, quanto o próprio Judiciário, no exercício de
sua atividade administrativa.

O art. 96 da Carta Política Acreana traduz a competência do
PoderExecutivo paraos casos de nomeação de magistrados, como se vê:

"Art. 96 - Um quinto dos lugares do Tribunal de Justiça
do Estado será composto de membros do Ministério
Público e de advogados de notório saber jurídico e de
reputação ilibada, com mais de dez anos de carreira e de
efetiva atividade profissional indicados em lista sêxtupla
pelos órgãos de representação das respectivas classes, após
eleição direta por seus membros.

Parágrafo único - Recebidas às indicações, o Tribunal de
Justiça do Estado formará lista tríplice, enviando-a ao
Poder Executivo que, nos vinte dias subseqüentes,
escolherá um dos seus integrantes para nomeação", (grifo
nosso).

Pela interpretação literal expressa do art. 78, inc. XIII, da
Constituição Estadual do Acre, tem-se que a intenção do legislador
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constituinte acreano foi de restringir a competência para a nomeação de
Magistrados dada ao Governador do Estado, somente nos casos
expressamente previstos no âmbito da Carta Política do Acre, aliás, como
delineado também, em nível Federal pela Constituição Brasileira. Se assim
não fora, teria aquele nível Federal pela Constituição Brasileira. Se assim
não fora, teria aquele suprimido a expressão "nos casos previstos nesta
Constituição" do dispositivo.

Corrobora tal entendimento a doutrina emanada pelo publicista
Carlos Maximiliano, In "Hermenêutica e Aplicação do Direito" 15a
edição, Forense, 1995, p. 110.

"f) Presuma-se que a lei não contenha palavras supérfluas;
devem todas ser entendidas como escritas adredes para influir
no sentido da frase respectiva."

Procedida à interpretação literal da lei, prossegue-se, como deve
ser ante as regras da hermenêutica, buscando-se a visão sistemática da
norma constitucional do Estado, o que se encontra através do disposto no
art. 96, parágrafo único, do mesmo Diploma Constitucional, quando o
texto estabeleça a competência do Chefe do Poder Executivo para
proceder nomeação, do componente daquele Tribunal oriundo do
Ministério Público Estadual c/ou de advogados de notório saber jurídico,
compondo-se, desta forma, o chamado quinto constitucional.

O art. 94, inciso VI, da C.E.A. reza, por sua vez, que fica atribuída
ao Tribunal deJustiça a competência para prover, na forma constitucional
(art. 93), os cargos de juizes de carreira da respectiva jurisdição, ou seja,
no âmbito de suacompetência de dizero direito, de sua atuação.

Resta-nos agora verificar, por cautela, o conceito vigente no
direito administrativo brasileiro para os termos provimento e nomeação.
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O mestre administrativista José Cretella júnior em sua obra
"Dicionário de Direito Administrativo" 4a edição, revista e Aumentada,
Editora Forense traz os seguintes verbetes elucidativos:

"NOMEAÇÃO. Ato administrativo formal, editado pelo
Poder Público, mediante o qual se atribui determinado cargo a
pessoa geralmente estranha aos quadros do funcionalismo.
Dizemos geralmente, porque para os cargos em comissão são
nomeados pessoas já pertencentes aos quadros administrativos.
Matos de Vasconcelos define a nomeação como 'o ato expresso
do Poder Público que se tradu^ concretamenk na expedição de um título
só nomeado, qualquer que seja a forma por esse título apresentada'.
(Direito Administrativo, 1937, vol. II, p. 427).

Brandão Cavalcanti conceitua: 'Nomeação é o ato formal pelo
qual o Poder Público atribui determinado cargo a uma pessoa
estranha a seus quadros' (Tratado de Direito Administrativo, 3a
ed., vol. IV, p. 152). A nomeação, que é um dos atos mais
importantes entre os que dizem respeito à função pública,
reveste-sc de três modalidades: discriminatória, condicionada e
reservada. A nomeação denominada discriminatória ou livre,
ou simplesmente, nomeação, é a que se processa com liberdade
completa para a designação. Nomeação denominada
condicionada é a que é sujeita a certas modalidades, tendentes
e a restringir a discricionariedade do Poder Público. Nomeação
reservada é a que deve recair apenas sobre determinadas
pessoas de um grupo que, por haverem prestado serviços ao
Estado, principalmente nas Forças Armadas, recebem
tratamento especial. Alguns autores só reconhecem dois tipos
de nomeação: a discricionária e a condicionada. A nomeação
pode ser em caráter efetivo, em caráter interno, em caráter
vitalício e cm comissão.
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PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. Indicação de titular
para o cargo público. Em sentido técnico, o verbo prover tem
sido empregado em todos nossos textos constitucionais
republicanos quando tratam da competência atribuída ao
Presidente da República de dar provimento aos cargos públicos
federais. Prover cargos públicos quer dizer juntar ao elemento
objetivo o subjetivo, que é o funcionário, aquele que vai
exercer as funções ou atribuições (Tito Prates da Fonseca,
Lições..., 1943, p. 154). A pessoa que vai ser promovida em
cargo público pode ser estranha aos quadros do funcionalismo,
bastando, para ocupar o lugar em questão, que preencha certos
c determinados requisitos que a lei exige. Temos, neste caso, a
forma de provimento que poderíamos denominar de originária,
exterior ou exógena. Pode acontecer, entretanto, que o
preenchimento se verifique através de elementos que já
pertençam aos quadros do funcionalismo, que já foram
nomeados. Temos, neste caso, a forma de provimento que
poderíamos denominar de derivada, interna ou endógena. No
primeiro caso, temos a nomeação; no segundo caso, temos as
formas restantes enumeradas pelo Estatuto: promoção,
transferencia, readmissão, aproveitamento e reversão. 'Em
sentido técnico, o ato juridico-administrativo denominado provimento tem
caráter genérico, significando qualquer preenchimento de cargo público'
(Bandeira de Mello, 'Parecer', em RDA, vol. 29, p. 477). Para
alguns autores (Djacir Meneses, Direito Administrativo
Moderno, 1943, p. 258), provimento é gênero de que a
nomeação é espécie, ao passo que para outros (Contrciras de
Carvalho, Estatuto dos Funcionários Públicos Interpretados,
1955, vol. I, p. 76) a nomeação não deve ser considerada como
espécie do gênero provimento. 'No provimento, é fundamental
o ato da nomeação, por isso que os outros modos se
pressupõem. O elemento de uma anterior nomeação para o
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serviço público está incluído na promoção, na transferência, na
reintegração, na readmissão, na reversão e no aproveitamento'
(Tito Prates da Fonseca, Lições..., 1943, p. 154). Para Mário
Masagão provimento é o ato administrativo pelo qual se
designa titular ao cargo (Curso de Direito Administrativo, 6a
ed., 1977, p. 186)".

As definições trazidas a este parecer corroboram a visão deste
parecerista, sobre o problema jurídico intcrpretativo proposto, adotando-se
a corrente que tem no provimento gênero, e em nomeação, espécie. Caso
contrário, concluir-se-ia que todos os juizes estaduais de carreira, que
ingressaram após a Constituição de 1988 encontram-se irregularmente
nomeados, eis que tais atos de provimento de cargos foram externados
pelo Presidentedo EgrégioTribunal deJustiça do Estado.

O art. 2" da Constituição Federal preceitua que são poderes da
União, independentes e harmônicos entre si, o Ixgislativo, o Executivo e o
Judiciário. A Constituição do Estado do Acre repete a cláusula pétrea em
seu art. 6o.

A autonomia dos poderes consagrada pela Magna Carta, encerra o
princípio de que cada poder componente do Estado exerce as suas três
funções jurídicas; uma em caráter prevalente e as outras duas a título
excepcional ou em caráter meramente subsidiário daquela. Cada poder,
entendendo este como órgão, tende a uma relativa independência no
âmbito estatal. Destarte, ante o princípio da hierarquia dos atos
administrativos, conclui-se que a autoridade administrativa competente
para nomear é a mesma correspondente para aposentar ou desconstituir o
provimento do cargo público em questão.

Nagib Slaibi em "Anotações à Constituição de 1988", Aspectos
Fundamentais - Revista e Atualizada, 41 ed. Editora Forense, 1993, tece o
seguinte comentário, ao abordar a questão dos poderes do Estado:
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"A Constituição desnecessariamente, concede os poderes
administrativos aos corpos legislativos (art. 51, III e IV, 52, XII
e XIII), aos tribunais (art. 96, I, letras a,b,c, e e f), ao Ministério
Público (art. 127, § 2o), às universidades (art. 207), etc. - a
enumeração constitucional de tais faculdades administrativas

significa, simplesmente, a reiteração da autonomia dos corpos e
entidades criados pela Constituição, porque não há poder se
não houver meios práticos de sua realização".

Na obra "Constituição na Visão dos Tribunais", volume 2 -
Arts. 44 a 169, p. 706, encontra-se a seguinte Ementa:

"Constitucional. Argüição de inconsütucionalidade. Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais (Resolução 107/88,
Portaria 1.668/88). Art. 96 da Constituição Federal.
Disponibilidade de magistrado.

A autoridade que tem competência para prover tem, portanto,
a de nomear, ou demitir.

Se o provimento dos cargos de juiz é da atribuição dos
Tribunais (CF, art. 96), forçoso é reconhecer a
constitucionalidade do ato que coloca o magistrado em
disponibilidade.

Inconstitucionalidade rejeitada (STJ. AIROMS 462/MG Rei:
Min Américo Luz. Corte Especial. Decisão: l"/07/91. DJ 1 de
04/11/91, p. 15.649) decisão por maioria. Vencido o Relator
originário, Min Pedro Acioli".

A Carta Política do Acre é clara ao atribuir a competência dos
Tribunais de Justiça para prover os cargos de Juizes de carreira da
jurisdição que lhe compete. Não há antinomia entre os disposto nos arts.
78, casos vindouros, apartir da vigência da Constituição, de preenchimento
do quinto constitucional na composição do Egrégio Tribunal de Justiça.
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Ademais, a regra de interpretação sistemática deve preponderar sobre a
meramente gramatical. Citando ainda o Eminente Jurista Carlos
Maximiliano:

"- Por umas normas se conhece o espírito das outras. Procura-
se conciliar as palavras antecedentes com as conseqüentes, e do
exame das regras em conjunto deduzir o sentido de cada uma

(1)-

Em toda ciência, o resultado do exame de um só fenômeno
adquire presunção de certeza quando confirmado contrastado
pelo estudo de outros, pelos menos dos casos próximos,
conexos; à análise sucede a síntese; do complexo de verdades
particulares, descobertas, demonstradas, chega-se até a verdade
geral".

Deve-se atentar para o fato de que a Lei Complementar n° 35/79,
Lei Orgânica da Magistratura, compunha uma ordem jurídica precedente à
que atualmente vige, estando por conseguinte, suas disposições sujeitas a
um "filtro de validade", qual seja, a nova Constituição Brasileira de 1988.
Só foram recepcionados pelo novo texto os preceitos daquela que não
divergiam ou contrariavam os mandamentos estatuídos pela nova ordem.

Em tal ponto considera-se, não somente em nível de
jurisprudência, mas até por disposição doutrinária, (afinal, todos sempre
estamos em contínuo aprendizado, não só na escola, mas principalmente
na vida), interessante transcrever, com fito de ressaltar, as considerações
tecidas do Ministro OCTAVIO GALLOTTI, Relator da ADI n° 202-3-
BAHIA:

"Esse sistema tornou-se mais vinculado ao Tribunal, mais
limitado para o Presidente da República, no regime da
Constituição atual, quando também as escolhas federais se
fazem a partir de listas. Mas, no sistema do provimento dos
cargos da Magistratura da União, a evolução não chegou a
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ponto de atribuir, aos próprios Tribunais, o provimento dos
cargos de Juiz de carreira, como aconteceu cm referência à
Justiça dos Estados.

Houve então, um propósito de ampliar a vinculação, em
obséquio à autonomia dos Tribunais, tanto nos Estados como
na União.

Nos Estados, porém, esse sistema completou-se: já era mais
vinculada a escolha, mais vinculada ainda, passou a ser, porque
se exaure na competência interna do Tribunal, exceto quando
se trate de advogado ou membros do Ministério Público.

Na Justiça Federal, tanto não se caminhou, dado, que
conservada a competência do Presidente da República, para o
provimento por acesso.

São, a meu ver, dois sistemas diferentes, dois sistemas
paralelos, deliberadamente diferenciados, como diz o eminente
Ministro CELLSO DE MELLO, não se podendo, a meu ver,
estender, aos Juizes dos Estados, aquilo que a Constituição
reservou àjustiça Federal.

Por esses fundamentos, Sr. Presidente, peço vênia aos
eminentes Ministros que dele divergiram, para acompanhar o
eminente Relator, julgando a ação procedente."

Em 09 de outubro do mesmo ano de 1991, voltou a decidir o
Tribunal, sendo Relator o eminente Ministro CELSO DE MELLO e já
então por unanimidade:

"O provimento dos cargos judiciários nos tribunais de segundo
grau, em vagas reservadas à magistratura de carreira, insere-se
na competência institucional do próprio Tribunal de Justiça,
constituindo específica projeção concretizadora do postulado
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do autogoverno do Poder Judiciário".(ADI 189-RJ, RTC
138/371).

Ulteriormente, veio a especificar o Plenário, ao ter em mesa a
Ação Originária n° 70, concemente ao Tribunal de Justiça de Santa
Catarina:

"2. A competência para prover os cargos de carreia da
Magistratura Estadual, incluídos os de sua própria composição,
é do Tribunal de Justiça, e não de seu Presidente, a quem não é
lícito atribuir, no procedimento das promoções, mais que a
formalização do ato, sempre vinculada à escolha do nome por
decisão do colegiado (tópico da emenda redigida pelo eminente
Ministro SEPULVEDA PERTENCE, Relator para o acórdão,
sessão de 9-10-91, RTJ 147/345)". (grifo nosso).

Passa-se a análise do que dispõe a Constituição Estadual acerca da
competência do Tribunal de Contas do Estado, diante da interpretação
proposta pelo Presidente do EgrégioTribunal de Justiça, para o que dispõe
o art. 51, inciso XXXIV, do Regimento Interno do TJ/AC, em seu pedido
revisão.

A Seção VII, do Capítulo I, Título III, da Carta Política Acreana
dispõe acerca da fiscalização contábil, financeira e orçamentária a ser
exercida pela Assembléia Legislativa, mediante controle externo e interno
de cada um dos Poderes. O art. 61 preceitua que o controle externo será
exercido pelo Tribunal de Contas do Estado, delimitado sua competência,
in verbis,

"Art. 61 —O controle externo, sob a responsabilidade da
Assembléia Legislativa, será exercido pelo Tribunal de
Contas do Estado, ao qual compete:

(...) omissis.
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III - apreciar, para fins de registro, a legalidade do ato de
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração
direta e indireta, incluídas as fundações instituídas ou
mantidas pelo Poder Público Estadual, as concessões de
aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as
melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal
do ato concessório, excetuadas as nomeações para cargos
de natureza especial e provimento em comissão;" (grifo
nosso).

Como se pode depreender do artigo transcrito acima, o Tribunal
de Contas é o órgão a quem cabe registrar, após análise de legalidade,
aposentadorias jádeferidas ou concedidas pelo Poder Público Estadual.

Partindo desse pressuposto, é que não se vislumbra no art. 51, inc.
XXXIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre
antinomia com o preceito constitucional estadual, ante quebra de hierarquia
das normas jurídicas. O artigo supramcncionado encontra-se de acordo
com o art. 25, § lü da Lei Complementar n° 47, de 22 de novembro de
1995 c reza:

"Art. 51 - Ao Presidente do Tribunal de Justiça compete:

(...) omissis

XXXIV - encaminhar à autoridade competente depois de
devidamente informados e deferidos, pedidos de
aposentadoria de magistrados; " (grifei).

Em seu pedido de revisão o Presidente do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado traz esclarecedora consideração que colaciona-se abaixo:

"O artigo 51, inciso XXXIV, do Regimento Interno, por sua
vez, não tem o sentido que se deu no voto do relator. A
autoridade competente a que se refere o dispositivo, apesar de
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consignado impropriamente, seria o Tribunal de Contas,
entendeu-se, como autoridade, no caso, o seu Presidente, para
o devido registro do ato.

A interpretação não pode ser outra. Observe-se que o artigo
fala em pedidos devidamente informados e deferidos".

CONCLUSÃO:

Face às razões de direito explanadas em linhas pretéritas, opina-se
pela regularidade do ato de conformação da aposentadoria concedida ao
magistrado JERÔNIMO BORGES FILHO, emanado pelo Presidente do
Egrégio Tribunal do Estado do Acre, não se vislumbrando qualquer
antinomia entre as regras insculpidas nos arts. 78, inc. XIII e 94, inc. VI, da
Constituição do Estado do Acre, com o que dispõe ainda, o art. 51, inc.
XXXIV, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
do Acre, tudo de acordo com o art. 96, inc. 1. "C", da Constituição Federal
Brasileira, por conseguinte, entende-se ausente a subtração de competência
do Poder Executivo argüida, no caso em exame.
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PARECER CONJUNTO PA/PF N.° 009/01
PROCESSO PGE N.° 503/2001

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-

ESTRUTURA

ASSUNTO:ANÁLISE DO PROJETODE LEI QUE AUTORIZA O
PODER EXECUTIVO A CRIAR A COMPANHIA ACREANA DE

GÁS - GASAC.

O Secretário de Estado de Infra-P^strutura - Edilson Simões

Cadaxo Sobrinho, através do OF/SINFRA/N° 224/2001, de 27.06.2001,
encaminhou à Procuradoria-Geral do Estado, minuta do Projeto de Lei que
autoriza o Poder Executivo a criar a Companhia Acreana de Gás -
GASAC.

A criação da referida empresa, conforme esclarece o Secretário,
faz parte das ações governamentais no campo da geração e suprimento de
energia parao Estado do Acre, balizada nos seguintes pressupostos:

a) O teor do § 2" do art. 25 da Constituição Federal, que define a
titularidade da exploração de distribuição de gás do serviço público
canalizado para o Estado;

b) Dependência do Estado cm 100% dos derivados de petróleo;

c) Gestões do Estado junto a GASPETRO c a ANP.

Foram os autos distribuídos às Especializadas Administrativa c
Fiscal, acompanhados de leis similares editadas nos Estados do Maranhão c
Piauí.

E o relatório.

Passo a Opinar

Com efeito, o § 2" do art. 25 da Constituição da República de
1988, com a redação da Emenda Constitucional n.° 05/95, atribuiu
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competência para os Estados explorarem o serviço de gás canalizado, ante
o seguinte teor:

"Art. 25. ...

§ 2" Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante
concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei,
vedada a edição de medida provisória para a sua
regulamentação." (grifamos)

Em assim dispondo, quis a Constituição Federal caracterizar a
exploração de gás canalizado como serviço público estadual.

