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Tradicionalmente, nos finais de cada ano, a Procuradoria-Geral do Estado do Acre lança
sua Revista à comunidade jurídica. O lançamento desta Revista tem um brilho todo especial, pois
coincide com o Aniversário de 30 Anos da PGE. Conforme resgate histórico, em 19 de abril de
1977, há três décadas, por meio de Decreto assinado pelo então governador Geraldo Gurgel de
Mesquita, foi nomeado o primeiro Procurador-Geral do Estado do Acre, Juracy Perez Magalhães e,
no dia 29 de abril desse mesmo ano, foi implantada efetivamente a instituição no Estado do Acre.
Desde os primeiros anos de existência a PGE já demonstrava cuidado com a difusão do
conhecimento científico, tanto que publicou a primeira Revista da Procuradoria-Geral do Estado do
Acre, em dezembro de 1977, a segunda em março de 1978 e a terceira em junho de 1978, com
trabalhos de juristas ilustres tais como: Roberto Rosas, Ilmar Nascimento Galvão, dentre outros.
Referidos exemplares ficaram esquecidos por muitos anos nos arquivos, sendo resgatado esse tesouro
somente na ocasião de seu aniversário.
A PGE tem muito o que comemorar. É motivo de júbilo e orgulho a atuação profissional
dos integrantes da carreira de estado, que com esmero, dedicação e zelo vêm exercendo suas funções
em prol do interesse público primário. Não obstante a crescente demanda com as atividades
rotineiras, ainda se dedicam à pesquisa e ao estudo das ciências jurídicas.
A Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Acre constitui um espaço eclético do
pensamento jurídico. Versatilidade é o seu ponto marcante, pois prestigia as diversas áreas de direito
público. Esta edição especial inicia-se com a temática atual sobre os reflexos do novo Estatuto Nacional
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte na Lei de Licitação de autoria do renomado Mestre
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes. Convida a uma reflexão crítica sobre a tecnologia da informação
como instrumento pedagógico do Ensino do Direito. É foro de tese em defesa da seriedade da proposta
licitatória. Colaciona pareceres que orientam à Administração e peças jurídicas em defesa do patrimônio
público. O fechamento da Revista é feito com as brilhantes decisões proferidas pelos eminentes
desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Acre.
Há um mundo a ser descoberto dentro da ciência jurídica, só consegue descobri-lo quem
navega pelos caminhos da leitura e tem sensibilidade para aprender.
Boa leitura!
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Jorge Ulisses Jacoby Fernandes

O ESTATUTO NACIONAL DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E A LEI
DO PREGÃO
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes

Após vários anos de tramitação, foi aprovado o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte. A simples leitura da norma revela o quanto está ficando difícil
simplificar algo no País, cada vez mais mergulhado em um arcabouço legislativo tão complexo,
quanto ineficaz. Na seara de licitações e contratos também ocorreram alterações, embora muito
curiosamente a ementa da norma omita o fato. O texto a seguir revela alguns aspectos, ainda que
de forma tópica, da tensão introduzida nas normas que afetam o já complexo tema das licitações e
contratos administrativos. Localizam-se geograficamente no capítulo V, da referida norma, o
qual disciplina o “acesso aos mercados”.

I – DA CONSTITUCIONALIDADE
Antes da análise, porém, impõe-se o exame, ainda que superficial, da compatibilidade
do Estatuto com a Constituição Federal, para que se note a sua conformidade com a hierarquia
vertical das Leis.
A Constituição, em um único dispositivo, assegura a diferenciação jurídica – tem,
portanto, como destinatários os legisladores e operadores do Direito, na acepção mais lata dos
termos – em favor da pequena e microempresa.
No tema das licitações nada há, porém, que justifique, à luz da teoria constitucional, o
emprego da Lei Complementar quando a Constituição Federal não a exigiu. O fato é grave, pois
consabido que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento firme no sentido de que somente
cabe Lei Complementar se houver expressa exigência dessa norma. Mais, a regra da norma que
posta não justifica o tratamento conjunto de todas as esferas de Governo pela União federal.
Se no âmbito da Lei de Licitações e Contratos a competência é da União, admitindo-se
residual dos Estados, Distrito Federal e Municípios, em matéria de pequena e microempresa não
há tal predominância.
Já no que se refere ao tratamento diferenciado em favor da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte, a Constituição Federal prevê expressamente a regulação por Lei
Complementar.
A questão apresenta certa complexidade na medida em que os temas, licitação e
contratos devem ser regulados em lei ordinária, e o tema pequena empresa deve, em parte, ser
regulado por lei complementar. Para compreender a sistematização deve-se recorrer a Lei