Ao tratar da ordem econômica, a Magna Carta dispôs pelo Art.
175 que:

"Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
sempre através de licitação, a prestação de serviços
públicos", (grifamos)

Cotejando os dispositivos acima transcritos, temos claro que a
prestação deste serviço público se dá diretamente ou pdr meio de
concessão ou permissão, consoante as formas eleitas pelo texto
Constitucional.

A concepção da forma de execução direta do serviço público,
delineado doutrinariamente assume posição diversa.

Hely Ixjpes Meireles, em sua tradicional obra Direito
Administrativo Brasileiro 24° edição - 1999,p. 309, registra:

"Execução direta —É a realizada pelos próprios meios da
pessoa responsável pela sua prestação ao público, seja esta
pessoa estatal, autárquica, fundacional, empresarial, paraestatal,
ou particular. Considera-se serviço em execução direta sempre
que o encarregado de seu oferecimento ao público o realiza
pessoalmente, ou por seus órgãos, ou por seus prepostos (não
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por terceiros contratantes). Para essa execução não há normas
especiais, senão aquelas mesmas constantes da lei instituidora
do serviço, ou consubstanciadora da outorga, ou autorizadora
da delegação a quem vai prestá-lo aos usuários."

Em outra linha, aborda José dos Santos Carvalho Filho, em
Manual do Direito Administrativo, 2001 - p. 264, T edição:

"Execução direta —E aquela através da qual o próprio Estado
presta diretamente os serviços públicos. Acumula, pois, as
situações de titular e prestador do serviço. As competências
para essa função são distribuídas entre os diversos órgãos que
compõem a estrutura administrativa da pessoa prestadora.
O Estado deve ser entendido aqui no sentido de pessoa
federativa. Assim, pode-se dizer que a execução direta dos
serviços públicos está a cargo da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal através dos Órgãos
integrantes de suas respectivas estruturas. Ministérios Estaduais
c Municipais, Coordenadorias, Delegacias fazem parte do
elenco de órgãos públicos aos quais é conferida competência
para as atividades estatais.
Esses órgãos formam o que se costuma denominar de
administração centralizada, porque é o próprio Estado que,
nesses casos, centraliza a atividade. O Decreto-lei n." 200/67,
que implantou a reforma administrativa federal, denominou
esse grupamento de órgãos de administração direta (art. 4",
I), isso porque o Estado, na função de administrar, assumiria
diretamente seus encargos".

Como se depreende, o ponto nodal da questão encontra-se na
possibilidade ou não da outorga da execução do serviço público, assim
entendida, a exploração do gás canalizado ã pessoa diversa do Estado, qual
seja uma Sociedade de Economia Mista, em razão da Constituição Federal,
tanto no § 2o do art. 25, como no art. 175, limitar o traspasse do serviço
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público à concessão ou permissão, instituto diverso da outorga deferida às
paraestatais através da lei.

O enfrentamento desse tema é objeto da obra Parcerias na
Administração Pública, da eminente administrativista Maria Sylvia Zanella
de Pietro, quando aborda a descentralização na prestação de serviços
públicos, p. 52:

"O serviço público é atribuído por lei, ao Estado,
precisamente por ser urna atividade considerada essencial à
coletividade, e que por isso mesmo, se submete a um regime
jurídico predominantemente de direito público. O serviço
público é coisa extra commercium, não podendo, como tal, ser
objeto de relações jurídicas regidas pelo direito privado. Todas
as relações que tenham por objeto um serviço público devem
ser regidas pelo direito público.
Não é por outra razão que a Constituição Federal, cm dois
dispositivos, exige que os serviços públicos sejam prestados
pelo poder público, diretamente, ou indiretamente, mediante
permissão ou concessão (arts. 21, inciso XII, e 175).
Por isso mesmo, é de constitucionalidade bastante duvidosa a
descentralização de serviços públicos corriqueiramente feita,
no direito brasileiro, a entidade sob regime jurídico de direito
privado (fundações de direito privado, empresas públicas e
sociedades de economia mista), que adquirem, por força de lei,
a titularidade sobre o serviço. A constituição indicou, com
precisão, a forma pela qual admite a descentralização,
precisamente porque os institutos escolhidos (concessão e
permissão) não retiram do poder público a titularidade do
serviço e permitem um controle maior sobre o ente
descentralizado e a imediata retomada do serviço público
quando sua execução pelo particular se revelar contrária ao
interesse público."
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Adiante, na página 59 da obra já citada, a ilustre administrativista,
adentrando no tópico da concessão dos serviços públicos à empresas
estatais, afirmou:

"Quando a lei cria empresa e a ela atribui a prestação de um
serviço público que a Constituição exige seja prestado
diretamente ou mediante concessão, além de haver ofensa à
Constituição, está tirando da Administração aquelas
prerrogativas de que só é detentor o poder concedente, pela via
contratual. Esse entendimento se reforça pelo fato de a atual
Constituição , no art. 175, parágrafo único, inciso 1, deixar
claro que a concessão tem que ser feita por contrato.
Diante dessa realidade, ou seja, diante do fato incontestável de
que inúmeras empresas estatais prestam serviços públicos que
deveriam ser prestados por meio de concessão, qual o regime
jurídico a que as mesmas se submetem?
Embora elas não prestem serviços delegados por meio de
contrato de concessão, seu regime jurídico é, em sua maior
parte, o mesmo a que se submetem as empresas
concessionárias. Note-se que a própria Constituição de 1988,
cm sua redação original, referia-se ao ato de outorga como
concessão, conforme se verifica pelo art. 21, inciso XI (que
previa a exploração dos serviços telefônicos e outros mediante
concessão a empresa sob controle acionário estatal) e pelo
art. 25 (que outorgava aos Estados a competência para explorar
diretamente, ou mediante concessão a empresa estatal, com
exclusividade de distribuição, os serviços locais de gás
canalizado)."

Contrapondo-sc à opinião esposada por Maria Sylvia de Pietro,
José Afonso da Silva na obra Curso de Direito Constitucional Positivo -
13a edição, 1999, p. 733/734, sustenta que:
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"O modo de gestão desses serviços públicos, entre outros, não
só de competência da União, mas também dos Estados,
Distrito Federal e Municípios, entra no regime da
discricionariedade organizativa, ou seja, cabe à Administração
escolher se o faz diretamente, ou por delegação a uma empresa
estatal (pública ou de economia mista), ou por concessão
(autorização ou permissão) a uma empresa privada.
Mazanedo, Hernando e Gómez, contudo, observam que
orientações doutrinárias recentes destacam os inconvenientes
da gestão de serviços públicos através de empresários privados,
postulando uma transformação do atual regime de
'discricionariedade organizativa' em favor da exclusiva gestão
administrativa de serviços públicos. Esclarecem logo que a
discricionariedade da Administração Pública para eleger o
modo de gestão dos serviços públicos de conteúdo econômico
deveria limitar-se pela finalidade do próprio serviço,
incompatível com técnicas baseadas no lucro mercantil pelas
exigências de absoluto controle benéficos c mesmo de
participação dos usuários na direção ou nos resultados,
mediante diminuição de tarifas.
Cumpre observar que a exploração dos serviços públicos
conforme indicado acima, por empresa estatal não se
subordina às limitações do art. 173, que nada tem com eles.
Efetivamente, não tem cabimento falar em excepcionalidade,
ou subsidiaridade, em relação à prestação de serviços públicos
por entidade estatais ou por seus delegados. Portanto, também
não comporta mencionar, a respeito deles, a preferência da
iniciativa privada. Significa dizer, pois, que a empresa estatal
prestadora daqueles e de outros serviços públicos pode assumir
formas diversas, não necessariamente sob o regime jurídico
próprio das empresas privadas. A natureza das empresas
estatais prestadoras de serviço público se assemelha às
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concessionárias de serviço público com diferenças importantes,
quais sejam a de não se sujeitarem inteiramente aos ditames do
art. 175, pois não se lhes aplicam as regras de reversão, nem
encampação, nem, rigorosamente, o princípio do equilíbrio
econômico e financeiro do contrato, já que os serviços não
lhes são outorgados por via contratual, mas por via de lei
ínstituidora, e porque são entidades do próprio concedente,
salvo, c claro, hipótese de outorga dos serviços a empresa
estatal de outra entidade pública (da União para o Estado, por
exemplo, em que a característica de concessionária fica mais
nítida)".

Destarte, a doutrina em relação a questão levantada não é
uníssona, havendo pois, agasalho à pretensão do Estado na constituição da
Companhia Acreana de Gás - GASAC.

Conquanto assim considerado, faremos a análise específica da
minuta do Projeto de Lei que autoriza a criação da GASAC.

É consabido o grave problema energético vivenciado por nosso
país e a dependência do Estado do Acre, cm tal setor, cm 100% (cem por
cento) dos derivados de petróleo, revestindo-se a viabilização de
alternativas energéticas de suma importância, a fim de dar suporte ao
desenvolvimento econômico do Estado do Acre.

O art. Io da minuta do Projeto de Lei, em exame, atende ao que
preceitua o art. 37, XIX da CF, que determina seja, somente por lei
específica criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de
sociedade de economia mista c de fundação, cabendo à Lei Complementar,
neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

Em relação aos parágrafos do artigo Io da minuta, tecemos os
seguintes comentários:

463



Análise do Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a criar a Companhia
Acreana de Gás —GASAC

O parágrafo primeiro define o objeto social da Companhia c
consagra a possibilidade de criação de empresas subsidiárias à GASAC,
bem como a sua participação em outras empresas do ramo.

A Constituição Federal, no inciso XIX do art. 37, estabelece que
"somente por lei específica poderão ser criadas empresas públicas,
sociedade, de econômica mista, autarquia ou fundação pública". E no
inciso XX, do mesmo art. 37, dispõe que "depende de autorização
legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades
mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de
qualquer delas em empresa privada".

Deve se ressaltar que a minuta ora analisada, já traz em seu bojo a
autorização para criação ou a participação de empresas subsidiárias ligadas
à GASAC ou outras sociedades.

Diante da expressão "cada caso" contida no inciso XX do art. 37,
tecemos algumas considerações acerca da interpretação do dispositivo
constitucional citado, a fim de avalizarmos o permissivo contido na minuta
sob exame.

O Supremo Tribunal Federal, a quem cabe, por último, a
interpretação da Constituição Federal, em caso similar, no julgamento da
ADIN 1.649-DF, Relator Ministro Maurício Corrêa, decidiu no sentido de
que não é exigível lei para criação de cada uma das subsidiárias, conforme
publicado na R.T.J. - 168/149, gizado nos seguintes entendimentos:

"Tenho como corretas, portanto, as considerações expendidas,
a propósito do tema, nas informações assinadas pelo ilustre
consultor da União, Dr. Miguel Pró de Oliveira Furtado:
(...)
14. 'Lei específica' e autorização 'em cada caso' nada mais são
que expressões sinônimas, que o Constituinte fez variar na
forma, dada a proximidade do emprego. Foi mera exigência de
estilo, sem que à diferença das expressões corresponda
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qualquer diversidade jurídica, segundo a lição contida no voto
do Min. Maurício Corrêa na ADln 1.649-1 (medida liminar):
'lei específica e autorização cm cada caso sãoexpressões que
se confundem na exegese desses dois dispositivos. Enquanto o
inciso XIX refere-se à lei específica, o inciso XX muda-a para
autorização em cada caso, sem dúvida para criar distinção
apenas formal dos vocábulos, e atender a gosto de estilo, dada
a proximidade das duas expressões.'
Não se pode passar pela cabeça do intérprete que o
Constituinte haja querido, para satisfazer às necessidades, por
exemplo, de uma grande empresa nacional que tenha de
fracionar-se em dez, ou haja de multiplicar-se por dez necessite
de dez diferentes projetos de lei. A unidade do tema é bastante
para justificar uma única norma específica, ainda que essa
norma autorize ou efetue a criação de dez subsidiárias. E já
que, segundo a lição ministrada pelo Min. Maurício Corrêa,
lei específica c autorização cm cada caso constituem expressões
sinônimas, c válida a invocação do entendimento de Caio
Tácito:

'A especificidade de autorização legislativa para a participação
'e capital público em .mpresa privada não importa,

necessariamente, na indí< Lção expressa de empresa na qual
deva ser feito o invcstimei Lo.

A expressão constituciona1 'em cada caso' poderá serentendida
como indicativa apenas de área ou atividade específica a ser
contemplada'".

Destarte, a autorização para a criação de empresas subsidiárias
e/ou participação em outras sociedades prevista no texto da minuta de Lei
autonzativa à criação da GASAC, coaduna-se com a interpretação do texto
Constitucional do art. 37, inciso XX, expendido pelo Excelso Supremo
Tribunal Federal.
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Entende-se ainda, que o parágrafo deverá ser desdobrado, a fim
de atender a melhor técnica na redação legislativa que recomenda devam
ter os dispositivos, somente um objetivo. Por conseguinte, sugerimos a
redação abaixo:

"§ 1"A empresa terá por objeto social a exploração do serviço
público de distribuição e comercialização de gás canalizado,
podendo também explorar outras formas de distribuição de gás
natural ou manufaturado, inclusive comprimido ou liqüefeito,
de produção própria ou de terceiros, nacional ou importado,
para fins comerciais, industriais, residenciais, automotivos, de
geração termelétrica ou quaisquer outras finalidades e usos
possibilitados pelos avanços tecnológicos, em toda a área
compreendida no território do Estado.
§ 2" A Companhia Acreana de Gás - GASAC poderá
participar de outros empreendimentos cuja finalidade esteja
relacionada com seu objeto social, para o que poderá constituir
ou participar de outras sociedades, inclusive (subsidiárias
integrais, assim como explorar o aproveitamento de sua infra-
estrutura, objetivando a prestação de outros serviços."

§ 2o, que deverá ser remunerado para o § 3°, delimita a
responsabilidade da companhia em consonância com o objeto social da
empresa.

O § 3o, que passará a ser o § 4", traz a forma de constituição da
GASAC, merecendo as seguintes observações:

No que pertine ao enquadramento da Companhia no art. 173 da
Constituição Federal, é necessário aqui discernir a empresa de economia
mista exploradora da atividade econômica daquela prestadora de serviço
público.

No caso específico, estamos diante de exploração de um típico
serviço público, reconhecido constinacionalmente pelo § 2o do art. 25.
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Nesse particular, são precisos os ensinamentos extraídos da obra
"A Ordem Econômica na Constituição de 1988"- 4J edição, do grande
mestre Eros Roberto Grau - p. 145:

"De outra parte, no texto constitucional encontramos a
enunciação de determinadas atividades como seivico público, do
tipo piivativo. Ao texto do art. 21 da Constituição de 1988
extraímos a conclusão de que há serviço público, de
titularidade da União, na prestação dos serviços referidos nos
seus incisos X, XI c XII - e também no inciso XXIII, isso
porém sob ressalva de posterior ponderação, que desenvolvo
no item 59, infra. Ao texto do § 2° do art. 25, a conclusão de
que há serviço público na prestação de serviços locais de
gás canalizado." (Grifamos)

Consoante transcrição, integrante deste texto, como já transcrita a
lição de José Afonso da Silva corrobora o entendimento de Eros Roberto
Grau de que "a exploração dos serviços públicos por empresa estatal
não se subordina às limitações do art. 173, que nada tem com eles"

Assim, não se tratando o caso em tela de exploração estatal de
atividade econômica típica, mas sim da exploração de serviços públicos,
aplicável será a regra do art. 175 da Constituição Federal.

Sugere-se ainda, para o parágrafo em apreço, a seguinte redação:

"A Companhia Acreana de Gás - GASAC, será uma sociedade
de economia mista, de direito privado, constituída sob a forma
de Sociedade Anônima com patrimônio próprio, autonomia
administrativa e financeira, sujeita aos preceitos da Lei 6.404,
de 15.12.76."

A autorização para participar de outra empresa já está contida no
§ 2"do art. 1", devendo ser excluída do S 3".
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O § 4o, que deverá ser remunerado para o § 5o, trata da
participação do Estado na companhia, na qual subscreverá ações ordinárias
com direito a voto, obrigando-se ainda, em futuro aumento de capital
manter a maioria do capital votante de no mínimo, 51% (cinqüenta e um
por cento).

A subscrição do capital do Estado em ações ordinárias, resguarda
seu interesse, posto que tal espécie assegura-lhe em princípio, todos os
direitos típicos do negócio, principalmente porque a ela não falta o direito
de voto.

Não estabeleceu a lei se a Companhia será do tipo aberta ou
fechada. Entretanto, se a Companhia for dessa última espécie, sabe-se que
os direitos dos acionistas poderão estar dosados entre várias classes de
ações ordinárias, consoante disposto no art. 16 da Lei 6.404/76.

Em relação a necessidade de participação do Estado, com pelo
menos 51% (cinqüenta e um por cento) do capital votante, a imposição é
própria para caracterizar a sociedade de economia mista, como anuncia
Diógenes Gasparini em sua obra Direito Administrativo - Editora Saraiva,
5a ed., 2001. p. 357:

"O capital da sociedade de economia mista é composto de
recursos públicos e privados. O substrato material só pode ser
resultante dessa composição, e, em tais termos, absolutamente
necessário. Ademais, para sua composição deve,
obrigatoriamente, participar a Administração Pública ou uma
entidade da Administração indireta, com a maior parte do
capital votante, ou, nos termos do inciso III do art. 5o do
Decreto-Lei federal n.° 200/67, com a maioria das ações com
direito a voto. Vê-se, assim, que, se para existir essa sociedade é
necessária tal conjugação de capitais, não é essencial que a
Administração Pública ou a entidade da Administração Pública
indireta tenha maioria do seu capital. Basta tão só, que uma ou
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outra tenha a maioria das ações com direito a voto ou, no
mínimo, 51% dessas ações."

Quanto à previsão da celebração do acordo de acionistas, visando
a participação daqueles na gestão da empresa, tal disposição encontra
amparo na visão de Eros Roberto Grau, ao abordar aspecto da
privatização, como se transcreve da obra "A Ordem Econômica na
Constituição de 1988, 4a ed.. Revista e atualizada, Editora Malheiros, p..
299:

"Caberá no máximo a proposição de que a privatização e a
repnvatização da exploração de determinada atividade
econômica obedeçam aos princípios definidos no art. 37 da
Constituição e de que, no caso da privatização o Estado,
preferencialmente, mantenha o controle do capital votante da
sociedade, transferindo, mediante acordo de acionista, a sua
administração ao setor privado".

Contudo, devemos ressaltar que a operacionalização desta
previsão nos parece complexa, porquanto é de lembrar que a administração
da Companhia competirá, conforme virá a dispor o seu Estatuto, ao
Conselho de Administração e a Diretoria consoante art. 138, da Lei n.°
_6.404/76 e suas alterações, pois é sabido que o Conselho de Administração
é eleito pela Assembléia Geral e os diretores são indicados pelo respectivo
Conselho, nos exatos termos do art. 140 e 143, da Lei das S.A.'s, já
mencionada.

O parágrafo 5° que deve ser renumerado para o § 6", apenas
delimitou as exigências para abertura do capital da Companhia a outras
empresas do ramo.

O parágrafo 6" que deverá ser renumerado para o § 7", estabelece
a forma de integralização do capital da Companhia, permitindo ao Estado
que a faça através de bens úteis à exploração da prestação dos serviços
públicos, respeitado o limite imposto no inciso II, do art. 80 da Lei
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6.404/76 que exige realização em dinheiro de, pelo menos, 10% (dez por
cento) da participação.

A propósito da possibilidade do Estado integralizar seu capita! na
Companhia por meio de transferência de bens à entidade que se autoriza
criar, vale lembrar que tal ato há de obedecer ao que dispõe a respeito a
Constituição Estadual no § Io do e seu art. 9o.

O art. 2", em seus termos está de acordo com o que preceitua o
art. 88, caput e § 2o da Lei 6.404/76, citado. Recomenda-se tão somente
seja o prazo ali consignado cm numerais, escrito por extenso.

O parágrafo único, do art. 2° coaduna-se com o que dispõe o art.
Io, § 4o da minuta examinada, encontrando amparo no art. 11 da Lei das
Sociedades Anônimas.

O artigo 3o outorga à Companhia Acreana de Gás - GASAC a
concessão para explorar os serviços locais de gás canalizados em todo o
Estado, com exclusividade, pelo prazo de 30 (trinta) anos.

Sobre a questão específica que nos traz o dispositivo, qual seja a
delegação legal de concessão para exploração de serviço público, citamos a
doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, na obra "Manual de Direito
Administrativo", 6* Edição, Revista Ampliada e Atualizada, p. 294 - 296:

"Quando o Estado resolve a gestão descentralizada dos
serviços públicos, procede à delegação legal ou negociai,
editando a lei autorizadora da criação de entidade a ele
vinculada para executar certo serviço específico, ou firmando a
concessão ou permissão para o serviço.
(...) De algum tempo para cá, porém, o Estado tem admitido a
figura anômala de firmar concessões a empresas estatais,
misturando, de certo modo, as noções de gestão dos serviços
públicos por delegação legal e negocia!. A vigente Constituição,
a princípio referia-se expressamente a esse mecanismo,
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dispondo no art. 25, § 2°: Cabe aos Estados explorar
diretamente, ou mediante concessão a empresa estatal,
com exclusividade de distribuição, os serviços locais de gás
canalizado. Outro exemplo era o art. 21, XI, que previa esse
mesmo tipo de concessão no tocante a serviços telefônicos,
telegráficos e outros serviços de telecomunicações.
Trata-se, cm nosso entender, de distorção no sistema clássico
de concessões, pois que, na verdade, se afigura como um
contrato entre duas pessoas estatais, a que titulariza o serviço e
a que o executa, sendo esta obviamente vinculada àquela. Se a
empresa é estatal, tendo resultado de processo de delegação
legal ,a própria lei já definiria seu perfil institucional bem como
a tarefa que deveria desempenhar, desnecessário, desse modo,
falar-se em concessão, instrumento, como visto, de delegação
negociai.
A única hipótese em relação ã qual pode dizer-se que não há
distorção consiste na celebração de contrato de concessão
entre um ente federativo e uma entidade estatal (rectius.
paraestatal) vinculada a ente federativo diverso. Como
suposição, pode imaginar-sc que a União Federal firme
contrato de concessão com certa sociedade de economia mista

vinculada a certo Estado-mcmbro para a prestação do serviço
de energia elétrica. Nesse caso, entretanto, a entidade
governamental estará exercendo atividade tipicamente
empresarial c atuando no mundo jurídico nos mesmos moldes
que uma empresa da iniciativa privada, de modo que, para
lograr a contratação, deverá ter competido em licitação prévia
com outras empresas do gênero, observado o princípio da
igualdade dos licitantes, e vencido o certame pelo oferecimento
da melhor proposta. A anomalia seria visível (c aí estaria a
distorção) se a União contratasse com empresa estatal federal a
concessão do mesmo serviço".
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Corroborando a mesma linha de pensamento, Eros Roberto
Grau, na Obra A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 4" Edição,
revista e atualizada, Malheiros, 1998, p. 151 - 153:

"O aspecto crucial, atinente à situação jurídica das empresas
públicas e das sociedades de economia mista prestadoras de
serviços públicos - da generalidade das empresas estatais, em
rigor -, é o pertinente à qualificação ou não qualificação delas
como concessionárias ou permissionárias de serviço público.
Em oportunidades anteriores insisti, rekeradamente, em que as
empresas estatais prestadoras de serviço público - empresas
públicas c sociedades de economia mista - ocupariam a
situação de concessionárias desses serviços. Devo no entanto,
agora, reformular esse entendimento. E que tais empresas, cm
verdade, são delegadas e não concessionárias de serviço
público.
Da leitura do que dispõe o art. 175 do texto constitucional
extraem-se algumas verificações.
Em primeiro lugar, concessionário do serviço está sujeito a
regime determinado, que supõe a celebração de contrato,
dotado de caráter especial. Vale dizer: a concessão supõe a
adesão voluntária de um sujeito (o concessionário) à relação
jurídica de concessão. Ainda que hoje se coloque sob vigorosa
contestação o caráter contratual do instituto da concessão,
visto que a relação se formaliza mediante a imposição, pelo
poder concedente, de um certo número de cláusula
reguiamentares, suportadas por ele, concessionário, a
celebração desse contrato expressa a aceitação, pelo
concessionário, de capacidade para o exercício da atividade de
serviço público, capacidade que lhe é atribuída pelo poder
concedente.

As empresas estatais, no entanto, não celebram nenhum
'contrato de concessão' com o Estado; não manifestam adesão
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à situação de concessionárias: são constituídas visando à
prestação do serviço. Ocupam a situação de prestadoras de
serviço público não em decorrência de manifestação de
vontade própria, cm aceitar atribuição de capacidade para o
exercício da atividade, porém cm decorrência de imposição
legal. Para tanto foram criadas como extensões do Estado.
Assim não se estabelece, quanto às funções nas quais são
investidas, nada, absolutamente nada que corresponda à
prorrogação de contrato e às condições de caducidade,
fiscalização ou rescisão da concessão.
Em segundo lugar, da análise do preceito constitucional
verifica-se também que o concessionário é beneficiado pela
cstipulação legal de política tarifária. Vale dizer: à capacidade
de exercício do serviço atribuída ao concessionário adere um
direito a remuneração por tal exercício, em condições de
equilíbrio econômico-financeiro. Às empresas estatais
prestadoras de serviço público não assiste, contudo direito à
percepção de remuneração pela prestação do serviço, em
condições de equilíbrio daquele tipo. Pode inclusive o Estado
(o poder concedente) sujeitá-las a regime de atuação deficitária
- o que ocorre com freqüência - fixando as remunerações que
lhes devem ser p.as pelos usuários dos seus serviços cm níveis
inferiores aos que seriam necessários à reposição dos custos da
prestação dos serviços. Neste caso —que, repita-se, ocorre com
freqüência e dá ensejo à realimentação do velho discurso,
segundo o qual as empresas estatais são ineficientes - essas
remunerações resultam subsidiadas, responsabilizando-se o
Estado pela cobertura dos seus déficits.
Em terceiro lugar, do exame do mesmo art. 175 apura-se que a
concessão, tal qual a permissão, na medida em que assegurado
ao concessionário o equilíbrio econômico—financeiro da
relação - o que dcflui do inciso III do seu parágrafo único - , é
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exercida, pelas pessoas privadas concessionárias, tendo em
vista a realização de lucro. Não fora assim, de resto, e nenhuma
razão conduziria empresas privadas a aderir à situação de
concessionária de serviço público. Já as empresas estatais, por
outro lado, não visam, no exercício da atividade de prestação
de serviços públicos, precipuamente a obtenção de lucros, mas
a satisfação do interesse público.
São situações jurídicas inteiramente distintas pois, a do
concessionário de serviço público c a da empresa estatal que
tenha por objeto a sua prestação. Estas, ao contrário do que
estive anteriormente a sustentar, são delegadas do Estado,
criadas no bojo do movimento da descentralização
administrativa, para fim específico. É o próprio Estado, então,
quem através de uma sua extensão, dotada de personalidade
jurídica privada, presta os serviços".

Sobre tal questão conclui muito bem o sempre festejado Helv
Lopes Meirelles em sua tradicional obra Direito Administrativo Brasileiro,
24a Edição, Malheiros Editores, p. 325:

"No que diz respeito às empresas estatais prestadoras de
serviço público, não existe entre elas e a entidade estatal a que
pertencem a relação jurídica de concessão de serviço público.
A lei que autoriza a instituição da empresa pública já estabelece
as suas finalidades, sendo impertinente a exigência de contrato
entre a entidade estatal criadora e sua empresa. A respeito, tem
razão Celso Antônio Bandeira Melo ao dizer que 'não faria
sentido considerar presente, na relação entre a criatura c seu
sujeito criador (que pode até mesmo extingui-la, a seu talante),
o específico plexo de direitos oponíveis pelo concessionário ao
concedente'. Só há concessão quando a empresa
governamental presta serviço público de competência de outra
entidade estatal que não aquela a que pertence. É o caso, por
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exemplo , das empresas estatais de energia elétrica, serviço
público de competência da União; ou de empresa de
saneamento do Estado-membro, concessionária dos serviços
públicos de água e esgoto de Municípios. Quando a empresa
governamental presta serviço público de competência da
própria entidade que a criou não há concessão, há
simplesmente outorga legal".

Como se vê, a delegação do Estado por via de lei à sociedade de
economia mista para execução do serviço público definido no § 2o do art.
25, da CF, e ao mesmo tempo a outorga de concessão constitui-se em
modalidade híbrida desnecessária, pois se já tem a delegação legal, qual a
razão de ser da Concessão? É por óbvio incabível a inserção do art. 3" e
seus parágrafos 1" c 2o no texto da minuta analisada, devendo o § 3° ser
transformado em um artigo.

Ainda que, por amor ao debate, aceitemos com viável a hipótese
da concessão à sociedade de economia mista exploradora de serviço
público, com relação ao caráter de exclusividade da concessão, hoje em
regra, inadmke-sc, no entanto, o privilégio da exclusividade, por força do
que prescreve o inciso III do art. 7o da Lei federal n." 8.987/95 (Lei das
Concessões). A exclusividade, só é possível quando a administração
demonstre devidamente, por critérios técnicos e econômicos a inviabilidade
da concorrência.

Nesse plexo, Diógenes Gasparini expõe com clareza na obra
Direito Administrativo - 5a Edição, Editora Saraiva, 2000, p. 291, in
verbis:

"Hoje, como regra, a exclusividade está vedada, pois o usuário
tem o direito de obter e utilizar o serviço público com
liberdade de escolha, prescreve o inciso III do art. 7o da Lei
federal n.° 8.987/95. Essa vedação mais se reforça na medida
cm que o art. 16 dessa lei estatui que a concessão ou a
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permissão não terão o caráter de exclusividade. Observe, no
entanto, que o atendimento a tal regra poderá ser dispensado
quando a concorrência ou a não-exclusividade entre as
concessionárias for inviável por motivos técnicos ou
econômicos (art. 16 da Lei federal n.° 8.987/95)."

O teor do § 3o, que deverá ser transformado em artigo, conforme
orientação expressa em linhas pretéritas, encontra-se em consonância coma
a disciplina inserta na Lei das S.A's, no tocante a administração dessa
espécie de empresa, mormente nos arts. 138 c 143 daquele diploma legal.

O art. 4o, traz a autorização para o Poder Executivo e a própria
GASAC promoverem as medidas administrativas cabíveis à cpnsecução
dos fins colimados no objeto social da Companhia.

O art. 5o, autoriza ao Poder Executivo a abrir credito adicional
para fazer face às despesas provenientes da constituição da GASAC, e o faz
com base no inciso V, do art. 167da CF e artigo 40 da Lei 4.320/64.

O parágrafo único do artigo susomencionado encerra a obrigação
do Estado em consignar nas leis orçamentárias dotação suficientes para
atender as despesas da Companhia Acreana de Gás.

O art. 6" dispõe sobre a vinculação da GASAC a órgão da
administração direta, em atenção aos princípios administrativos da
coordenação c controle, peculiar do tipo de delegação dessa espécie.
Tenha-se presente que as empresas estatais têm autonomia administrativa e
financeira, sendo apenas supervisionada pela Secretaria a que estiver
vinculada. Sugere-se que a vinculação, observando-se o teor da LC n.°
63/99, seja estabelecido com a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura.

No art. 7" da minuta do Projeto, deve-se retirar a expressão
"revogando-se as disposições em contrário" por ser incabível na situação,
diante do que dispõe a Lei Complementar Federal n.° 95/98.
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Não poderíamos finalizar a presente manifestação sem
mencionarmos o aspecto centrado na responsabilidade pelagestão fiscal.

Alertamos ao administrador público da necessidade da
observância das normas contidas na I,ei Complementar n.° 101, de 04 de
maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, caso a sociedade de
economia mista que se pretende estabelecer seja do tipo empresa estatal
dependente, de acordo com o teor do art. Io, § 3o, 1, "b", c/c art. 2o, inciso
III, ambos do Diploma Legal in comento, in verbis:

"Art. Io. Esta Lei Complementar estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal, com amparo no Capítulo U do Título VI da
Constituição.
(...)
(...)
§ 3o Nas referências:
1- à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
estão compreendidos:
(...)

b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias,
fundações e empresas estatais dependentes.
Art. 2". Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se
como:

I, II -omissis;
III —empresa estatal dependente:
Empresa controlada que receba do ente controlador recursos
financeiros para p.amento de despesas com pessoal ou de
custeio em geral ou de capital, excluídos no último caso,
aqueles provenientes de aumento de participação acionária".

Atente-se ainda, que ao criar nova sociedade de economia mista,
está a Administração Pública a gerar uma nova despesa, tanto é assim que
faz necessária a abertura de crédito especial, segundo classificação imposta
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de acordo com a Lei n.° 4.320/64. Segundo tal entendimento será preciso
observar as disposições dos arts. 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, que preceituam.

"Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e
lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou
assunçãode obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16
cl7.

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da despesa será
acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício
em deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento
tem adequação orçamentária e financeira com a lei
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e
com a lei de diretrizes orçamentárias.
§ Io Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de
dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por
crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da
mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa
de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos
para o exercício;
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes
orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes,
objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e
não infrinja qualquer de suas disposições.
§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será
acompanhada das premissas e metodologia de cálculo
utilizadas.
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§ 3° Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada
irrelevante, nos termos cm que dispuser a lei de diretrizes
orçamentárias.

§ 4° As normas do caput constituem condição prévia para:
I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou
execução de obras;
II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o
do art. 182 da Constituição.
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a
despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação
legal de sua execução por um período superior a dois
exercícios.

§ Io Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata
o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no
inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu
custeio.

§ 2" Para efeito do atendimento do § Io, o ato será
acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou
aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas
no anexo referido no § \" do art. 4", devendo seus efeitos
financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo
aumento permanente de receita ou pela redução permanente
de despesas.
§ 3o Para efeito do § 2°, considera-se aumento permanente de
recita e proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
§ 4o A comprovação referida no § 2", representada pelo
proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo
utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da
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despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de
diretrizes orçamentárias.
§ 5o A despesa de que trata este artigo não será executada antes
da implementação das medidas referidas no § 2o, as quais
integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.
§ 6" O disposto no § Io não se aplica às despesas destinadas ao
serviço da dívida nem ao rcajustamento de remuneração de
pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.
§ Ia Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela
criada por prazo determinado".

Estas são as considerações que tínhamos a tecer à minuta de
Projeto de Ixi submetidaa nossa apreciação.
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PARECER N° 08/99

PROCESSO PGE ND 851/99

INTERESSADO: SECRETARIA EXECUTIVA DE FLORESTAS E
EXTRATIVÍSMO

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

I - RELATÓRIO

Trata-se de solicitação expendida pelo Exmn. Sr. Secretário
Executivo de Florestas c Extrativismo, mediante
OF/GAB/SEFE/NT568/99, acerca da possibilidade de dispensa de
licitação para aquisição de um standna Feira Internacional de Alimentos -
FISPAL, que ocorrerá no Estado de São Paulo, no período de 13 a 16 de
junho de 2000.

A participação da SEFE nessa feira objetiva dar divulgação à
Castanha-do-Brasil c seus produtos, visando o mercado exterior, eis que se
trata de uma Feira Internacional, atingindo dessa forma, um dos objetivos
traçados no Convênio MMA/SCA 99 NTCV00002, firmado pelo Estado
do Acre - SEFE e o Ministério do Meio Ambiente.

Acompanhando o ofício solicitante vieram cópias das
informações da Feira Internacional de Alimentos - FISPAL e do projeto
que originou o convênio tetromencionado.

Ante o que dispõe o art. 104da L.C. n° 63/99 e o Dcc. n" 351/95,
os autos foram distribuídos a esta Especializada para análise c parecer.

E o relatório.

II - PARECER

A licitação c o procedimento administrativo pelo qual
Administração Pública compra, vende, loca, contrata empresas prestadoras
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de serviços, através da escolha da proposta mais vantajosa ao interesse
público, bem como às suas conveniências e necessidades.

Todavia casos há em que esse procedimento licitatório poderá ser
dispensado ou até mesmo inexigido, a depender da situação concreta
apresentado para análise.

Os casos de dispensa ou inexigibilidade do certame licitatório vêm
disciplinados nos artigos 24 e 25, respectivamente, da Lei 8.666/93 e suas
alterações.

O artigo 24 da Lei 8.666/93 elenca os casos em que o prévio
certame licitatório poderá ser dispensado pelo administrador público,
sempre que presentes os fatores e as circunstâncias legais determinadas no
dispositivo mencionado, desde que, inconveniente à Administração sua
realização.

Já a hipótese trazida pelo artigo 25, do mesmo diploma legal,
estabelece a inexigibilidade de licitação quando for impossível se
estabelecer a competição entre os ücitantes.

Ao contrário do que ocorre nas hipóteses de dispensa, em que o
processo licitatório é simplesmente inconveniente para a Administração, a
inexigibilidade é a inviabilidade de realização do certame, ou seja, todas as
situações que caracterizem a inviabilidade de competição podem propiciar
a ausência de licitação e a contratação direta.

Tecidas essas considerações iniciais passaremos a análise do caso
concreto.

A Secretaria Executiva de Florestas e Extrativismo firmou

convênio com o Ministério do Meio Ambiente - MMA/SCA 99 N° CV
00002, cujo objetivo geral é o de aumentar a renda das populações
tradicionais envolvidas na cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil, no
Estado do Acre, através da intensificação da produção, beneficiamento e
melhoria na sua eficiência.
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Em seus objetivos específicos, item n" 2.2.6 o referido convênio
traz a seguinte atividade: "inserir a castanha-do-brasil beneficiada no
Estado do Acre, no mercado mundial".