17

O Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte

Complementar nº. 95, de 26 de fevereiro de 1998, que regula no Brasil o processo de elaboração
de normas. Em síntese bem apertada, a organização de regras legislativas deve obedecer a um
parâmetro que é o do tratamento de um só tema em cada norma.
É evidente que a discussão passará a ser em outra seara, pertinente a ser a autonomia de
cada tema – licitação e contratos frente a pequena e microempresa.
Desse modo, cabendo ao intérprete o dever de harmonizar as normas, extraindo-lhe o
máximo proveito, deve-se considerar que mesmo formalmente sendo Lei Complementar, a LC
nº. 123/06, na parte que toca às licitações e contratos, tem eficácia de lei ordinária e pode, por
norma dessa natureza, ser revogada. A propósito, na vanguarda da doutrina que por mérito lhe
cabe, Marçal Justen, sinaliza no mesmo sentido.

II – DAS AQUISIÇÕES PÚBLICAS
À pretexto de assegurar acesso aos mercados à Microempresa e à Empresa de Pequeno
Porte, o legislador abriu uma seção única para tratar das aquisições públicas. É indispensável boa
vontade para ampliar o conteúdo do termo e entendê-lo como abrangente à contratação de
prestação de serviços. Em dispositivo mais adiante – art. 48, inc. III – há referência expressa a
serviço.