A fim de dar cumprimento aos objetivos do convênio assinado,
em especifico, a atividade acima mencionada, foi que nos consultou o
ilustre Secretário Executivo de Florestas e Extrativismo, tendo cm vista o
parecer dos executores do ajuste susoreferido, sobre a possibilidade de
aquisição de um stand m Peira Internacional de Alimentação - FISPAL,
que ocorrerá em São Paulo, no período de 13 a 16 de junho de 2000.

De acordo com a documentação trazida aos autos, a Feira
Internacional de Alimentação - FISPAL é palco para realização de grandes
transações comerciais, possibilitando a apresentação por produtores de
alimentos, temperos, vegetais e frutas especiais das novidades para atender
a demanda do mercado nacional e internacional dos setores gastronômicos,
hoteleiros e foodservice.

Sem dúvida, a presença do Acre, através da Secretaria Executiva
de Florestas e Extrativismo em uma Feira Internacional da importância da
FISPAL no setor de alimentação, ê de grande valia e um incentivo a
produção de Castanha-do-Brasil, gerando a imediata divulgação doproduto
em nível nacional c internacional, com vistas à dinamizaçao econômica do
setor produtivo estadual.

Afigura-nos assim, o interesse da Administração em adquirir um
espaço, equivalente a RJ 14.000,00 (quatorze mil) reais, cujo objeto
apresenta-se único e singular, impedindo o administrador de promover um
certame licitatório face a impossibilidade de se estabelecer competição.

O artigo 25, da Lei 8.666/93, que trata da inexigibilidade de
licitação, não tem natureza exaustiva, mas meramente cxcmplificativa, eis
que de acordo com o interesse público a ser atingido, necessário será
construir, para cada caso, a solução adequada a satisfazer esse interesse
peculiar.
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A doutrina administrativista é uníssona no teor meramente

exemplificativa do artigo 25 da Lei 8.666/93.

Confrontando o caso concreto, ora em análise, e as hipóteses
previstas pelo artigo 25 da Lei n° 8.666/93, verifica-se que a singularidade
do objeto pretendido enquadra o interesse da Administração na previsão
do caput do artigo que assim dispõe:

"Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade
de competição, cm especial:".

Marcai Justen Filho, in Comentários A Lei de Licitações E
Contratos Administrativos, 5 ed., leciona:

"a singularidade do 'objeto' consiste, na verdade, na
singularidade (peculiaridade) do 'interesse público a ser
satisfeito'. A raiz da inexigibilidade da licitação reside na
necessidade a ser atendida e não no objeto ofertado. Ou seja,
não é o objeto que é singular, mas o interesse público
concreto".

Continua, ainda, o mestre:

"a singularidade do interesse público acarreta espécie de
'infungibilidade' entre as prestações imagináveis para sua
satisfação. Não é possível supor que qualquer prestação,
integrante de uma categoria, atenderia ao interesse público.
Somente as prestações que apresentem diferenciação peculiar,
correspondente à peculiaridade do interesse público, é que
servem para o Estado".

Assim, diante da singularidade do objeto, bem como do interesse
público a ser satisfeito, verifica-se a presença da hipótese de inexigibilidade
de licitação, ante a incompatibilidade de instauração de procedimento
licitatório face ser a Feira Internacional de Alimentação - FISPAL, o único

486



Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Acre

evento que atende a necessidade da administração para apresentação,
divulgação e comercialização dos produtos da Castanha-do-Brasil.

III - CONCLUSÃO i

Expositis, ante os fundamentos fáticos e jurídicos neste parecer |
expostos, opino pela inexigibilidade de certame licitatório para aquisição do i
stand na Feira Internacional de Alimentos —FISPAL, tendo em vista a [
inviabilidade de competição, em razão do objeto. '••

\
Na execução do presente processo deverá ser observado o que |

dispõe o artigo 26 da Lei n" 8.666/93. \

Por oportuno, convém salientar a necessidade de especificação da
dotação orçamentária pelo setor competente da SEFE.
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Parecer PGE n" 272/2001

Assunto: Promoção de Oficiais que
estejam respondendo a Processo
Criminal.

Mauro Ulisses Cardoso Modesto

Procurador do Estado do Acre

Efetue revisões periódicas em seu veículo. Isso evitará
transtornos aumentará a segurança no transito. (DETRAN-AC).
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PARECER PGE/PP N° 272/2001

PROCESSO PGE N" 599/2001

INTERESSADO: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE -
PMAC

ASSUNTO: CONSULTA SOBRE PROMOÇÃO DE OFICIAIS

O Comandantc-Geral da Polícia Militar do Estado do Acre

formula consulta a esta Procuradoria acerca das Promoções de Oficiais que
estejam respondendo a processos judiciais, tendo em vista o expresso no
art. 5", inciso LVII, da Constituição Federal, e quanto à aplicação do
instituto da agregação, nos termos do ofício n° 179/DP, às fls. 02/04.

De acordo com as disposições contidas no Decreto n" 351/95,
vieram os autos a esta Especializada para análise c parecer.

Passo ao PARECER.

I - DAS PROMOÇÕES

A preocupação do Comando Militar consiste cm firmar
entendimento quanto à proibição do policial de constar em quadro de
acesso para promoção, segundo o artigo 29, alínea "d", da Lei estadual n"
533/74, frente ao princípio constitucional da presunção de inocência,
insculpido no artigo 5o, inciso LV11, da Constituição da República.

Determina a Lei n° 533/74, em seu art. 29, alínea d, que: "O
Oficial não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso, quando:
for denunciado em processo crime, enquanto a sentença final não
transitar em julgado".

A Lex Mater, por sua vez, cm seu artigo 5", inciso LVII,
determina que: "ninguém será considerado culpado, ate o transito em
julgado da sentença penal condenatória".
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Com o advento da Constituição de 1988, todos são considerados
inocentes até o trânsito cm julgado da sentença condenatória, assegurando-
se ao réu o direito público subjetivo de não ostentar o status de
condenado. Trata-se de uma projeção do Estado Democrático, que se
conecta com outros corolários, tais como o devido processo legal, o
contraditório, a ampla defesa, o in dúbio pro reu e o nulla poena sine
culpa, segundo as palavras de Uadi Lammêgo Bulos, representando, cm
citação a Giuscppe Sabatini, o consagrado ditame constitucional do favor
liberíaüs, e a situação de dúvida, originária do processo, até que esta seja
desfeita pelo juiz, com a sentença definitiva.

Nesse compasso, hodiernamente, v.g., os tribunais pátrios têm
usado esse entendimento para resguardar à pessoa processada
criminalmente, encontrando-se o processo ainda sub judice, o direito de
participar de concursos públicos, posto que, se impedido, e uma vez
absolvido, ao final, não teria como restabelecer o status quo ante, ficando
o candidato prejudicado no seu direito subjetivo de concorrer ao certame,
injustamente.

Essa mesma situação pode ser transposta para o caso cm análise,
quanto ao direito de promoção do policial militar.

Analisando caso semelhante, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu não haver ofensa ao princípio da inocência o impedimento da
inclusão do policial no quadro de promoção, mas, ressalte-se aqui,
atendendo ao prisma sustentado pela sentença recorrida de que o
recorrente não sofreria qualquer prejuízo, por conta da promoção cm
ressarcimento de preterição, sem, no entanto, enfrentar a legalidade dessa
promoção, como se vê do trecho seguinte:

"Deve ser ressaltado que, de acordo com o art. 15, § 1", do
citado decreto, cm caso de absolvição, aí sim, ocorreria a
promoção do apelante com efeito de preterição, pois diz: ' A
praça absolvida em última instância será promovida em
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ressarcimento de preterição, se a isto tiver direito,
independentemente de vaga e data.'(...) Ademais, como salienta
o acórdão recorrido, o Decreto em causa sequer estabelece que
o óbice à promoção da praça que está 'sub judice" é absoluto,
porquanto tem ele dispositivo expresso no sentido de que a
praça absolvida cm última instância será promovida em
ressarcimento de preterição, se a isto tiver direito,
independentemente de vaga c data, ressalvando, portanto, a
hipótese de posterior absolvição, o que, aliás, no caso, não
ocorreu."( S T F, RF,- 210363/ES, Primeira Turma, Relator
Min. Moreira Alves - DJ. 16.10.98).

Essa mesma regra —promoção em ressarcimento de preterição —é
prevista pela Lei estadual n" 533/74, em seu artigo 9", c/c o 17, que serviu
de alicerce à decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado do Acre
para, seguindo o raciocínio da Suprema Corte, negar ofensa ao artigo 5",
LVII, da CF. o impedimento de inclusão do militar sub judice em lista de
promoção (Acórdão nc 3.411, no mandado de segurança n° 01.000529-3,
rei. Des. Ciro Facundo de Almeida).

Veja-se o aludido preceito:

"Art. 9" - Promoção em RESSARCIMENTO DE
PRETERIÇÃO é aquela leita após ser reconhecido ao Oficial
PM preterido o direito à promoção que lhe caberia.

Parágrafo único — A promoção será efetuada segundo os
critérios de antigüidade ou de merecimento, recebendo o
Oficial PAI o número que lhe competia na escala hierárquica,
como se houvesse sido promovido na época devida.

Art. 17 —O Oficial PM será ressarcido da preterição, desde que
seja reconhecido o seu direito à promoção, quando:

a) tiver solução favorável a recurso interposto;
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b) cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

c) for absolvido ou impronunciado no processo a que estiver
respondendo;

d) for justificado t_m conselho de Justificação; ou

e) tiver sido prejudicado por comprovado erro
administrativo".

Analisando a situação posta dessa maneira, simplesmente, sem
maiores questionamentos, poder-se-ia chegar à conclusão de que não
haveria prejuízo ao policial que não integrasse o quadro de acesso para a
promoção, nesse momento, posto que estaria garantida a sua promoção,
por preterição, caso fosse absolvido, como asseverado pelas decisões acima
mencionadas.

Entretanto, buscando um maior aprofundamento sobre a matéria,
vislumbra-se a impossibilidade de aplicação desse instituto - promoção por
preterição, como forma de ressarcimento —, uma vez que esta ocorre de
forma automática, independentemente da existência de vaga, acarretando
nomeações em número excedente aos cargos previstos em lei, ferindo,
destarte, um dos princípios basilares do Direito Constitucional-
Administrativo, que é a obrigatoriedade da criação, transformação c
extinção de cargos exclusivamente por lei e de iniciativa privativa do Chefe
do Executivo (arts. 37, 1, 48, X, e 61, § ln, I e II, "a", da CF., e arts. 27, I,
45, IV, c 54, § Io, I e II, da Constituição Estadual.

Fere, de igual forma, o artigo 169, § Io, incisos 1 e 11, da Carta
Magna, bem como as disposições da Lei n" 4.320/64 (Normas Gerais de
Direito Financeiro, Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos
Municípios c Distrito Federal), por gerar despesa sem a correspondente
dotação orçamentária, já que as promoções excederiam o número de vagas
existentes, em quantidade indeterminada, com as conseqüências previstas
no artigo 15, em combinação com o artigo 21, ambos da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n" 101/2000), artigos 10,

494



Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Acre

incisos VII e IX, c 12, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa e,
ainda, artigo 359-D do Código Penal.

Com efeito, não concorrendo o militar sub judice à promoção e
negada a aplicação da promoção em ressarcimento à preterição, pelos
motivos elencados, estaria configurado o prejuízo do militar que chegasse a
ser absolvido, em caráter irreversível, decorrendo daí clara violação ao
princípio da presunção de inocência.

II-DAAGREGAÇÃO

Em segunda análise, necessário enfrentar o problema da
agregação, intimamente relacionado ao tema em apreço, previsto no artigo
75, § Io, alínea "c", da Lei estadual n° 528/74.

A razão encontra guarida nos incisos IX c X do referido
dispositivo, onde consta a necessidade de o policial militar ser agregado,
respectivamente, nas situações em que o mesmo ficar exclusivamente à
disposição daJustiça Civil e haver ultrapassado 06 meses contínuos sujeito
a processo no foro militar.

Reconhecido, pois, o direito de o militar sub judice concorrer à
promoção, em valoração ao princípio constitucional da inocência
presumida, parece-me evidente que os efeitos decorrentes devem ser os
mais amplos possíveis, de uma forma geral, tanto para o policial quanto
para a própria Administração.

Então, se resguardados os direitos daquele, embora estando sub
judice, igualmente, deve ser direito da Administração (Polícia Militar),
enquanto conveniente, poder contar com os serviços do policial, cm sua
plenitude, até que seja condenado definitivamente, ou até que tenha sido
decretada a sua prisão, afastando, dessa forma, a hipótese de agregação do
inciso X (haver ultrapassado 06 meses contínuos sujeito a processo no
foro militar), posto que as razões do passado, hoje, não subsistem mais,
principalmente levando-se em consideração que os processos se arrastam
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por anos e anos, onde aquele tempo de 06 meses deixou de ser razoável
para o término do processo, ficando penalizada a Administração, que passa
a não contar com os serviços do militar, mesmo que ainda remunerados,
emgrave prejuízo às atividades do Estado e ao erário público.

O argumento defendido encontra facilmente apoio no princípio
do equilíbrio entre as partes envolvidas - interesse do servidor e da
Administração - e, ainda, na própria característica principal da
Administração Pública, que é a supremacia do Poder Público, cuja atuação
é voltada sempre para o interesse comum, coletivo, prevalecendo este
sobre o interesseprivado.

Assim, excluída a hipótese do inciso X do art. 75, § Io, alínea "c",
continuam prevalecendo as demais, inclusive a do inciso IX, presente na
consulta.

Embora o assunto seja árido, não encontrando na doutrina militar
a definição do que seria "ficar exclusivamente à disposição da Justiça
Civil", entendo razoável o entendimento de que este é o momento em que
o militar fica impossibilitado de continuar exercendo suas atividades
normais na Corporação, como o próprio nome diz, completamente à
disposição da justiça, isto é, quando tiver decretado sua prisão, ainda que
não seja na execução da pena.

Sabe-se que, a partir da denúncia, o réu já fica à disposição da
Justiça e, respondendo o processo em liberdade, fica obrigado a
comparecer ao Juízo quando solicitado, não podendo se ausentar sem
autorização judicial etc, mas ainda não está na condição de
"exclusivamente", podendo viver e trabalhar normalmente. Uma vez
impossibilitado de exercer suas atividades, aí então surge a necessidade de
ser agregado.

Não compreendido dessa forma seria o caso de aplicar o mesmo
entendimento dado ao inciso X, pelos fundamentos ali mcrci.'nados, por
!r:ira>--sc de v.iw ,•..'•'•< •. idr -'it i.



Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Acre

III - DO PODER DISCRICIONÁRIO

Por outro lado, havendo situação em que as vagas sejam
concorridas por militares na condição de sub judice, entendo prudente que
o procedimento em relação a estas não seja efetivado, ficando condicionada
a promoção à solução definitiva dos casos, individualmente, segundo as
condições legais, como forma de resguardar a Administração e de
prevalência do interesse público, para que não ocorra elevação na carreira e
conseqüentes despesas ao erário em decorrência de promoção de policial
que venha a ser condenado pela Justiça, inclusive com possibilidade de
perda do cargo público, inexistindo, nesses casos, meios para o
ressarcimento aos cofres públicos.

Tal procedimento encontra justificativa no poder discricionário da
Administração de praticar com liberdade de escolha de seu conteúdo, de
seu destinatário, de sua conveniência, oportunidade c modo de sua
realização, pela maneira e nas condições que repute mais convenientes ao
interesse público.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles observa que:

"A discricionariedade administrativa encontra fundamento c

justificativa na complexidade e variedade dos problemas que o
Poder Público tem que solucionar a cada passo c para os quais
a lei, por mais casuística que fosse, não poderia prever todas as
soluções, ou, pelo menos, a mais vantajosa para cada caso
ocorrente". (Direito Administrativo Brasileiro, 26\ edição,
Malheiros Editores; São Paulo, 2001, pg. 160).

Continuando a abordagem, o mestre cita Fiorini:

"a discricionariedade c a faculdade que adquire a administração
para assegurar em forma eficaz os meios realizadores do fim a
que se propõe o Poder Público. A discricionariedade -
prossegue o mesmo autor —adquire relevância jurídica quando
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a Administração quer custodiar em forma justa os mtereses
públicos entregues à sua tutela. É, então, a ferramenta jurídica
que a ciência do Direito entrega ao administrador para que
realize a gestão dos interesses sociais respondendo às
necessidades de cada momento. Não é um instrumento legal
que se concede ao administrador para fazer o que imponha o
seu capricho; nem tampouco para criar normas de caráter
legislativo; menos ainda para que intervenha ante uma
contenda normativa, como acontece com a jurisdição. É,
unicamente, uma autorização limitada a um fim determinado,
para que o Poder Público aprecie as condições presentes
quando administre o interesse social especificado pela norma
legislativa. É uma forma de atuar da Administração Pública
para poder realizar uma reta administração dos diversificados
interesses da coletividade" (Op. cit. idem).

Eis minha orientação, data venta, afora o objeto da presente
consulta, mas no desempenho das minhas atribuições constitucionais e
institucionais, para que da forma acima se proceda, considerando a
necessidade dos atos discricionários ao normal desempenho das funções
administrativas, praticados em defesa do bem-estar da coletividade,
objetivoa ser buscado sempre pelo administrador.

Do exposto, em resposta à consulta formulada, temos:

a) a não inclusão de policial militar que esteja respondendo a
processo criminal importa em violação ao princípio constitucional da
inocência presumida, previsto no art. 5o, inciso LVII, da Constituição
Federal, havendo a derrogação implícita do artigo 29, alínea "d", da Lei nu
533/74, em decorrência da supremacia da Constituição na hierarquia do
ordenamento jurídico;

b) a promoção em ressarcimento de preterição, se não observado
o número de vagas existentes, fere nrincípiu-. c;>tr,ti!!tcion,us e dupoveõe-,
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de lei, de cunho superior, acarretando responsabilidades administrativas e
penais ao administrador que proceder em desacordo com as normas legais
(Constituição da República, Constituição Estadual, Leis de
Responsabilidade Fiscal e Improbidade Administrativa, Lei n" 4.320/64 e
Código Penal);

c) corolário do princípio constitucional da inocência presumida c
que os efeitos dele decorrentes incidamgenericamente, tanto para o policial
quanto para a Administração, razão pela qual deve ser afastado o instituto
da agregação, na hipótese do inciso X do artigo 75, § Io, alínea "c", da Lei
n° 528/74, em conformidade com os princípios do equilíbrio entre as
partes e a supremacia do Poder Público, prevalecendo as demais formas de
agregação;

d) o entendimento razoável que caracteriza a expressão "ficar
exclusivamente à disposição da Justiça Civil" é o que define como
sendo o momento cm que o militar for recolhido à prisão, ainda que não
em cumprimento definitivo de pena, não podendo mais o mesmo exercer
suas atividades normais na Corporação.