III – DAS ALTERAÇÕES COM RELAÇÃO À HABILITAÇÃO
Apenas dois dispositivos regulam a fase de habilitação especificamente: os arts. 42 e 43.
O primeiro tem caráter geral, ensejando complicadores graves. O segundo, coloca-se na
linha que autoriza o saneamento de processos, nos termos da lei. Note-se que se está a trabalhar
em seara que é declarada por lei como procedimento formal. Eis o teor das referidas normas.
Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do
contrato.
Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
§ 2o A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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Em primeiro plano, note-se que o legislador define no art. 42 o momento da
comprovação da regularidade fiscal, estabelecendo que somente será exigida a regularidade no
ato da contratação. No art. 43, esclarece que deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal. Significa dizer, com ênfase à expressão toda,
que não pode ser apresentada a comprovação parcial. Mesmo existindo restrições, todos os itens
devem ser apresentados, pois a norma vai admitir o saneamento, não a complementação dos
documentos.
Compreende-se que o benefício se restrinja ao saneamento e não à complementação,
pois, do contrário, estabelecer-se-ia a desordem processual, ficando os beneficiários da Lei
Complementar nº 123/06 com o direito de apresentar parte dos documentos no momento em que
bem entendessem. Licitação, como já lembrado, é procedimento formal.
Para tutelar o direito de saneamento, o legislador fixou o prazo e duas conseqüências
distintas: a caducidade do direito de contratar e, ainda, a possibilidade de aplicação de
penalidade. Não é demasiado lembrar que há, para o gestor público, o dever de apurar
responsabilidade e o dever - direito de aplicar a sanção, observada a milenar sabedoria que é
consagrada na dosimetria das penas. Desse modo, os efeitos pretendidos com a aplicação ou
exoneração de penas devem visar, sobretudo, ao caráter pedagógico da ação punitiva,
considerados os danos causados ou potencialmente verificados em cada situação.
Superado esse aspecto, verifica-se que o comando legal generaliza o momento da
apresentação e, por conseguinte, da comprovação da regularidade fiscal. Nesse ponto, é preciso
destacar que na modalidade pregão, a oportunidade dessa prova é posterior à proposta, mas nas
demais modalidades, não.
Desse modo, se numa concorrência, em um item estiver participando uma empresa de
pequeno porte – o que não só é possível, como poderá passar a correr com alguma freqüência – todos
os licitantes deverão comprovar a regularidade fiscal na fase própria da habilitação. No entanto, as
empresas beneficiadas pela Lei Complementar nº 123/06 deverão apresentar toda a documentação
referente à habilitação, inclusive a pertinente à parte fiscal, mesmo que revele a situação irregular. A
comprovação da regularização é que fica transferida para o momento da assinatura do contrato.
É bem de ver, que, em casos de urgência, quando não for possível a obtenção de certidões
comprobatórias de regularidade, o licitante já pode se servir do mesmo expediente, em face do que
dispõe o art. 207, do Código Tributário Nacional. A diferença é que, nesse caso, o interessado estará
em situação regular, mas não possui a prova e necessita praticar ato sujeito à decadência, como tal
entendido, o prazo que tem por conseqüência, com sua expiração, a perda de um direito. Nessa
específica situação, independentemente de lei expressa permissiva, é dispensada a prova de quitação
de tributos.
A Lei Complementar nº 123/06 deu tratamento diferente à questão, sem prejudicar o
direito previsto no referido art. 207 do Código Tributário Nacional. Diferiu a época da
comprovação da regularização.
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IV – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
Além da diferença definida em relação à habilitação fiscal, a Lei Complementar nº
123/06 criou uma nova preferência a ser considerada no ato de julgamento.
Essa é uma área de tensão, pois o princípio fundamental da licitação é a isonomia, por
força da Constituição Federal. Logo, somente ancorado em dispositivo constitucional ou em
princípio conforme a Constituição é que se há de admitir a validade de regra que privilegia algum
setor da produção, alguma categoria de licitante ou algum tipo de objeto.
Também sob essa perspectiva se pode discutir a constitucionalidade da Lei. É que todo o
sistema jurídico da licitação foi construído para a busca da proposta mais vantajosa, somente
após, atendido o princípio da isonomia. Já às pequenas e microempresas, a Constituição Federal
permite estabelecer simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias,
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas, mas não estabelece que essa
preferência possa comprometer a isonomia. Parece evidente que a simplificação desiguala as
empresas, afetando a isonomia por via reflexa. Já o direito de preferência situa-se num patamar de
afastamento da isonomia; lhe é um instituto antagônico por natureza.
A instituição de direito de preferência, não é, contudo, tema novo na seara seletiva de
propostas, bastando lembrar que:
a) mesmo após a revogação do conceito de empresa brasileira de capital nacional na
Constituição Federal é permitido à Administração Pública estabelecer preferência, em igualdade
de condições aos produtos de fabricação nacional e aos produzidos ou prestados por empresas
que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
b) os licitantes que, em igualdade de condições, tenham preços registrados;
c) na esfera federal, na modalidade de pregão para objetos relacionados a bens e serviços
de informática, também em igualdade de condições, nos termos da decisão, com caráter