È o Parecer.
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DECISÕES JUDICIAIS

Tente sempre evitar as ruos de maior transito de veículos, dessa
forma você estará cortando caminho e evitando
congestionamentos eotrasos desnecessários (DETRAN-AC).





DECISÕESJUDICIAIS

LIMINAR EM AÇÃO

CIVIL PÚBLICA

Laudivon de Oliveira Nogueira

Juiz de Direito Substituto respondendo
pela Ia Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Rio Branco - Acre (1999).

Antes de sair em viagem de automóvel, verifique as condições do
seu veículo e sua documentação. Seja um motorista exemplar.
Cumpra a Lei (DETRAN-AC).
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Decisão Interlocutória

O Estado do Acre postula a concessão de medida liminar para que
seja decretada a indisponibilidade de todos os bens imóveis, contas
bancárias e aplicações financeiras pertencentes aos réus O^cir Messias
Cameli, Luiz Carlos Nalim Reis, Raimundo Nonato de Queiroz, Consilux-
Empresa de Consultoria e Construções Elétricas Ltda., Cláudio Gastão
Kipper e Marco Antônio Brazauskas, outrossim para que sejam
requisitadas informações bancárias dos demandados de todo o ano de 1998
e fiscais dos últimos cinco anos. O autor justifica o pedido, argumentando
que " opericulum in mora se mostra patente na gravidade da atitude dos réus
na manipulação dos recursos públicos que lhes foram confiados, a forma
insidiosa por meio da qual buscaram encobrir das autoridades responsáveis
pela fiscalização das obras c serviços os desvios praticados, autoriza crer
que serão capazes de dilapidar ou transferir fraudulentamente bens de sua
propriedade para se livrarem das conseqüências de uma eventual sentença
condenatória. Existe, em outras palavras, não apenas a possibilidade
genérica, mas real probabilidade de que adiante de uma decisão favorável
ao seu pedido, não tenha o autor meios de satisfazer a sua pretensão". "No
tocante ao fiimus bani iuris, a fundamentação legal em que se baseia a
presente demanda, bem como os inúmeros documentos c testemunhos
acostados, sinalizam na sua demonstração".

Decido

Em juízo de cognição sumária, à luz da prova documental carreada
pelo autor, constata-se que do "Programa de Habitação Popular e Infra-
Estrutura Urbana", iniciado pelo Governo do Estado no ano de 1998,
através de sua Secretaria de Planejamento, decorreu elevado prejuízo no
erário em face de pagamento a maior realizado nos Conframs n." 006/98 e
008/98, bem assim pela má qualidade das obras realizadas. É o que deflui
do processo administrativo PGE n." 065/99, iniciado por ofício n." 176, de
11 de fevereiro de 1999, subscrito pelo atual Secretário de Estado de
Planejamento e Coordenação, Sr. Gilberto do Carmo Lopes Siqueira, e pela
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Diretora Presidente da Cohab-Acre, Sra. Verônica Vasconcelos de Castro.
Segundo levantamento realizado por aqueles órgãos, foi verificado que os
canteiros de obras cm Rio Branco e Cruzeiro do Sul foram completamente
abandonados pela Consilux, então executora dos contratos acima referidos,
sem que houvesse sido feito algum contato oficial da Empresa com o
Governo. Constatou-se também inúmeras irregularidades na documentação
e nas instalações físicas das obras. Mediante relatórios técnicos da
Comissão Permanente de Licitação, do setor financeiro da SEPLAN e do
departamento técnico da COHAB-Acre foi apurada a realização de
pagamento a maior no valor de RS 2.225.606,21 (dois milhões, duzentos e
vinte e cinco mil, seiscentos e seis reais e vinte um centavos), referente ao
Contrato n.u 006/98, e R$ 221.026,56 ( duzentos e vinte e um mil, vinte e
seis centaves e cinqüenta e seis centavos), relativo ao Contrato n.° 008/98.
Registrou-se também que, além de não haver nenhuma justificativa ou
compromisso de conclusão do serviço, a obra realizada está fora das
especificações e normas técnicas, não apresentando boa qualidade.

Em suma, em juízo provisório, conclui-se que o erário sofreu
prejuízo patrimonial, alcançando a fantástica cifra de 2,4 milhões de reais!
A vista dos fatos mencionados na inicial, não se pode duvidar que tal
importância poderá vir a ser muito maior na medida em que for necessário
corrigir ai, irregularidades estruturais da obra realizada pela empresa
Consilux. E o que decorre do relatório elaborado pelos técnicos da
COHAB-Ar.re, que evidentemente deverá ser submetido o crivo do
contraditório.

Todavia, diante do que aí está, vê-se que prejuízo há.

Resta, por conseguinte, indagar quem são os responsáveis por mais
esse lamentável dano ao povo acreano. O autor aponta os réus, que por
isso doravante serão submetidos a processo, onde exercerão o direito ao
contraditório e ã ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes,
respondendo as acusações iniciais.
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Neste momento processual, entretanto, para os fins do provimento
liminar postulado não cabe examinar o direito material em discussão.
Importa, sim, analisar a probabilidade de que a medida seja concedida, a
verossimilhança do pedido.

E nesse contexto explica Humberto Theodoro Júnior ao afirmar:

"Sc, à primeira vista, conta a parte com a possibilidade de
exercer o direito de ação, c se o fato narrado, em tese, lhe
assegura provimento de mérito favorável, presente se acha o

jumus bom iuris, em grau suficiente para autorizar a proteção das
medidas preventivas".

Volvendo ao caso da presente ação, o autor, na inicial, descreve
atos de improbidade que teriam sido cometidos pelos réus. Caso tais atos
não sejam descaracterizados após a realização do contraditório,
efetivamente dele decorrerão as penas previstas no artigol2 da Lei n."
8.429, de 2 de junho de 1992, que trata da improbidade administrativa, o
que levará à obrigatoriedade de ressarcimento do prejuízo sofrido pelo
erário.

Sob essa ótica, o bom direito é patente. Em tese, a argumentação
do autor leva às conseqüências declinadas.

Por outro lado, se há lesão ao erário, consoante se vislumbra nessa
fase processual, qual garantia há para a comunidade administrada que tais
valores serão revertidos aos cofres públicos? A resposta é simples: não há
garantia alguma, sobretudo diante dos valores envolvidos. Além do mais,
não se pode olvidar que a demora natural do processo é fator negativo a
contribui sem dúvida para a inviabilizaçao de qualquer ressarcimento
satisfatório do prejuízo, caso venha a ação a ser julgada procedente ao final,
dado que nada impedirá os réus de disporem de seus patrimônios. Diante
desse quadro, qual garantia terá o Poder Público? Quem pode assegurar
que os réus possuirão lastro patrimonial suficiente na hipótese de
condenação? Ora, não há garantias. E lógico que no curso do processo os
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réus poderão dispor de seus bens como bem quiserem. E o farão no
regular exercício de direito individual à propriedade assegurado na
Constituição Federal.

Questionando-se, porém, o resultado útil desta ação no que tange
ao ressarcimento do prejuízo mencionado pelo autor, logo vêm à mente a
idéia de que alguém será responsabilizado, pois logicamente alguém é o
responsável pela lesão ao erário.

Sob esse enfoque a utilidade e a efetividade de parte do pedido
inicial corre perigo, já que não se pode garantir na hipótese de procedência
da demanda que os réus tenham patrimônio suficiente para cobrir o
prejuízo do erário de 2,4 milhões de reais.

Betina Rizzato Lara, defendendo com louvor sua tese sobre
liminares no processo civil, prelcciona;

"Quando se fala em perigo de dano, não se está referindo ao
genérico perigo de dano que pode ser evitado com a própria
tutela ordinária. É o perigo de dano que deve ser evitado com
urgência, por meio de um remédio que se acrescenta, de forma
particular e eventual, para cobrir o espaço deixado indefeso
pela tutela geral".

Nessa unha de raciocínio, medidas devem ser adotadas para
resguardar o interesse público em perigo, mormente para garantir eventual
ressarcimento do patrimônio público lesado, tornando útil o processo.

Para esse mister, pertinente se revela a declaração de
indisponibilidade de bens dos réus, conforme estabelece o artigo 37, & 4o,
da Magna Carta, cujo texto diz;

"Os atos de improbidade administrativa importarão a
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
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forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível".

A lei referida na Constituição é a de n" 8.429, de 2 de junho de
1992, que dispõe sobre os atos de improbidade praticados por qualquer
agente publico.

Tratando da indisponibilidade de bens, diz a lei:

"Art. 7" Quando o ato de improbidade causar lesão ao
patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito,
caberá à autoridade administrativa responsável pelo
inquérito representar ao Ministério Público, para a
indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o
integral ressarcimento do dano, ou sobre o acrécimo
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito".

Marcelo Figueiredo, doutorando em Direito pela Pontifica
Universidade Católica de São Paulo, em rccenie trabalho sobre probidade
administrativa, ao comentar sobre o artigo 7" da Lei n.n 8.429, de 2.6.1992,
diz:

"A indisponibilidade é medida de cunho emergencial e
transitório. Sem dúvida, tom ela, procura a lei assegurar
condições para a garantia do futuro ressarcimento civil.
O dispositivo não exige prova cabal (muita vez
inexistente nesta fase, como é de se supor), mas razoáveis
elementos confíguradores da lesão, por isso a redação
legal quando o alo de improbidade causar lesão ao
patrimônio.
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Observe-se que a lei estabelece como pressuposto para a
decretação da medida a ocorrênciade lesão ao patrimônio público ou então
de enriquecimento ilícito.

Ora, havendo no caso em tela elementos indicadores de que o
erário foi lesionado, o que já é bastante para fazer aflorar a imperatividade
do interesse público na reparação em detrimento de qualquer interesse
privado, e estando presentes os requisitos para adoção de medida no limiar
do processo, deve o acervo patrimonial do réus ficar nos limites do
ressarcimento postulado pelo autor.

A propósito, assim vem decidindo a abalizada jurisprudência pátria,
consoante ementas a seguir transcritas:

"agravo de instrumento - ação civil pública - atos de
improbidade administrativa - agentes públicos - prejuízo ao
patrimônio público - medida liminar - indisponibilidade de
bens - admissibilidade - inteligência do art. 1" da lei n°
8.429/92 - pressupostos do "jumus bom júris" e do "periculum
in mora" presentes - princípio da proporcionalidade ou da
ponderação dos interesses em conflito —decisão mantida -
agravo improviso.
Nesta fase para que se conceda a medida liminar, suficiente que
se demonstre de modo sumário, a probabilidade, em tese de vir
a ser acolhido pelo Poder Judiciário o direito material objeto da
demanda. Aplica-se aqui a doutrina anglo-americana da
ponderação dos interesses em conflito (Balance of
convenience) ou a doutrina alemã do princípio da
proporcionalidade. Ambas com o mesmo escopo, ou seja, o
juiz há sopesar os interesses em conflito para verificar sobre a
possibilidade ou não da concessão da medida liminar, não
olvidando o resultado útil do processo. Legislação: L 8429/92
- art 7. L 7347/85 art 12. Doutrina: Tommasco, Ferrucio - Lês
Mesures Provisoires em procedure civil I, 1985, P 307".(TJ-PR)
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E ainda:

"Ação civil pública - improbidade administrativa - liminar que
decreta a indisponibilidade de bens dos indiciados -
admissibilidade - medida que visa a garantia do efeito útil do
processo.

O decreto liminar de indisponibilidade de bens, visando à
garantia do efeito útil do processo, na hipótese de condenação
dos indicados responsáveis por ressarcimento ao erário,
demandados por atos de improbidade administrativa, constitui
ato legal c legítimo, a merecer confirmação".(TJ-GO)

No que pertine ao pedido de informação c fiscais, importa notar
que também c indispensável para aferir a ocorrência de incorporação ao
patrimônio particular dos réus de valores pertencentes ao patrimônio
público.

Com efeito, a produção dessa nova ensejará, a par de outras no
curso do processo, verificar se os réus efetivamente praticam os atos de
improbidade previstos no artigo 10 da Lei n.° 8.429, de 2 de junlio de 1992
(Improbidade Administrativa).

Da análise da movimentação bancária da ré Consilux, de seu sócio
gerente, sr. Aldo Vendramin, e dos demais réus será possível cotejar e
eventuais transferencias de valores entre contas, e assim concluir se houve
ou não os graves fatos mencionados na inicial, que vão da corrupção
administrativa à má gestão, o que pode ter resultado no elevado prejuízo
mencionado pelo autor.

Com as declarações de imposto de renda, ademais, ter-sc-á em
mãos a evolução patrimonial de todos os réus, o que poderá ainda mais
corrobar a inocência oua responsabilidade pelos prejuízos causados ao
erário.

Nada obstante o sigilo imposto a tais informações, essa condição
não pode prevalecer em sede processual com relevante interesse público
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em discussão. Vale dizer: o sigilo não pode ser óbice a ponto de frustrar o
Poder Judiciário de cumprir o seu papel de compor litígios, distribuir
justiça e dar a cada qual o que é seu, principalmente quando se encontre no
pólo ativo o ente estatal a reclamar prejuízos patrimoniais, ou melhor,
prejuízos ao patrimônio do povo acreano.

Nesse sentido estão a decidir os Tribunais pátrios. Vejam-se
algumas ementas:

"produção de provas, quebras de sigilo bancário e fiscal. Em
havendo fortes indícios do cometimento de ilícitos civis e

criminais por parte daquele que se quer ver investigado, defere-
se a medida de exceção, admitindo-se a quebra dos sigilos fiscal
e bancário cm relação à essa pessoa, porquanto não existiria
outra forma para que se demonstrasse a pratica desses ilícitos
sem a intervenção judicial. Negar-se a produção dessa prova
implicaria na precariedade dos elementos de convicção para a
conclusão da ação de conhecimento. As informações
provenientes das referidas quebras ficam adstritas ao
conhecimento do juiz e das partes envolvidas na causa".(TJ-
DF)

"O sigilo bancário não é um direito absoluto, quando
demonstradas fundadas razões, podendo ser desvendado por
requisição do Ministério Público em medidas e procedimentos
administrativos, inquéritos e ações, mediante requisição
submetida ao Poder Judiciário".

(TJ-RS)

"constitucional - sigilo bancário - pressupostos que
autorizam o acesso a movimentação bancária.

1 — Em princípio inexistente sigilo bancário como direito
absoluto e garantia constitucional, haja vista para a ressalva e
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reserva contida no inciso XII do artigo 5Ü da Constituição
Federal.

II - Desde que autorizado judicialmente, o ato contra o qual se
insurgem os impetrantes, trata-se de ato judicial revestido das
garantias constitucionais, e não pode e não deve ser sustado a
pretexto de ser direito absoluto e garantia do cidadão, o
decantado sigilo bancário.(TRF, 2 região)

Diante do interesse público lesado, que prevalece sobre o
interesse privado e individual, deve o sigilo bancário c fiscal dos réus ser
afastado para que se possa garantir a efetividade c utilidade doprocesso.

Portanto, estando presentes os pressupostos legais para concessão
do provimento liminar (fumus boni iiiris e periculum tu mora), os quais
consubstanciam-se na verossimilhança do alegado, que impõe a aplicação
das sanções do artigo 12 da Lei n.° 8.429, de 2 de junho de 1992, na
hipótese de eventual condenação, ponderado, outrossim, a existência de
risco de ineficácia de parte do pedido inicial, sobretudo pela
impossibilidade de investigação dos atos relatados na inicial e de eventual
ressarcimento dos prejuízos suportados pelo erário, dado que não há
garantias de que durante a tramitação do processo os réus não se desfarão
de seus bens, restando sem meios para satisfazer as obrigações pertinentes
ao ressarcimento porventura determinado, com fundamento no artigo 37,
§4", da Constituição Federal e antigo 7", da Lei n.ü 8.429, de 2.6.1992,
declaro a indisponibilidade de todos os bens imóveis, contas bancárias
e aplicações financeiras dos réus ate o montante de RS 2,4 milhões de
reais, ou valor que vier serverificado no cursodo processo.

Com espeque no artigo 8.", §2°, da Lei 7.347, de 24.7.1985, defíro
a requisição das informações bancárias e fiscais como solicitadas no
item "XI.1" letras "d" e "e" da petição inicial, para o fim exclusivo de
constituir prova nestes autos.

Em face do exposto, determino:
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a) Oficiem-se às Corregedorias-Gerais de Justiça de todos os
Estados da federação para que façam averbar perante os cartórios de
registro de imóveis a declaração de indisponibilidade dos bens imóveis
porventura existentes em nome dos réus, em atendimento ao dispostos no
artigo 247, da Lei n.° 6.015, de 31.12.1973, e na hipótese positiva que
venham aos autos a informação.

b) Oficiem-se às Serventias do Registro Imobiliário deste Estado
para os mesmos fins do item anterior.

c) Oficiem-se às instituições financeiras instaladas neste Estado
para que procedam à identificação e bloqueio das contas e aplicações
financeiras em nome dos réus. Oficie-se, ainda, ao Banco Central do Brasil
para que proceda junto às instituições bancárias no país à identificação e
bloqueio das contas e aplicações financeiras em nome dos réus. Por
imperiosa necessidade, desde que devidamente justificada e comprovada
por quem o requerer, poderá este Juízo excepcionar a movimentação de
determinados valores.

d) Oficie-se à Receita Federal, requisitando as declarações de
Imposto de Renda dos réus, relativa aos últimos cinco anos.

e) Oficie-se ao Banco do Brasil S.A., requisitando extrato bancário
de toda movimentação financeira (conta corrente e aplicações) durante o
ano de 1998 da empresa Consilux, de seu sócio-gerente Aldo Vendramin, e
dos demais réus.

f) Citem-se os réus para responderem a presente ação, sob as
advertências do artigo 285 e 319 do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se
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DECISÕESJUDICIAIS

TUTELA ANTECIPADA

EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Maria Penha Sousa Nascimento

Juíza de Direito da Primeira Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Rio

Branco -Acre

Observar e obedecer a sinalização de trânsito é requisito
primordial para uma boa direção. Cumpra a Lei (DETRAN-AC).





Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Acre

Trata-se de Ação Civil Pública movida pelo Estado do Acre
contra Orieir Messias Cameli, Luiz Carlos Nalim Reis, Raimundo Nonato
de Queiroz, Consilux - Empresa de Consultoria c Construções Elétricas
Ltda., Cláudio Gastão Kipper e Marco Antônio Brazauskas, cujo pedido de
liminar de indisponibilidade de bens dos réus, restou deferido às fls.
922/938.

No curso do processo, o autor ingressou com pedido de
antecipação da tutela (fls. 1940/1962), pleiteando a declaração de nulidade
dos atos administrativos que ensejaram a celebração dos contratos n°s
06/98 e 01/98, acostados às fls. 272/279 e 371/374, respectivamente.