normativo do Tribunal de Contas da União, Acórdão 2138/2005 – Plenário.
Em todas essas hipóteses o direito de preferência se faz quando ocorrer o empate
nominal de preços. Por esse motivo, o direito de preferência erigido pela nova regra destoou das
três precitadas hipóteses, pois cria a ficção do empate para propostas distantes entre si em até
10%.
Há, porém, um precedente normativo que admitia o direito de preferência quando
houvesse equivalência entre as propostas de preços, admitindo-se como tal a diferença de até
12%. É possível, portanto, considerar que foi justamente com base nessa idéia que o atual
legislador buscou a sustentação do modelo do atual direito de preferência. Não foi, porém, feliz a
iniciativa.
Em primeiro lugar será difícil a operacionalização da idéia; segundo, é pouco provável
que a pretensão do benefício, como posto, permita a uma pequena empresa superar o trabalho
com a economia de escala do grande empresário.
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V – O EMPATE DE VALORES NOMINALMENTE DIFERENTES
De qualquer modo, buscando o exame com simpatia da norma, apresenta-se algumas
considerações sobre o novo direito de preferência, definido nos arts. 44 e 45 seguintes:
Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 1o Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à
proposta mais bem classificada.
§ 2o Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1o deste artigo
será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.
A norma está corretamente redigida, mas, para interpretá-la e aplicá-la mais facilmente,
recomenda-se:
a) nas licitações regidas pela Lei de Licitações e Contratos, nas modalidades convite,
tomada de preços e concorrência, cujo critério de julgamento seja o tipo menor preço:
a.1) abrir as propostas e verificar a conformidade do objeto descrito na mesma com os
requisitos do edital, desclassificando as propostas desconformes;
a.2) as propostas conformes devem ser submetidas, em seguida, ao exame da
compatibilidade de preços com os praticados no mercado legal, como tal entendidos os preços
praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública;
a.3) se a proposta de menor preço tiver sido formulada por Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, considerá-la vencedora do certame.
Embora a norma não seja literal nesse sentido, o atento exame da regra inserta no
dispositivo seguinte – art. 45, § 2° – revela que o direito de preferência somente ocorre da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte em relação àquelas que não integram essa
categoria. Não faz sentido, pretender impor empate técnico entre essas especiais categorias de
empresa. A norma deve ser sempre interpretada segundo a sua finalidade.
a.4) se a proposta de menor preço não tiver sido formulada por Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte estabelecer um intervalo de 10% superior ao valor do menor preço da
proposta conforme o edital, dentre as classificadas conforme o edital que apresentem preços
compatíveis com o de mercado:
a.5) verificar se nesse intervalo há empresa enquadrada como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, consultando os licitantes, se necessário;
a.6) existindo, considerar o preço dessa ou dessas, se mais de uma, empatadas com o
licitante que ofereceu o menor preço;
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Em tais circunstâncias pode ocorrer do empate não ser seqüencial, bastando para tanto
que as diferenças sejam em percentuais inferiores a 10%. Para melhor compreensão, tome-se em
consideração esta hipótese:
menor preço: R$ 10.000,00, licitante não favorecido pelo Estatuto em comento;
2° menor preço: R$ 10.100,00, licitante favorecido pelo Estatuto em comento;
3° menor preço: R$ 10.200,00, licitante não favorecido pelo Estatuto em comento;
4° menor preço: R$ 10.300,00, licitante favorecido pelo Estatuto em comento.
Considerar-se-ão empatados com o primeiro classificado, na dicção do Estatuto, o 2° e
4° classificados.
b) nas licitações regidas pela Lei do Pregão:
b.1) os dois primeiros passos são iguais a a.1 e a.2 do exposto em relação às modalidades
regidas pela Lei nº. 8.666/93;
b.2) na seqüência, o legislador não definiu se a proposta de menor preço tiver sido
formulada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte dever-se-á considerá-la vencedora
do certame ou se dará seguimento a fase lances. A regra prevista no § 3° do artigo seguinte, porém,
deixa claro que haverá a fase de lances;
b.3) encerrada a etapa competitiva de lances, se o lance provisoriamente vencedor não
tiver sido formulado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecer um intervalo
5% superior ao valor do menor lance;
b.4) verificar se nesse intervalo há empresa enquadrada como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, consultando os licitantes se necessário;
b.5.) existindo, considerar o preço dessa ou dessas, se mais de uma, empatadas com o
licitante que ofereceu o menor preço; é forçoso reconhecer que o licitante-lançador vencedor
pode propositadamente, ao perceber que o segundo colocado está entre os beneficiários da Lei
Complementar nº 123/06, dar novo lance, para que o intervalo seja superior a 5%, o que será
viável em vários casos.
Por esse motivo, entre outros, é necessário que o direito de preferência se faça antes da
fase de negociação. Caso contrário, o licitante poderá, na negociação, abrir um intervalo superior
a 5% com o nítido propósito de obstar a eficácia da Lei Complementar nº 123/06.
No pregão, também é possível que no intervalo exista mais de uma empresa e o empate
não seja seqüencial, em semelhança ao exposto nas modalidades regidas pela Lei nº. 8.666/93.