Ao apreciar o pedido de antecipação da tutela, anoto que o
contrato nn 06/98, celebrado entre o Estado do Acre - Secretaria de
Estado de Planejamento c a Consilux - Consultoria e Construções
Elétricas Ltda, tem como objeto a construção de serviços de engenharia
destinados à implantação de melhorias urbanas, compreendendo
construção, extensão e melhoramentos na rede de distribuição de energia
elétrica de alta e baixa tensão; iluminação pública especial, saneamento
básico; e habitação popular (fls. 272/279).

A análise do pedido de antecipação da tutela, juntamente com a
inicial e documentos a ela agregados, demonstra a plausibilidadc da alegada
nulidade contratual, pela inexistência de previsão orçamentária própria c
específica, inexistência de saldo orçamentário e inobservância do item 20.1
do Edital de Concorrência Pública n" 003/98, acostado às fls. 174/187.

Com efeito, a cláusula primeira, item 1,4, do instrumento
contratual de fls. 272/279 menciona o Fundo de Desenvolvimento

Estadual —FDE, como dotação orçamentária parapagamento das despesas
decorrentes da execução do Projeto pela contratada Consilux, sendo, para
tanto, editado o Decreto Estadual 417/98, que "aprova o Plano de
Aplicação Parcial do Fundo de Desenvolvimento Estadual - FDE", no
montante de RS 28.101.000,00 (fls. 387/393).
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Referidos atos foram praticados com violação ao princípio da
legalidade, face a inexistência de um programa de trabalho com codificação
e dotação orçamentária própria, nos termos da Lei Federal N° 4.320 de
17.03.64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal. Melhor esclarecendo: o Subprograma
Habitação e Urbanismo encontra-se contemplado no código de programa
de trabalho 10.57.316x (Função: Habitação c Urbanismo, Programa:
Habitação, Subprograma: Habitações Urbanas) e não no código de
programa de trabalho 07.40.183x (Função: Desenvolvimento Regional,
Programa: Programas Integrados, Subprogramas: Programação Especial),
como consta no Decreto impugnado.

Oportuno salientar que as administrações estaduais e municipais
deverão seguir os mesmos princípios aplicáveis aos planos plurianuais,
diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais federais. A primeira limitação
do administrador no tocante à matéria em referência, está prevista no art.
167, I, da CF, que veda o início de programas e projetos não incluídos na
lei orçamentária.

Os eminentes constitucionalistas Ives Gandra Martins e Celso

Ribeiro Bastos, cujos ensinamentos foram invocados na obra A Constituição
na Visão dos Tribunais, V. 2, Saraiva, p. 1189, asseveram que o referidoartigo
"surge como um breque efetivo aos desperdícios governamentais ou à
utilização de recursos da sociedade sem controle maior por parte de sua
Casa Representativa, que é o parlamento."

Em lição que reforça esse entendimento, o Prof. Ives Gandra
Martins adverte que "As programações orçamentárias são projetadas pelo
Poder Executivo e aprovadas pelo Poder Legislativo, razão pela qual a lei
orçamentária retrata um projeto que, em tese, exterioriza o desejo da
sociedade de que seja aplicado da forma como foi aprovado." [apua
Eficácia nas Licitações & Contratos, Carlos Pinto Coelho Motta, 8aed., Del
Rey, 1999, p. 106).
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Na mencionada obra, p. 107, também consta o lapidar
entendimento do Dr. Francisco Salles Mourão Branco, sobre a questão da
previsão de recursos:

"Em suma, requer-se, em tal caso, a previsão de recursos
orçamentários, no instante mesmo em que se procede à
abertura da licitação —c não somente uma expectativa de
futuros recursos orçamentários. Vale dizer: não basta a
inclusão, em projeto de lei orçamentária, de recursos que
venham socorrer a despesa que o administrador tem em vista.
A previsão de recursos orçamentários importa a existência
deste recursos, como tal já contemplados na lei
orçamentária."!...]

"Acreditamos que a exegese aqui defendida conforma-se ao
sistema orçamentário público consagrado na Constituição
Federal, em que, inclusive, se veda o início de projetos não
incluídos na lei orçamentária anual, a par de proibir a realização
de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam
os créditos orçamentários ou adicionais (cf. art. 167,1 e III).

Impõe, destarte, a previsão de recursos orçamentários, sem a
qual não poderia ser autorizada a despesa, desde a organização
do processo administrativo que antecede o procedimento
licitatório, o qual, consoante assinala Carlos Pinto Coelho
Motta, em sua prestimosa obra Licitação c Contrato
Administrativo (Belo Horizonte: Lê, 1990, p. 71), c um
procedimento formal e seqüencial, em que as fases se excluem
mutuamente e que termina com a publicação do ato de
adjudicação' e cuja sistematização requer todo um rito, que
abrange a previsão dos recursos orçamentários, em caso de
obra ou serviço (cf. Decrcto-Lei 2.300, art. 6") ou a indicação
dos recursos financeiros, em caso de compra (art. 13)."
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Sobre a questão, o Tribunal de Contas da União assim decidiu
(DOU de 7/5/92, p. 5.732):

"I —conhecer da consulta formulada pelo Presidente da Funai
para responder que todo procedimento licitatório só pode ser
iniciado se

existir recurso orçamentário próprio para a realização da
despesa correspondente (cf. art. 6" e 31 do Decreto-Lei
2.300/86), além da obrigatoriedade constitucional de que para
o início de programas ou projetos devem os mesmos estar
regularmente incluídos na lei orçamentária anual (cf. art. 167,1,
da CF)."

Como corolário da norma constitucional em comento, o art. 7o, §
2o, inciso III, da Lei 8.666/93, estabelece que as obras e os serviços
somente poderão ser licitados quando houver previsão de recursos
orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de
obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de
acordo com o respectivo cronograma, acrescentando em seu § 6o que a
infringência dessa norma implicará a nulidade dos atos ou contratos
realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

Ademais, na data da contratação, mesmo no elemento de despesa
13.20.07.40.183.1046 (Função: Desenvolvimento Regional, Programa:
Programas Integrados, Subprogramas: Programação Especial) inexistia
saldo orçamentário, como demonstram os documentos de fls. 394/407, os
quais atestam o saldo de R$ 4.751.491,35 no mês de abril de 1998 (fls. 401),
insuficiente para cobrir os gastos com o questionado programa, estimados
em R$ 28.101.000,00, sendo aberto crédito especial somente em 4 de junho
de 1998, através do Decreto 418/98, acostado às fls. 409.

Os autos também evidenciam que na celebração do contrato não
foi exigida a prestação de caução e garantia da execução do contrato, nos
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termos do item 20.1 do Edital de Concorrência Pública n" 003/98,
restando assim violado o disposto no art. 55,VI, da Lei 8.666/93.

Destarte, convenço-me de que o contrato de fls. 272/279 foi
celebrado com violação a princípios basilares da Administração Pública,
causando lesão ao erário, situação que se agravará ainda mais se a obra
permanecer paralisada, aguardando indefinidamente o desfecho desta ação,
uma vez que as unidades residenciais executadas até o abandono da obra,
estão se deteriorando a cada dia, pela ação da natureza ou por ato ilícito do
homem, como demonstram as fotografias de fls. 1964/1998 e fitas VHS
carreadas para os autos, configurando o fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação (CPC, art. 273,1).

No pedido de antecipação da tutela, o autor enfatiza que a
nulidade dos contratos oportunízará o prosseguimento da obra, mediante
novo processo licitatório c realização de perícia técnica para medição do
trabalho realizado pela contratada Consilux. Aliás, nesta data, nos autos da
ação denominada Medida Cautelar Incidcntal de Produção Antecipada de
Provas n" 001.00.003269-8, movida pelo Estado do Acre contra Orieir
Messias Cameli, Luiz Carlos Naün Reis, Raimundo Nonato de Queiroz ,
Consilux - Empresa de Consultoria e Construções Elétricas Ltda., Cláudio
Gastão Kippcr e Marco Antônio Brazauskas, deferi o pedido de realização
de perícia na obra em discussão.

Acrescento que não vislumbro o perigo de írreversibilidade do
provimento antecipado, tendo em vista que na hipótese de improcedència
da ação, ou reconhecimento de que o contratado não concorreu para a
nulidade contratual, fará ele jus a indenização, valendo lembrar que o art.
59, parágrafo único, da Lei 8.666/93 estabelece que "A nulidade não
exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos
regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável,
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa."
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Sobre o Contrato n° 001/98, firmado entre o Estado do Acre -
Secretaria de Estado de Planejamento e Cláudio Gastão Kipper, para
prestação de serviços de assessoramento técnico, acompanhamento e
fiscalização dos trabalhos executados pela Consilux, anoto que embora os.
autos evidenciem que o mesmo restou celebrado com violação a princípios
basilares da Administração Pública, por ausência de licitação e retardad;
publicação no órgão oficial (fls. 371/374 e 376), não restou demonstrado,
por outro lado, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, no caso de declaração de sua nulidade ao final desta ação.

Isto posto, com fundamento no art. 273 do CPC, antecipo
parcialmente os efeitos da tutela pretendida, declarando a nulidade do
contrato n° 06/98, celebrado entre o Estado do Acre - Secretaria de
Estado de Planejamento c a Consilux - Consultoria e Construções
Elétricas Ltda, acostado às fls. 272/279, por violação ao art. 167, I, da
Constituição Federal, e arts. 7o, § 2o, III e 55, VI, ambos da Lei n"
8.666/93, ficando estabelecido que o prosseguimento da obra, mediante
novo procedimento licitatório, dependerá da homologação da prova
pericial deferida nos autos do Processo n" 001.00.003269-8 (Cautclar
Incidcntalde Produção Antecipada de Provas).

Após certificar nos autos, mantenham-se as fitas VHS arquivadas
em Cartório, à disposição das partes.

Intime-se o autor para se manifestar sobre o pedido de fls.
1908/1910, no prazo de cinco dias.
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Regina Célia Ferrari Longuini

Juiza de Direito da Segunda Vara da
Fazenda Pública da comarca de Rio

branco - Acre

O motorista deve sempre portar sua documentação e mantê-la em
dia, pagando corretamente seus impostos, para evitar futuros
transtornos (DETRAN-AC).
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Trata-se de Ação de Indenização por Dano Patrimonial e Moral
proposta pelo ESTADO DO ACRE, Ljualificado nos autos, em face de
ACRE VEÍCULOS LTDA. e Outros, também devidamente qualificados,
em virtude de um crédito indevido feito na conta corrente da Ia Ré, no
valor de R$1.215.258,84 (um milhão duzentos c quinze mil duzentos e
cinqüenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), quando este valor era
destinado para a verdadeira credora Volkswagem do Brasil Ltda. Consta da
inicial que o representante da Ré Acre Veículos - Acrevelimda, Andcrson
de Souza Araújo, mesmo sabendo que se tratava de dinheiro alheio,
apoderou-se dessa importância através de vários saques e transferência de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) para a conta particular da irmã
Adriane de Souza Araújo. Tal montante era, na realidade, destinado ao
pagamento da empresa vencedora (Volkswagem do Brasil Ltda.) em
processo licitatório objetivando a aquisição de veículos para a Secretaria de
Segurança Pública.

Em processo cautelar preparatório desta principal (autos apensos
nu 001.01.011245-7), conseguiu o Autor bloquear apenas uma pequena
parte do valor acima que se encontrava na conta corrente de Adriane de
Souza Araújo, ou seja, RS355.000,00 (trezentos e cinqüenta e cinco mil
reais) - fl. 187. Restou, portanto, localizar e reaver o saldo remanescente,
para garantir o ressarcimento dos danos materiais e morais.

Ainda nos autos da cauielar n" 001.01.011245-7, veio a Ré, Acre
Veículos Ltda., conhecida por ACREVELIMDA, oferecer um imóvel
residencial em pagamento da dívida, confessando, à fl. 121 da cautelar, a
apropriação de R$1.215.258,84 (um milhão duzentos e quinze mil
duzentos c cinqüenta e oito reais e oitenta c quatro centavos) sob a
justificativa de QUE O UTILIZARA PARA NO FUTURO FAZER
UM AJUSTE DE CONTAS COM A VOLKSWAGEM DO BRASIL
DECORRENTE DO CANCELAMENTO DA CONCESSÃO QUE
ATÉ ENTÃO ERA DETIDA PELA ACREVELIMDA NESTA
CAPITAL, para o que requereu avaliação prévia.
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O Autor, por sua vez, aceitou o imóvel (fls. 150/151) não como
pagamento da dívida, mas sim como garantia hipotecária, independente dos
valores bloqueados presentes e futuros, c na condição de uma avaliação
prévia.

Na ação principal, o Autor rcqucrcu a tutela antecipada para a
constituição hipotecária do supramencionado imóvel, como garantia dos
prejuízos causados pela Ré ao erário público, bem como a transferencia,
para a conta da Fazenda Pública Estadual, dos valores bloqueados na conta
de Adriane de Souza Araújo.

Em Juízo de cognição sumária, esta Vara Fazendária, respaldada
em prova documental, estreme de dúvida, concedeu parcialmente os efeitos
da tutela, constituindo em garantia hipotecária o bem imóvel oferecido em
"quitação da dívida" pela primeira Ré, postergando a avaliação do imóvel
para ser feita em data oportuna.

Quanto ao pedido de transferência dos valores bloqueados na
conta de Adriane de Souza Araújo, para a conta do Tesouro Estadual, ficou
para analisá-lo ao depois do retorno da carta precatória expedida à Primeira
Vara de Precatórias do Distrito Federal.

Deferido, também, a antecipação de provas, ou seja, a quebra de
sigilo bancário, rastreamento e bloqueio de valores migrados para outras
eventuais contas, onde quer que fossem encontrados (fls. 126-129).

Seguiram-se dois aditamentos à inicial para fazer incluir no pólo
passivo os réus FRANCISCO DIOGENES DE ARAÚJO, ALMÍR
PEREIRA FILHO c DAVOX AUTOMÓVEIS S/A, bem como novas
medidas securitárias foram decretadas, por força do poder geral de cautela
do julgador (fls. 186-187 e 211).

Novamente, o Autor, em nome do mais alto interesse público,
requereu a liberação do valor bloqueado na conta de Adriane de Souza
Araújo, consoante petitório de fls. 317-321.
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Com o rastreamento dos valores verificou-se que do valor
originariamente depositado na conta da Primeira Ré (recurso este desviado
do Estado), R$1.000.000,00 (um milhão de reais), foram transferidos para a
conta n° 271.075-7, Agência 3596-3, Banco do Brasil S/A, titularizada pela
Ré Adriane de Souza Araújo.

Adriane de Souza Araújo, por sua vez, emitiu os cheques de n"
850.145, 850.151, 850.158 e 850.159, nos valores de R$82.000,00,
R$100.000,00, R$100.000,00 e R$92.000,00, respectivamente, todos
destinados à ALMIR PEREIRA FILHO, titular das contas n" 10.998-37 -
Agência n" 0417, Banco HSBC, c n" 16.800-5-Agência 0919, Banco Itaú,
para aquisição de um imóvel na cidade de Brasília-DF, conforme
comprovam documentos de fls. 155,157,158 e 159.

O Autor, por sua vez, propôs novamente pedido de tutela
antecipada, com base no art. 273, do CPC, agora no curso do processo, em
virtude do surgimento de tais fatos e outros supervenientes, descobertos
em virtude da quebra do sigilo bancário determinado em ordem judicial
desta Vara Fazendária.

Afirmou, também, que os recursos desviados são provenientes do
Convênio Mj n" 02/2000, firmado pelo Estado do Acre com a União, por
intermédio do Ministério da Justiça, com a exclusiva finalidade de aquisição
de uma frota de veículos destinados ao reaparelhamento do Sistema de
Segurança Pública Estadual.

Com o desvio do dinheiro, encontra-se o Estado inadimplente
com a Volkswagem, sem falar que efetuou o empenho de R$195.068,34
(cento c: noventa e cinco mil sessenta e oito reais c trinta c quatro centavos)
para aquisição de novas viaturas (fl. 350), entretanto a referida empresa se
recusa a entregar esses veículos em virtude da atual inadimplência d(
Autor. Prejuízo outro é o falo de estar impedido de prestar comas com o
órgão eonvenente (Ministério da Justiça), o que lhe acarreta graves
prejuízos, impossibilitando-o, doravanie, de firmar quaisquer outros
convênios. Situação superveniente de urgência, cm face da solução de
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continuidade das medidas de reaparelhamento dos serviços de segurança, a
reclamar a tutela antecipada.

Alegou, ainda, que é perfeitamente reversível o provimento
antecipado, posto os Réus poderão reivindicar indenização dos prejuízos
porventura sofridos, no caso remotíssimo de julgamento improcedente da
ação principal.

Diante de tais fatos a reclamar severa urgência, e em face do
presente periculum in mora colocar em risco a sociedade acreana de sofrer
imensos danos, que via reflexa, já vem padecendo pela falta de segurança,
não faz mais sentido postergar a decisão da concessão ou não da tutela
antecipada, acerca do pedido de transferência do valor bloqueado na conta
de Adriane de Souza, pelo que passo a examiná-la, juntamente com o
pedido de tutela antecipada, efetivada às fls. 335-359, onde se pleiteia,
igualmente, a transferência dos valores bloqueados nas contas de Almir
Pereira Filho para os cofres da Fazenda Estadual.

Em relação a concessão da tutela antecipada encontra-se amparo
na doutrina é jurisprudência, in verbis:

"Creio deva iniciar a análise seguindo as expressões do texto
do art. 273 sob comento. Assim, o primeiro problema será o
verbo "poderá" ("o juiz poderá"). Poder, faculdade de
exercício, corporificada em Poder estatal, é poder-dever.
Quando o juiz puder, deverá antecipar a tutela. Nem poderia
ser outra a conclusão, se encarado o problema do ângulo da
finalidade do dispositivo legal. A efetividade do processo
reclama a obrigatoriedade da antecipação de tutela
jurisdicional, se comprovados os requisitos de concessão desta.
(José Marcos Rodrigues Vieira Doutor em Direito pela
UFMG. Professor na Faculdade de Direito da UFMG.

Advogado)" Texto da Internet sob o titulo Tutela
Antecipatória, endereço na Internet:
http://www.oabmg.org.br/escola/v2n2p99.htm).
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No mesmo sentido, afirma Alexandre de Freitas Câmara, citando
Ncry Júnior:

"Afirma o art. 273 do CPC que o juiz "poderá", desde que
presentes alguns requisitos, antecipar a tutela jurisdicional. Há
que se afirmar, porem, que inexiste aqui qualquer
discricionariedade judicial, sendo dever do juiz conceder a
tutela antecipatória nos casos em que se façam presentes os
requisitos de sua concessão, e sendo vedada a antecipação se
algum requisito estiver ausente. Trata-se, pois, de um "poder-
dever" do juiz, a que este não poderá se furtar." (Lições de
Direito Processual Civil, Vol. I, Alexandre Freitas Câmara,
ed. Lumen Júris, 6' cd., 2001, p. 387, citando Nery Júnior,
Atualidades sobre o Processo Civil, p. 75).