VI – PROCEDIMENTO PARA O DESEMPATE
Em continuidade, deve-se submeter o procedimento às regras do art. 45, que dispõe, in verbis:
Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate,
proceder-se-á da seguinte forma:
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
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apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que
será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei
Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
§ 1o Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
§ 2o O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
§ 3o No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
Se o autor da proposta de menor preço for empresa beneficiária da Lei Complementar nº
123/06 não haverá empate; caso contrário, poderá ocorrer o empate que será definido conforme o
procedimento estabelecido nessa lei.
Colocando com outras palavras, no intervalo – de 10% para as licitações nas
modalidades de convite, tomada de preços e concorrência, ou de 5% para as licitações na
modalidade de pregão – podem ocorrer quatro distintas hipóteses:
a) não existir qualquer empresa beneficiária da Lei Complementar nº 123/06, no
intervalo, situação em que o licitante que tiver oferecido menor preço sagrar-se-á vencedor;
b) existir apenas uma empresa beneficiária da Lei Complementar nº 123/06, no
intervalo, situação em que a Comissão de licitação ou o pregoeiro a convocará para ofertar novo
lance, menor do que o provisoriamente classificado como vencedor, observando que na
modalidade de pregão, na forma eletrônica, dever-se-á aguardar o prazo de até cinco minutos;
c) existindo mais de uma empresa beneficiária da Lei Complementar nº 123/06, no
intervalo, as mesmas serão convocadas segundo a ordem de classificação de suas propostas, para
ofertarem novo lance, menor do que o provisoriamente classificado como vencedor, observando
que na modalidade de pregão, na forma eletrônica, dever-se-á aguardar o prazo de até cinco
minutos;
d) de modo similar ao da alínea anterior, existindo mais de uma empresa beneficiária da
Lei Complementar nº 123/06, no intervalo, e havendo igualdade de valores – que o legislador
preferiu incorretamente denominar de valores equivalentes, quando o mais correto seria de iguais
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valores – o órgão responsável pela licitação deverá promover o sorteio para definir “aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta”.
O legislador não definiu o procedimento para a situação das alíneas “c” e “d”,
lamentavelmente.
Para que a Lei Complementar nº 123/06 seja cumprida de modo a ter a sua efetividade
maximizada, cada empresa beneficiária somente deve ser convocada uma única vez para cobrir o
lance menor ou a proposta mais vantajosa. Não é correto pretender conceder a possibilidade de
nova oferta, porque isso levaria a competição entre as pequenas e microempresas, em detrimento
da própria categoria empresarial que a lei pretende proteger. Para a norma é suficiente que uma
das empresas beneficiária desse regime seja vencedora, em razão da preferência que estabelece.
Tomando por exemplo a mesma situação final apresentada:
menor preço: R$ 10.000,00, licitante não favorecido pelo Estatuto em comento;
2° menor preço: R$ 10.100,00, licitante favorecido pelo Estatuto em comento;
3° menor preço: R$ 10.200,00, licitante não favorecido pelo Estatuto em comento;
4° menor preço: R$ 10.300,00, licitante favorecido pelo Estatuto em comento.
Considerando empatados com o primeiro classificado, na dicção do Estatuto, o 2° e 4°
classificados serão convocados para apresentar nova oferta, nesse caso segundo a ordem de
classificação, como determina o art. 45, II, da Lei Complementar nº 123/06. Note-se, não serão
ambos convocados, mas convocados segundo a ordem de classificação, de tal modo, que se o 2°
classificado se dispuser a cobrir o valor da proposta mais vantajosa, o 4° não será convocado.
É evidente que se o 4° classificado fizer sua oferta após o segundo, a esse não deve ser
permitido reconsiderar sua decisão de não cobrar a proposta, pois se estabeleceria uma espécie de
leilão, com prejuízo para ambos.
Somente uma solução se impõe: na lacuna dessas regras, deve-se buscar a finalidade da
Lei Complementar nº 123/06. Afinal, a proposta mais vantajosa já foi conquistada na fase de
lances.

VII – O NÃO PAGAMENTO DAS FATURAS
Sobre o não pagamento das faturas, dispõe o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte:
Art. 46. A microempresa e a empresa de pequeno porte titular de direitos creditórios
decorrentes de empenhos liquidados por órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal e
Município não pagos em até 30 (trinta) dias contados da data de liquidação poderão emitir cédula
de crédito microempresarial.
Parágrafo único. A cédula de crédito microempresarial é título de crédito regido,
subsidiariamente, pela legislação prevista para as cédulas de crédito comercial, tendo como lastro
o empenho do poder público, cabendo ao Poder Executivo sua regulamentação no prazo de 180
(cento e oitenta) dias a contar da publicação desta Lei Complementar.
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A regra não deixa de revelar uma forma reprovável de solucionar o problema, tão
medíocre como dar voto ao analfabeto sem a pretensão de contribuir para erradicar o
analfabetismo.
Na lei de licitações existem três regras de intenso matiz de moralidade e justiça:
a) o dever de acatar rigorosamente a ordem cronológica de exigibilidade dos
pagamentos;
b) o dever de pagar as faturas de valores baixos em até cinco dias úteis e os demais em até
trinta dias;
c) a caracterização de crime, diante da inobservância da ordem cronológica de
pagamento, a ser coibida pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas;
Além dessas três regras, ainda é possível a caracterização de crime, por infração a Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.
Portanto, já existem instrumentos jurídicos suficientes para que, até por meio de
denúncia anônima às Cortes de Contas, seja coibida a prática de retenção abusiva de valores ou
assunção de obrigação sem crédito orçamentário, ou sem garantia dos recursos financeiros.
É preciso, no entanto, por uma questão de honestidade intelectual, destacar a boa
vontade dos elaboradores da Lei Complementar nº 123/06 para a solução do problema da
inadimplência pública.

VIII – DO PODER REGULAMENTAR ADICIONAL
Em seqüência, dispõe o art. 47 sobre um poder regulamentar adicional que possa
favorecer ainda mais diferenciadamente às empresas beneficiárias da Lei Complementar nº
123/06, anunciando três vertentes para esse mister:
a) a simplificação;
b) a ampliação da eficiência das políticas públicas;
c) incentivo à inovação tecnológica.
Não é demais assentar que esse poder regulamentar pode indicar parâmetros mais
objetivos a incremento dos vetores já assinalados na Lei de Licitações e Contratos para o
desenvolvimento da economia local e a ampliação da competitividade.
Eis o teor da norma em tela:
Art. 47. Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos Municípios, poderá ser
concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno
porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e
regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica,
desde que previsto e regulamentado na legislação do respectivo ente.