Constatada a obrigatoriedade do deferimento da antecipação de
tutela em se preenchendo seus requisitos, passamos à análise da
possibilidade de sua concessão em liminar :

"DECISÃO ANTECIPATÓRIA- INTERLOCUTÓRIA
SUBSTANCIAL (DE MÉRITO). A antecipação de tutela
pode ser concedida liminarmente no curso do processo. Todo
provimento emitido no processo, que não revista a forma de
sentença (art.162, § Io) ou decisão interlocutória (art.162, § 2")
tem a natureza de despacho (art.162, § 3") ou ato ordinatório
(art.162, § 4o). (J.E. Carreira Alvim - Tutela Específica das
Obrigações de Fazer e Não Fazer na Reforma Processual, ed.
DelRcy,1997,p.l25).

Concessão da liminar: Embora a expressão "poderá",
constante do CPC 273 caput, possa indicar faculdade e
discricionariedade do juiz, na verdade constitui obrigação,
sendo dever do magistrado conceder a tutela antecipatória,
desde que preenchidos os pressupostos legais para tanto, não
sendo lícito concedê-la ou negá-la pura e simplesmente. Para
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isto tem o juiz o livre convencimento motivado (CPC 131): a)
convencendo-se da presença dos requisitos legais, deve o juiz
conceder a antecipação da tutela; b)caso as provas não o
convençam dessa circunstância, deve negar a medida. O que o
sistema não admite é o fato de o juiz, convencendo-se de que é
necessária a medida e do preenchimento dos pressupostos
legais, ainda assim neguc-a. A liminar pode ser concedida com
ou sem a ouvida da parte contrária." (Código de Processo Civil
Comentado, Nelson Nery Júnior, ed. RT, 3a ed., 1997,
P.547).

Vencida mais essa etapa da análise processual, mister se faz
analisar o momento em que pode ser concedida a liminar na antecipação de
tutela:

"Assim, a tutela antecipada deve ser pleiteada nos próprios
autos do processo de conhecimento (RSTJ 102/145). Na
hipótese do inciso I, pode ser requerida na inicial ou no curso
da lide, independentemente de audiência do Réu (lex-jTA
163/52). Na do inciso II, só depois da contestação."

"TUTELA ESPECÍFICA LIMINAR- LIMITE TEMPORAL
DA ANTECIPAÇÃO. Não havendo a lei estabelecido um
momento preclusivo para a antecipação da tutela, pode ela ser
concedida a qualquer tempo, antes da sentença, bastando que
se lenha tornado necessária, o que pode vir a ocorrer no curso
do processo ou depois de produzida determinada prova.

Ocorre aqui exatamente o que sucede na concessão de
liminares de outra índole (cautelar. mandamental. etc), cm que
são concedidas initio litis ou num momento posterior. Se assim
é, alem da prova documental, também a prova testemunhai
lato sensu- inclusive o depoimento pessoal e a confissão - é
meio hábil para revelar o grau de probabilidade da prova em
que se apoia o pedido de tutela liminar. Não, porém, quando a

530



Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Acre

lei limita o alcance da prova testemunhai, como é a regra no
campo dos contratos (arts. 401 CPC), salvo nos casos de
parentesco, depósito necessário ou hospedagem em hotel
(art.402, II).

Carlyie Pop admite que o deferimento do pedido de
antecipação de tutela poderá ocorrer em qualquer momento,
desde que preenchidos os requisitos legais, mesmo após
sentença proferida nos autos, dando-me a honra da citação, de
ter opinião semelhante. No entanto, o que afirmei é que ela
pode ser concedida a qualquer tempo, antes da sentença.
Admito, porém, a antecipação da tutela no tribunal, bem assim
no processo de execução, observados os pressupostos legais."
(Tutela Específica das Obrigações de Fazer c Não Fazer na
Reforma Processual, J.E. Carreira Alvim, ed. Del Rev,1997,
p.143/144).

No mesmo sentido encontramos ainda os seguintes ensinamentos
doutrinários:

"Outro não c o ensinamento de MARINONI (Luiz
Guilherme Marinoni, 'A tutela antecipatória na reforma
processual, São Paulo: Malheíros, 1995,p 59-60) , para quem a
concessão da tutela pode ser outorgada antes da ouvida do réu,
quando o caso concreto a exigir, ou após a contestação, ou
mesmo após encerrada a fase instrutória." (Tutela
Antecipada na Reforma Processual, J.E. Carreira Alvim,
ed. Destaque, Rio de Janeiro, p. 55).

"Este novo art. 273 corresponde ao maior c, também, ao mais
perigoso de todos os avanços introduzidos pela chamada
reforma do processo civil. Por meio dele, fica instituída a
possibilidade de concessão de medida liminar antecipatória da
providência de mérito (não cautelar. portanto^) em todo e
qualquer processo ou procedimento - pelo menos a princípio
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(v. limitações abaixo)- mediante o preenchimento dos rígidos
requisitos previstos no caput sob exame, nos ines. I e II e no §
2"." (Código de Processo Civil Interpretado, Antônio Cláudio
da Costa Machado, ed. Saraiva, 3' ed., 1997, p.272/273).

"Liminar sem a ouvida do réu. Quando a citação do réu
puder tornar ineficaz a medida, ou, também, quando a urgência
indicar a necessidade de concessão imediata da tutela, o juiz
poderá fazê-lo inaudita altera pars. que não constitui ofensa,
mas sim limitação imanente do contraditório, que fica diferido
para momento posterior do procedimento." (Código de
Processo Civil Comentado, Nelson Nery Júnior, ed. RT, 3a
ed., 1997,p.547/548).

"TUTELA DE URGÊNCIA E MEDIDA LIMINAR - É
fora de dúvida que a utilização dos poderes cautelar e
antecipatório, como necessidade de solucionar colisão de
direitos c princípios constitucionais aplicáveis ao exercício da
pretensão à tutela jurisdicional, implica sempre, de alguma
forma, restrição a um dos direitos e princípios colidentes.

Daí a recomendação de nunca se aplicar tais medidas,
naturalmente excepcionais, senão com observância de dois
princípios básicos, que são: a) o princípio da necessidade; e b)
o princípio da menor restrição possível.

O ideal é que as eventuais restrições à situação jurídica da parte
envolvida no processo só venham a ocorrer depois de
percorridas todas as etapas do devido processo legal, de sorte
que apenas quando ocorrer real necessidade de evitar lesão
grave e iminente, cuja reparação não possa aguardar o normal e
definitivo julgamento da lide, é que se haverá de pensar cm
algum tipo de providencia cmergencial. E tudo terá de ser
praticado no estrito limite do afastamento da situação perigosa,
evitando, sempre, tudo que possa ser entendido como mero
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privilégio antecipado por simples regalia a um dos
contendores. A isonomia, que o contraditório visa assegurar
aos litigantes, não fica sujeita a critérios discricionários do juiz
c somente será momentaneamente quebrada para "manter o
equilíbrio" entre as forças que buscam assegurar a "eficácia da
sentença" e, ao mesmo tempo, preservar "o direito à
manutenção do status quo" (ZAVASCK1, ob. cit., p. 03).

Uma coisa, porém, é a medida cautelar ou antecipatória, e
outra a liminar com que o magistrado defere, de plano, o
benefício jurídico-proccssual de urgência, quase sempre de
forma unilateral e sem prévia audiência da parte contrária.

Deve-se entender por liminar, em qualquer processo, a
antecipação, no todo ou em parte, em caráter provisório e sob
condição resolutiva, daquilo que seria eficácia da futura
sentença de procedência do pedido. Portanto, pode haver
liminar, tanto na ação cautelar fCPC, art. 8041. como no
processo principal (CPC. art. 273). e ambos os casos, a tutela
será de urgência e terá como fundamento o "risco de ineficácia
da sentença" (ZAVASCKI, ob. cit, p. 33).

Em linguagem processual, liminar designa provimento judicial
emitido in limine litis, isto é, no momento mesmo em que o
processo se instaura. E como tal, a categoria se identifica
independentemente de conteúdo, função ou natureza do ato,
mas apenas pelo momento processual. Dessa maneira, pode
haver liminar em qualquer tipo de processo - de conhecimento,
de execução ou cautelar - e tanto pode dizer respeito ou não a
matéria de mérito da causa. Nesse sentido, a liminar se
identifica por um critério exclusivamente topológico
(ADROALDO FURTADO FABRÍCIO, "Breve Notas Sobre
Provimentos Antecipatórios, Cautelares e Liminares", Estudos
de Direito Processual em Memória de LUIZ MACHADO
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GUIMARÃES, coordenados por BARBOSA MOREIRA, Rio,
Forense, 1997, p. 25).

Já antes do novo texto do art. 273 do CPC, o direito brasileiro
conhecia muitas antecipações de tutela revestida da forma de
liminares de mérito, que, entretanto, não se justificavam,
necessariamente, pelo objetivo de remediar o perigo de dano,
como nas ações possessórias, nas ações de nunciação de obra
nova, embargos de terceiro, etc.

Quando, todavia, se regulamentou o poder geral de cautela e a
possibilidade genérica de antecipação de tutela, dentro da
legislação codificada, prevendo a utilização em ambos os casos
da técnica das liminares, a preocupação foi, no fundo, uma só:
a de afastar de pronto o periculum in mora, isto é. o risco de
dano iminente, grave e de difícil reparação, enquanto se
aguarda o provimento final do processo.

E. pois, a imediatidade do risco de lesão grave que justifica
tanto a liminar cautelar. como a liminar satisfativa

antecipatória. A diferença está em que a liminar cautelar
antecipa medida de natureza puramente processual, qual seja a
providência de prevenção que se espera atingir com a
procedência do pedido cautelar. já a medida do art. 273 do
CPC prevê a realização antecipada de providência relativa ao
plano do direito material, envolvendo de torma provisória, a
satisfação do próprio direito subjetivo objeto do litígio
principal, direta ou indiretamente, no todo ou em parte.
Adianta-se algum "efeito prático" ou "mandamental", de feitio
"preponderantemente executivo", mas sempre com a
preocupação básica de "prevenção do dano", tal como também
se passa no âmbito da tutela cautelar (CARLOS ALBERTO
ÁLVARO DE OLIVEIRA, "Alcance e Natureza da Tutela
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Antecipatória", Estudos em Memória de LUIZ MACHADO
GUIMARÃES, ob. cit, p. 118-119).

Em regra, tanto a liminar da tutela cautelar como da tutela
antecipatória retiram algo da esfera jurídica do demandado,
privando-o do gozo, atual ou potencial, de um certo bem ou
direito. È, no entanto, cm relação ao promovente que os
efeitos se distinguem da maneira mais sensível: "a cautela não
lhe acrescenta de imediato nada ao ativo jurídico, salvo a
segurança; já o provimento antecipatório OUTORGA-LHE
O DESFRUTE IMEDIATO DO BEM OU DIREITO"

(ADROALDO FURTADO FABRÍCIO, ob. cit, p. 28).

Qualquer que seja, no entanto, a liminar, somente poderá ser
deferida por meio de decisão devidamente fundamentada (CF,
art. 93, IX). Deve-se ter em conta que a concessão da medida
implica momentâneo afastamento ou restrição da fiel
observância da garantia do devido processo legal. O
magistrado não tem, o poder de concedê-la por puro juízo
pessoal de conveniência, nem por razões de ordem
simplesmente subjetivas.

Sc a tutela de urgência c cabível, ou se não é cabível, incumbe
ao juiz deferi-la ou indeferi-la fundamentadamente. Não lhe
toca a discricionariedade de concedê-la ou não. Daí que a falta
de fundamentação adequada, em qualquer dos casos,
importaria nulidade do ato judicial." TUTELA CAUTELAR E
ANTECIPATÓRIA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA -
Humberto Theodoro Júnior (Publicada na RJ n" 245 -
MAR/98, pág. 5) Humberto Theodoro Júnior :Professor
Titular da Faculdade de Direito da UFMG; Desembargador
Aposentado do TJMG; Advogado; Doutor em Direito.

Mister se faz nesse momento a análise quanto à presença dos
requisitos necessários à concessão da tutela antecipada.
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O capntt do Art. 144 da Constituição Federal dispõe que: "A
segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, c
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes ékgãos: (...)."

Ainda que entendam alguns tratar-se "apenas" de uma norma
programática inserida no texto constitucional, sem eficácia plena, não c
esse o entendimento da Suprema Corre, que assim já decidiu em maiéria
semelhante:

"Classe / Origem AGRRE-271286 / RS AG. REG. EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator Ministro
CELSO DE MELLO Publicação D| DATA-24-11-00
PP-00101 EMENT VOL-02013-07 PP-01409 Julgamento
12/09/2000 - Segunda Turma EMENTA: PACIENTE.
COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE
RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO Á VIDA E À
SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE
MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO

PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5", CAPUT, E 196) -
PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA
CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL
INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.- O direito
público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria
Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico
constitucionalmentc tutelado, por cuja integridade deve velar,
de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe
formular - e implementar - políticas sociais e econômicas
idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles
portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à
assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à
saúde - além de qualificar-sc como direito fundamental que
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assiste a todas as pessoas - representa conseqüência
constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público,
qualquerque seja a esfera institucional de sua atuação no plano
da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se
indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de
incidir, ainda que por censurável omissão, em grave
comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO
DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE
TRANSFORMA- LA EM PROMESSA
CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE O caráter
programático da regra inscrita no art. 19ó da Carta Política -
que tem por destinatários todos os entes políticos que
compõem, no plano institucional, a organização federativa do
Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento
de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de
infideiidade governamental ao que determina a própria I^ei
Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE
MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O

reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes,
inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/A1DS, dá
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da
República (arts. 5", caput, e 196) c representa, na concreção do
seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à
saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e
nada possuem, a não ser a consciência de sua própria
humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.
Observação Votação: Unânime. Resultado: Desprovido.
Acórdãos no mesmo sentido PROC-AGRRE NUM-
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0273834 ANO-00 UF-RS TURMA-02 MIN-155 N.PP-018

DJ DATA-02-02-01 PP-00137 EMENT VOL-02017-19 PP-
04045."

No mesmo diapasão segue Canotilho, ao referir-se à aplicabilidade
das normas constitucionais programáticas:

"Além de constituírem princípios e regras definidoras de diretrizes para o
legislador c a sua administração, 'as normas programáticas' vinculam
também os tribunais, pois os juizes, 'têm acesso à Constituição', com o
conseqüente dever de aplicar as normas em referência (por mais geral e
indeterminado que seja o seu conteúdo) e de suscitar o incidente de
inconsütucionalidade, nos feitos submetidos a julgamento dos atos
normativos contrários às mesmas normas" (Canotilho, J.J. Gomes,
Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina Editora,
3a edição, pag. 1105/1106).

Assim sendo, o Estado do Acre busca cumprir com seu papel
constitucional ao providenciar o melhor aparelhamento dos efetivos
responsáveis pela segurança pública, pois, se assim não o fizesse, passível
estaria de ser compelido a fazê-lo. E público c notório que a população
encontra-se extremamente necessitada de uma maior proteção policial,
sendo tal ponto incontroverso, quer seja pelo Estado que está a buscar o
devido aparelhamento de seus órgãos de segurança, quer seja pelos meios
de comunicação, inclusive os de oposição, que estão a mostrar diariamente
ocorrências de crimes diversos que estão a ceifar a vida dos inocentes que
se encontram a mercê dos criminosos. A onda de violência que assola a
capital acreana, por exemplo, já chega às raias da intervenção do Ministério
Público Federal, anunciando a impetração de Ação Civil Pública, para
exigir mais segurança do Estado ao cidadão, conforme noticiado no
matutino "A Tribuna", desta data.

Há que se observar para o deslinde da questão que o valor ora
bloqueado é fruto de investimentos do Estado do Acre no setor de
segurança, estando ainda por serem adquiridas mais viaturas, através do
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aditamento contratual já realizado com a montadora de veículos,
Volkswagem do Brasil, e a interveniència da União.

Encontra-se o referido contrato, como todos os outros que
dependam de prestação de contas, consoante exigência da Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União - n" 8.443/92 c/c Regimento Interno do
Tribunal de Contas da União - Resolução n° 15/93, obstaculizado em face
do inadimplemento estatal em relação às viaturas já recebidas, motivado
pelo ilícito desvio do dinheiro referente àquela aquisição, apropriado pela
primeira Ré, e, migrado em partes para o bolso dos demais.

Além do mais, estando o Estado do Acre a sobreviver apenas de
repasses e convênios, a inadimplência para com a Volkswagem do Brasil
poderá bloquear qualquer liberação ou intenção de repasse de outros
convênios, dado às exigências do Tribunal de Contas da União.

Trata-se na realidade de verdadeiro estado de necessidade da

população, pois tal qual a falta de remédios pode levar ao óbito do
enfermo, como na jurisprudência supracitada, a falta de segurança pública
abre campo para a ocorrência de diversos casos de homicídios, latrocínios,
estupros e outros crimes contra a pessoa e contra o patrimônio. Os bens
poderão até ser recuperados, ainda que com maior dificuldade. Mas, c
quanto às vidas ceifadas por falta de policiamento ostensivo c repressivo?
Não há diferença do óbito causado pela omissão da falta de devida
assistência médica, que não estanca o desenvolvimento da doença, e a
morte causada pela falta de segurança pública, que cria seara fértil para a
atuação fácil dos delinqüentes.

A quem mais poderá a população pedir socorro, senão ao
Judiciário? A omissão nesse momento seria relegar o povo ã própria sorte.

Cabe ao Judiciário fazer a sua mínima parte para minorar os
prejuízos causados por tão inusitada apropriação de verba pública.

Evidente, destarte, o fundado receio de dano irreparável.
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Quanto ao requisito da prova inequívoca, igualmente, resta
demonstrado, mediante a confissão do Réu Acre Veículos à fl. 121 da ação
cautelar de n" 001.01.011245-7, que ora traslada-sc cópia para os presentes
autos. Ainda, às escancaras detecta-se de plano a distribuição de parte do
valor ilicitamente apropriado pela primeira Ré aos demais Réus, consoante
documentos acostados às fls. 134 c seguintes.

No tocante ao requisito da verossimilhança da alegação sublinhe-
se o magistério de Alexandre Freitas Câmara:

"Visto que a tutela antecipada é uma condenação antecipada,
concedida no bojo do processo de conhecimento, a
requerimento da parte, com base cm juízo de probabilidade
(cognição sumária), há que se verificar quais são os requisitos
impostos por lei para a sua concessão.