IX - AS DIRETRIZES DO PODER REGULAMENTAR
No âmbito do processo licitatório, especificamente, o Estatuto Nacional da

25

O Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte define:
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a
administração pública poderá realizar processo licitatório:
I – destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno
porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
II – em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de empresa
de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado não exceda a
30% (trinta por cento) do total licitado;
III – em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a
contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a aquisição de
bens e serviços de natureza divisível.
§ 1o O valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá exceder a 25% (vinte e
cinco por cento) do total licitado em cada ano civil.
§ 2o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão
ou entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas.
Sobre o inciso I, que define o mesmo valor atualmente atribuído como limite para a
modalidade convite para o certame somente entre empresas beneficiárias da Lei Complementar
nº 123/06, já foi dito ser fato que muitos prefeitos já escolhiam apenas empresas locais e que isso
era praticado por todo o país.
Quanto à praxe, não há como aferi-la, nesse caso, por critérios objetivos, mas o fato é
que licitantes mais bem aparelhados de conhecimento poderiam impedir esse procedimento. O
direito de escolher os convidados foi mitigado pela Lei nº. 8.666/93, obrigado a divulgar o
convite, a fazer a escolha com renovação de convidados, e a estender a todos os que estiverem
cadastrados.
A Lei Complementar nº 123/06, portanto, inovou permitindo a restrição à competição
aos beneficiários dessa norma. A cláusula restritiva a competição, que poderá ser inserida no
convite, é condição de habilitação.
A regra do inciso II relaciona-se com o art. 72, da Lei nº. 8.666/93, ao admitir que o edital
possa fixar a subcontratação exclusivamente com pequena e microempresa. A faculdade de
subcontratar, nos termos daquele artigo da Lei de Licitações e Contratos, constitui matéria a ser
reservada ao campo discricionário do Administração Pública. Os órgãos de controle, no entanto,
vinham entendendo que a admissão de ampla subcontratação, além de encarecer o custo final do
objeto, pode ser tomado como um indicativo de que a obrigatoriedade de parcelar não foi
atendida.
Com o advento dessa regra, fica autorizada a imposição de subcontratação, fato que
obrigará o licitante a buscar parceiros beneficiários da Lei Complementar nº. 123/06.
Quanto ao percentual de subcontratação – 30%, é absolutamente compatível com a
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tradição histórica do país. De fato, o Decreto n° 73.140/1973, atualmente revogado, definia igual
patamar como limite de subcontratação.
A novidade do inc. II está lançada no §2° ao definir que o pagamento será feito
diretamente para o subcontratado, criando um instituto híbrido entre subcontratação e cessão de
crédito.
A regra do inciso III também se relaciona com a aplicação da regra do parcelamento
prevista na Lei de Licitações Contratos – art. 23, §§ 1º, 2º e 5°, mas difere dos incisos I e II. Nesse
caso, o certame em seu total preverá itens que só podem ser cotados por empresas beneficiárias da
Lei Complementar nº 123/06. Sendo o objeto em licitação divisível, compra de material de
expediente, o edital poderá estabelecer itens que somente sejam cotados por pequenas e
microempresas. Mas poderá ainda definir que num mesmo objeto, 25% seja cotado por essas
empresas.
Exemplificando:
a) no edital considerado, a Administração Pública conhecendo o mercado estabelecerá
que os itens determinados – caneta esferográfica, corpo de plástico transparente, cor de tinta azul
– só podem ser cotados por essa categoria de empresas;
2
b) no edital, o produto, 80.000 resmas de papel A-4, 210x297, 75g/m seja dividida em
dois lotes: um com 60.000 para todos os licitantes e o outro, com 20.000 resmas, apenas para
beneficiários da Lei Complementar nº 123/06.
Essas regras são complementadas pelo artigo seguinte, que dispõe:
Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:
I – os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte não forem expressamente previstos no instrumento convocatório;
II – não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
III – o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto
ou complexo do objeto a ser contratado;
IV – a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
O sistema acaba por limitar o incentivo, pelas razões que o legislador entendeu
justificável.
Ainda, o art. 56 da Lei Complementar nº 123/06 introduziu importante e prática
oportunidade para operacionalizar o incentivo às pequenas e microempresas, determinando e
admitindo o consórcio de pequenas empresas.
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X – ALGUMAS QUESTÕES PRÁTICAS (RESPOSTA ÀS QUESTÕES DO
DIA 27/04)
1 - A LC 123 revogou as Leis 8.666 e 10.520 nos seus artigos pertinentes?
Não revoga, mas altera-as. Lamentavelmente, a Lei Complementar nº 123/06 não
acatou a Lei complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que disciplina a elaboração de
normas federais e define que em tais casos a norma deve promover a alteração direta da regra
que pretende alterar. Mesmo faltando, portanto, com a juridicidade a regra é válida.
2 - A lei é auto aplicável ou necessita de regulamentação, considerando a ausência de
critérios objetivos para o exercício do direito de preferência? Estaria a Administração obrigada a
adequar seus editais ao exigido na Lei e já aplicar as regras que entender possível adotar? Ou poderia
(deveria) a Administração que optar pelo aguardo de regulamentação, justificar nos autos tal
condição?
Sim, a lei é auto-aplicável. O art. 47, a meu juízo, depende de regulamentação. O professor
Carlos Pinto Coelho Mota defende, com o habitual brilhantismo, que também esse dispositivo é
auto-aplicável. Os editais devem sim ser regulamentados. O Banco do Brasil já promoveu a
adaptação em seus editais e o comprasnet federal já adaptou o pregão eletrônico.
3 - Tal procedimento não vai frear o espírito competitivo do Pregão, principalmente o
Eletrônico, em que todas as empresas que estão classificadas para os lances ofertam valores para
arrematar o pregão e após encerrada a etapa competitiva no sistema, descobrem que não ganhou o
item?
Os impactos da Lei Complementar nº 123/06, provavelmente, não sejam esses. A
adaptação, a meu juízo, a médio prazo gerará benefícios. Os gestores públicos, mesmo enfrentando
o complexo desafio de licitar, terão a missão acrescida de gerir uma política pública.
4 – Como fica a questão dos princípios, considerando a questão do critério de preferência
que privilegia as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte?
Questão respondida no item I, do artigo supra.
5 - O artigo 42 dispõe que a comprovação deverá ser na fase da contratação e no artigo 43 tal
comprovação ocorreria no momento da sessão. Em que momento deve ser verificada a regularidade
da empresa?