Em primeiro lugar, fala a lei em "prova inequívoca", que
convença o juiz da "verossimilhança da alegação". As duas
expressões são, ao menos aparentemente, antagônicas. Isto
porque a prova inequívoca seria aquela indene de dúvidas, ou
seja, a capaz de formar no julgador um juízo de certeza. De
outro lado, porém, afirma o texto bastar a verossimilhança da
alegação, ou seja, bastaria que a alegação parecesse verdadeira
(já que verossimilhança, como se sabe, é a mera aparência de
verdade). A certeza, como examinado cm passagem anterior
desta obra, é obtida através de cognição exauriente, enquanto a
verossimilhança é alcançada na cognição rarefeita. Parece-nos,
pois, que ao unir estes dois conceitos radicalmente opostos,
pretende a lei a afirmação de um conceito que se coloque cm
posição intermediária entre aqueles dois: a cognição sumária, a
qual leva a formação de juízos de probabilidade (no mesmo
sentido do texto, Dinamarco, A Reforma do Código de
Processo Civil, p.145) Assim sendo, conclui-se que o primeiro
requisito para a concessão da tutela antecipatória é a
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probabilidade de existência do direito afirmado pelo
demandante. Esta probabilidade de existência nada mais é,
registre-se do que o fumus boni iuris, o qual se afigura como
requisito de todas as modalidades de tutela sumária, c não
apenas da tutela cautelar (Identificam a probabilidade exigida
para a tutela antecipada c o fumus boni iuris exigido para a
cautelar, entre outros, Mancuso, "Tutela Antecipada: Uma
Interpretação do Art. 273 do CPC", ob. cit, p. 176; Baptista da
Silva, Curso de Processo Civil, Vol. I, p.113; Mannoni, A
Antecipação da Tutela na Reforma do Processo Civil, p. 69.
Em sentido diverso, entendendo que a probabilidade exigida
para a antecipação da tutela c "mais do que o fumus boni
iuris", Dinamarco, A Reforma do Código de Processo Civil, p.
145; Nery Júnior, Atualidades sobre o Processo Civil, p. 69).
Assim sendo, deve verificar o julgador se é provável a
existência do direito afirmado pelo autor, para que se torne
possível a antecipação da tutela jurisdicional.

Não basta, porém este requisito. À probabilidade de existência
do direito do autor deverá aderir outro requisito, sendo certo
que a lei processual criou dois outros (incisos I e II do art.
273). Estes dois requisitos, porém, são alternativos, bastando a
presença de um deles, ao lado da probabilidade de existência
do direito, para que se torne possível a antecipação da tutela
jurisdicional.

Assim é que, na primeira hipótese, ter-se-á concessão da tutela
antecipatória porque, além de ser provável a existência do
direito afirmado pelo autor, existe o risco de que tal direito
sofra um dano de difícil ou impossível reparação (art. 273, I,
CPC). Este requisito nada mais é do que do que o periculum in
mora, tradicionalmente considerado pela doutrina como
pressuposto da concessão da tutela jurisdicional de urgência
(não só na modalidade que aqui se estuda, tutela antecipada,
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mas também em sua outra espécie: a tutela cautelar). Verifica-
se, pois, que havendo risco de que o direito substancial que o
autor quer ver protegido através do provimento jurisdicional
definitivo (direito este cuja existência se afigura, ao menos até
aqui, provável), sofra dano de difícil ou impossível reparação,
deverá o juiz conceder a antecipação da tutela jurisdicional"
(Lições de Direito Processual Civil, Vol. I, Alexandre Freitas
Câmara, ed. Lumen Júris, óa ed, 2001, p. 390/391).

No mesmo sentido:

"Antes de examinarmos os requisitos da tutela antecipada
previstos neste inc. I, precisamos enfrentar os dois primeiros
que se encontram estabelecidos no caput. Inicialmente, é
preciso deixar claro que "prova inequívoca", como verdade
processual, não existe, porque toda c qualquer prova depende
de valoração judicial para ser reconhecida como boa, ou má,
em face do princípio do livre convencimento (art. 131). Logo,
por "prova inequívoca" só pode o intérprete entender "prova
literal", locução já empregada pelo CPC, nos arts. 814, I, e 902,
como sinônima de prova documental. Tanto parece exata a
colocação que o art. 273 em nenhuma de suas previsões sequer
alude à possibilidade de audiência de justificação, o que exclui
a admissibilidade de qualquer forma de prova oral. Quanto ao
segundo requisito, a verossimilhança - qualidade do que é
verossímil, semelhante
à verdade, que tem aparência de verdadeiro, ou, simplesmente,
fumus boni iuris - , haverá o juiz de se convencer da sua
existência no caso concreto, exatamente como faz ao examinar
idêntico requisito no âmbito das cautclarcs (v.arts. 801, 111, e
804). A finalidade deste exame, além da forma de apuração, é o
que o distingue aqui e no processo cautelar. Convencido o
magistrado, deverá ele fundamentar claramente sua percepção,
na decisão que proferir, nos termos do § 1° abaixo. Chegamos
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finalmente aos requisitos previstos por esse inc.I . De acordo
com o texto global deste art, 273, além da prova documental e
do convencimento acerca do fumus boni iuris, para a
concessão da tutela antecipada deverá o juiz reconhecer
expressamente a existência de "fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação", ou seja, a existência de
periculum in mora, exatamente como se faz no procedimento
cautelar." (Código de Processo Civil Interpretado, Antônio
Cláudio da Costa Machado, ed. Saraiva, 3a ed., 1997, p.253).

Corrobora ainda Humberto Theodoro Júnior:

"Verossimilhança, cm esforço propedêutico, que se quadre
com o espírito do legislador, é a aparência do de verdade, o
razoável, alcançado, em interpretação lato sensu, o próprio
fumus boni iuris e, principalmente, o periculum in mora.

Prova inequívoca é aquela clara, evidente, que apresenta grau
de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar
dúvida razoável, eqüivalendo, em última análise, à
verossimilhança da alegação, mormente no tocante ao direita
subjetivo que a parte queira preservar." (Código de Processo
Civil Anotado, Humberto Theodoro Júnior, ed. Forense, 2a
ed., 199ó,p.l24).

Induvidosa e inequívoca é a prova do depósito indevido na conta
do Réu Acre Veículos, utilizando-se o mesmo do expediente de desviar o
dinheiro para posterior encontro de contas com a Volkswagem, consoante
própria confissão nos autos da ação cautelar inominada (fl.12I). Restam,
ainda, comprovadas as alegações do Autor, eis que se encontra o mesmo
impossibilitado de obter créditos para consecução do objetivo inicial
(reaparelhamento da segurança pública estadual), agravando-se ainda sua
situação mediante a impossibilidade de obter quaisquer outros créditos,
dado o inadimplcmento suscitado.
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Importante frisar que se trata de optar entre a possível, embora
remota possibilidade pelos fatos até aqui produzidos, lesão de um direito
individual, ou resgatar a confiança da população em geral, concedendo-lhe
a cidadania que lhe é devida, eis que se encontra ainda à mercê dos
criminosos. Observando-se por outro ângulo, seria o caso de escolher
entre seguir a onda de moralização dos poderes que toma conta do país,
onde se observa que o clamor da população já levou à cassação de um
Presidente da República, prisão de um juiz milionário e, mais recentemente,
à renúncia de dois senadores, estando um terceiro na iminência de ter o
mesmo destino, ou voltar a ser objeto de referência nacional em relação à
impunidade, criminalidade e violência como foi o Acre até bem pouco
tempo atrás, com a divulgação de diversos assassinatos, inclusive de seu
Governador.

Ao contrário, não seria lícito, nem moral, nem ético, por força de
invocar alguns dogmas jurídicos, que mais se transmutam em "fetiches",
neste caso concreto, relegar o destino dos valores bloqueados em uma
conta judicial por alguns anos, aguardando trânsito em julgado da
demanda, em prol de apenas um grupo de pessoas que se locupletaram
ilicitamente com o dinheiro do povo acreano.

O interesse individual de dois Réus, alegadamenie de "boa-té",
não poderá, jamais, turvar a justiça do povo desta terra, que depende das
políticas públicas para viver um pouco mais em paz e receber o que lhe c
garantido por direito fundamental, previsto na Constituição Federal da
República.

Neste passo, não pode o Poder Judiciário, por verdadeira
omissão, perpetuar a impressão popular que se trata de corporativismo
daqueles que detém o poder, eis que os principais envolvidos ainda não
foram denunciados. Para o povo em geral, a falta de uma medida que
venha a resgatar a moralidade pública anteriormente ofendida será a
confirmação do dito popular de que "todos os poderes são corruptos".
Assim, soma-se à necessidade premente da população de ter uma melhor
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segurança pública a necessidade da prestação jurisdicional efetiva c|ue
venha a resgatar a credibilidade das instituições públicas, mormente do
Poder Judiciário.

Oportuno, neste momento, lembrar Carnelutti:

"Justiça tardia é justiça pela metade" (Studi di Diritto
Processuale, Padova, 1925, pp. 242-243).

Ainda, visitemos o magistério de Gláucia Carvalho Santoro:

"Temos assim, que se ..." o processo é a contraprestação que
o Estado oferece ao cidadão comum diante da autotutela ..."

(cf. Proto Pisani), esta contraprestação deve ser ofertada de
forma tal, que supra as necessidades do cidadão comum, não
só impedindo que se faça uso da autotutela, mas que não se
sinta qualquer necessidade de fazer uso dela.

A' tutela antecipada da demanda principal não pode sofrer
outras limitações que não as estipuladas nos textos legais.

Não basta simplesmente ofertar a tutela, é preciso que ela seja
prestada adequadamente, com celeridade, com efetividade,
realmente garantidora dos direitos do homem comum,
valendo, ainda, repetir a advertência contida nas palavras de
Cappelletti:

"A demora excessiva é fonte de injustiça social, porque o grau
de resistência do pobre é menor do que o grau de resistência
do rico, este último, e não o primeiro, pode sem dano grave
esperar uma justiça lenta".

A demora na entrega da tutela através do processo é um
benefício para o economicamente mais forte, que se torna no
Brasil um litigante habitual. A lentidão da Justiça serve de
estratégia àquele que sabe que não está no seu direito, mas que
ali encontra abrigo para privar da Justiça aquele que realmente
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possui o bom direito. Só a adequada, rápida e efetiva
contraprestação do F.stado é capaz de suprir as necessidades
do homem comum, que vive à sombra de uma Justiça ineficaz,
discriminado na vida societária c incapaz de fazer a justiça
pleiteada com as próprias mãos.

A morosidade sepulta o princípio da isonomia, frustra o povo,
afasta-o cada vez mais da Justiça, além de ser um instrumento
deslegitimador. A antecipação de tutela é uma das importantes
evoluções do processo, que tem o papel de contribuir para o
extermínio das seqüelas geradas pela imensa lentidão na
realização do direito material. Portanto, é preciso que os
operadores do direito e aplicadorcs da lei compreendam a
importância deste novo instituto e façam uso dele de forma
adequada. Não deve haver receio do magistrado ao aplicar o
instituto que surgiu para eliminar / amenizar um mal já
instalado. E preciso compreender que em algumas hipóteses
não c possível haver efetividade sem riscos, e é nesses casos
que devemos ter em conta o princípio da proporcionalidade.
também chamado de princípio da redução do excesso - ele
"impõe o sacrifício de um bem jurídico, suscetível de tutela
subseqüente, em favor de outro bem jurídico que, se não
tutelado de pronto, será definitivamente sacrificado" - j. J.
Calmon de Passos. Comentários ao CPC. vol. III. Editora

Forense. 8a Ed.. 1998. Esse princípio era conhecido pelo
Código de Processo Português como requisito cautelar, ao lado
da plausibilidade e da urgência.

"O juiz que se omite é tão nocivo quanto o que julga mal" (
Luiz Guilherme Marinoni, A Antecipação de Tutela, 5a Ed,
Malheiros, 1999) Como colocou o Min. Rodrigues de
Alckimin:
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"Há um poder geral de acautelamento inerente ao próprio
exercício da função jurisdicional e nenhum juiz deve proferir
uma sentença ou ser compelido a fazê-lo ciente de que não
deva produzir seus efeitos, ou dificilmente venha a produzi-
los. Daí esse poder acautelador e geral, que é inerente ao
próprio exercício da função, um dos tipos fundamentais de
tutela jurídica, como a execução, como o processo de
conhecimento."

O poder geral de cautela do juiz é decorrente de seu
poder/dever de jurisdição, de fonte constitucional e, portanto,
imune a limites ou restrições que possam ser ditadas por atos
normativos de outros Poderes da República, para que não
sejam feridos os princípios constitucionais da separação dos
poderes (art. 2o e 60, §4°, III - perpetuação do Poder
Constituinte Originário) e o direito de acesso à jurisdição (art.
5", XXXV, da Constituição Federal) e, principalmente, o
princípio da dignidade da pessoa humana (art. Io, da Carta
Constituinte) que é fundamento do Estado Democrático de
Direito.

Portanto, fundamentos não faltam. E PRECISO
CORAGEM PARA GARANTIR A EFETIVIDADE

DESSES DIREITOS ATRAVÉS DA ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA, PARA QUE ELA "SAIA DO PAPEL" E
CONSTITUA UMA EFETIVA VITÓRIA DO
CIDADÃO." A INTRODUÇÃO DO INSTITUTO DA
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO DIREITO
PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO (Processo Civil),
Gláucia Carvalho Santoro, Advogada no Rio de Janeiro,
Consultora Jurídica do programa "Direito em Debate"
(Informa 2000i- Prolink Publicações - doutrina - processo
civil).
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Quanto à irreversibilidade do provimento, impedimento à
concessão da antecipação de tutela, não se afigura presente, vez que na
remota hipótese de improcedência da ação interposta pelo Estado do Acre,
caberá a este ressarcir o Réu nos valores que, porventura, lhe sejam
devidos. De outro giro, não há que se criar óbice ao Estado para que este
cumpra com suas obrigações constitucionais, em função, simplesmente, de
uma suposta dívida para com um particular.

Sobrclevc-se, ainda, a necessidade de se prestigiar o princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste diapasao, há que se observar que o Réu (Acre Veículos)
ofereceu, em pagamento da dívida, um imóvel, cujo valor de mercado não
atingiria a metade do valor do débito, praticamente sem liquidez em nossa
região, o que em caso de execução acarretaria uma prazo extremamente
longo para que os cofres públicos pudessem arcar com seus compromissos
institucionais.

Ademais, registre-sc, por ser justo e necessário, que a liberação de
parte dos valores desviados contra o Tesouro Estadual não tem o condão
de constituir-se em dupla medida de tutela antecipatória, pois, ainda que o
imóvel tenha aparência valiosa, jamais teria a força de cobrir a dívida
sequer pela metade, considerando a situação real do mercado cconômíco-
financeiro de Rio Branco, que em praça pública, como é cediço, aliena-se
bem somente pelo real valor de negociação à vista.

Já em relação ao Estado, não há que se falar em constituição de
capital do ente público ou caução idônea para garantir o juízo, consoante
inteligência analógica do art. 588, II, do CPC, eis que a sua solvabilidade é
presumida, conforme apontam a doutrina e a jurisprudência (Yussef Said
Cahali, citando RJTJSP 28/43 in Rcsponsabiliadde Civil do Estado, 2a ed,
ed. Malheiros, p.275).

No mesmo sentido:
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"ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONCESSÃO EM
AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO E COBRANÇA DE
PROVENTOS EM ATRASO, AJUIZADA CONTRA
AUTARQUIA PÚBLICA - Dcscabimento por ausência dos
requisitos fundamentais à sua concessão; por não se exigir do
ente público a constituição de capital em garantia de pensões,
pois se presume a solvabilidade da pessoa jurídica de
direito público; porconstituir a medida afronta às disposições
constantes da Medida Provisória n" 1570-5, convertida na Lei
n° 9494/97." (TJMG - AG 103.149/1 - 2a C.Cív. - Rei. Des.
Sérgio Lellis Santiago-J. 17.02.1998).

Neste passo, ainda presentes os requisitos contidos no art. 273, do
CPC, permissivos da concessão de tutela antecipada, bem como exsurgindo
sério gravame ao Estado em face de sua situação de inadimplência junto a
Volkswagem c pela quase impossível recuperação, em virtude do decurso
do tempo, da totalidade do dinheiro indevidamente apropriado, conforme
confissão do próprio Réu, à fl.121 da ação cautelar em apenso (proc. n"
001.01.011245-7), hei por bem determinar a transferência dos valores
bloqueados, ora à disposição deste Juízo, em desfavor de Adriane de Souza
Araújo e Almir Pereira Filho, para a conta da Fazenda Pública Estadual,
objetivando que esta quite, parcialmente, o débito a que se obrigou junto à
Volkswagem do Brasil, sem necessidade de caução por parte do Autor em
virtude de sua indiscutível solvabilidade, no caso de improcedência de seu
pleito quando da análise final de mérito, tudo isto visando salvaguardar o
interesse público.

Em atendimento à decisão judicial prolatada por esta Vara da
Fazenda Pública (fl. 211), as Instituições Financeiras: HSBC Bank Brasil
S.A. e Banco ltaú S.A, procederam ao rastreamento, parte do bloqueio e
depósito, em conta judicial à disposição deste Juízo, dos valores:
R$82.000,00; R$100.000,00; R$100.000,00 e R$92.000,00. Tais valores
identificados em cheques depositados e descontados junto às retrocitadas
Instituições Financeiras, conforme se pode verificar a partir dos
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documentos de fls. 134 e seguintes, fato este que está a exigir providência,
em caráter de urgência, tendente a evitar o perecimento do direto e a
garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Espelha, a todas as luzes, a apropriação do valor de
R$1.215.258,84 (um milhão duzentos c quinze mil duzentos e cinqüenta e
oito reais e oitenta e quatro centavos), violência incontestável contra o
bolso e suor do povo desta terra que, trabalhando, contribuiu para o erário
com seus impostos, que foram arrecadados pelo Tesouro da União,
repassados à Fazenda Estadual para a compra de veículos, objetivando o
aparelhamento da segurança pública do Estado do Acre, e que foram parar
na mão dos Réus. O Poder Judiciário, agora, é reclamado para conceder
tutela de urgência, devolvendo aos cidadãos acreanos, ao Estado do Acre,
pelo menos, o que está ainda ao seu alcance, ou seja, valores ilicitamente
apropriados e orabloqueados em sede do podergeral de cautela do juiz.

O INTERESSE DO PARTICULAR NÃO PODERÁ,
JAMAIS, SOBREPUJAR A SUPREMACIA DO INTERESSE
PÚBLICO.

Isto posto, com supedâneo nos arts. 1", II e III, 5", 37 e 144 da
Constituição da República, c/c art. 273, do Código de Processo Civil,
CONCEDO a antecipação da tutela requerida na inicial, à fl. 27/28, e a
requerida nesta data em petição de fls. 335/339, determinando a
transferência do valor de R$ 355.000,00 (trezentos e cinqüenta e cinco mil
reais), oriundo do bloqueio efetuado na conta corrente de Adriane de
Souza Araújo, bem como do valor de até R$374.000,00 (trezentos e setenta
e quatro mil reais), oriundo do bloqueio efetuado nas contas correntes em
nome de ALMIR PEREIRA FILHO, valores estes que totalizam o limite
de até R$729.000,00 (setecentos e vinte e nove mil reais), ora à disposição
deste Juízo, para a conta corrente da Fazenda Pública Estadual de n"
41.517-0, agência 0071-X, Banco do Brasil S/A, titularizada em nome do
Estado do Acre.
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