Questão respondida no item III, do artigo supra.
6 - No dia da licitação não haveria consulta ao SICAF, mas tão somente no momento da
contratação? A empresa que não estiver devidamente habilitada no dia da licitação poderia participar
indevidamente criando desde já um ato de irresponsabilidade? Os artigos 42 e 43 não estariam em
contradição?
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Questão respondida no item III, do artigo supra, mas que merece ser complementada com
a informação de que a consulta ao SICAF deve ser realizada sim. As alterações – ou simplificações
limitam-se à parte fiscal. A Lei Complementar nº 123/06 é também clara quanto a responsabilizar
aquele que não consegue regularizar a sua situação, conforme art. 43, § 2°, da Lei Complementar nº
123/06.
7 - Como utilizar o critério de desempate, considerando o intervalo de 10% nas
modalidades da Lei nº. 8.666/93, levando-se em conta a ótica da irredutibilidade dos valores
ofertados na proposta. Deverão as empresas em ordem decrescente de valor ofertarem “lances” para
reduzir o valor da primeira colocada e sagrar-se vencedora?
Sim. a Lei Complementar nº 123/06 instituiu a possibilidade de redução da proposta
escrita nas outras três modalidades da Lei de Licitações e Contratos, mas restrita a empresas das
categorias de pequena e microempresa.
8 - E na modalidade Pregão (Presencial)? Não estar-se-ia criando regra nova observando
o percentual de 5% previsto no novo Estatuto, desobedecendo o disposto na Lei 10.520/02?
A incompatibilidade aparente da norma pode, como visto, ser coordenada, com técnica
de interpretação.
9 – O sistema provedor está preparado para aplicar as regras da Lei Complementar nº
123?
Sim, os principais do Governo Federal, comprasnet e e-licita do Banco do Brasil, já
foram adaptados.
10 – Como e em que momento será exigida e comprovada a condição da empresa de
microempresa e empresa de pequeno porte? Pode haver contestação? Em que momento?
Parte da questão foi respondida no item III. Sobre a possibilidade de contestação há que
se observar a lei que rege a modalidade em questão. Se for o pregão, a contestação assumirá a
forma de recurso que deverá ser impetrado logo após o pregoeiro declarar o vencedor. Nas
demais modalidades, na fase própria do recurso da habilitação, se for referente à regularidade
fiscal, ou de julgamento de propostas, se for pertinente ao direito do beneficiário da Lei
Complementar nº 123/06 de cobrir a proposta mais vantajosa.
11 – No Pregão Presencial, considerando a condição de equivalência entre as empresas
que se encontrarem até 5 %, conforme artigo 44, § 2º, deverá haver sorteio para definição da
ordem das licitantes ofertarem preços no caso de equivalência das propostas das microempresas e
empresas de pequeno porte? Exemplo na prática.
Questão respondida no item VI, na alínea “d”.
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12 - Como fica a questão da exigência de subcontratação de parte do objeto às
microempresas e empresas de pequeno porte?
Questão respondida no item X.
13 - E a questão da reserva de parcela do objeto de natureza divisível para
microempresas e empresas de pequeno porte? Como adotar na prática sem ato regulamentador
disciplinando a matéria?
Questão respondida no item X.
14 - Como será exercido o direito de preferência nas licitações do tipo melhor técnica e
técnica e preço?
Não haverá. A regra é restrita à preferência de preços. Mesmo que se admita que na
licitação de técnica exista a fase de preços, a norma não previu licitação envolvendo esse tipo de
licitação.
15 - Como fica a habilitação nas licitações? Quais restrições na regularidade fiscal
podem ser saneadas?
Questão respondida no item III, parcialmente. A questão do saneamento é mais
complexa. A síntese mais fácil é que o licitante tem um tempo para sanar a irregularidade fiscal e
apenas essa. As demais, pertinente à jurídica, técnica e econômica, não. O alcance do art. 207 do
Código Tributário Nacional, foi exposto precedentemente.
16 – O prazo e condições disposto no artigo 43, § 1º, prorrogável por mais 2 dias úteis
para comprovação da regularidade não implica na perda da celeridade procedimental? Não seria
um retrocesso?
Pode sim haver perda da celeridade na contratação se o licitante não comprovar a
regularidade. Mas, não é um retrocesso; é um preço a pagar pela implementação da política
pública brasileira de apoio a pequena e micro empresa.
17 - Haverá número mínimo de microempresas e empresas de pequeno porte
competitivas para continuidade do certame e negociação após a fase de lances?
Não. Existindo apenas um, aplicar-se-á a esse único todos os privilégios da Lei
Complementar nº 123/06. Essa norma não buscou instaurar competição entre as pequenas
empresas. A referência que se faz no art. 49, inc. II, é para implantar os benefícios dos arts. 47 e
48, apenas. Os procedimentos da preferência e da regularização independem do número de
empresas beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06.
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I - INTRODUÇÃO
Temas relacionados com a aplicação de novas tecnologias têm permeado as mais
diversas áreas do conhecimento humano. Dessa forma, a computação e a rede mundial de
informações digitais têm seu espaço de discussão garantido em ciências diversas, ou seja, das
exatas às humanas.
É nesse contexto que questiona-se os mecanismos computacionais digitais baseados na
rede mundial de computadores, característicos da nova sociedade em rede, podem servir como
eficientes instrumentos pedagógicos e permitir, ao mesmo tempo, uma conscientização crítica
aos alunos dos cursos de Direito.
Para discutir o tema, inicia-se com uma sintética revisão histórica dos cursos de Direito
no Brasil, ressaltando o conservadorismo característico do meio, para entrar, na seqüência, no
tema da globalização e o papel das academias na formação de um ambiente cultural ético.
Logo, passar-se-á a discutir a técnica no mundo contemporâneo, citando os novos
instrumentos comunicacionais disponíveis e sua utilização para dominação ou emancipação. Após,
será feita uma ligação dessas novas tecnologias e os cursos de Direito, mencionando um panorama
possível de formação de um ambiente de fluxo livre de informações e autoprodução de
conhecimento.
Em seguida, citando-se alguns instrumentos de Tecnologia de Informação e Comunicação
– TIC – hoje disponíveis, procurar-se-á descrever um modelo de cinco estágios para implementação
desses novos recursos, abordando os requisitos mínimos necessários ao sucesso de um projeto nesse
sentido.
Chegando ao final do trabalho, será questionada a validade pedagógica na utilização de
TIC no ensino do Direito, mas especificamente, a criação de um ambiente público para discussão na
qual se permita a contradição e se estimule a reflexão sobre os temas jurídicos.
Por último, apresentar-se-á conclusões em relação à aprendizagem cooperativa virtual,
propondo caminhos genéricos e obstáculos a serem ultrapassados em busca da formação de um
bacharel da nova era, cuja visão crítica lhe permita um novo papel na sociedade.

II - FORMAÇÃO ACRÍTICA NOS CURSOS DE DIREITO NO BRASIL
Os cursos jurídicos no Brasil nasceram tão-somente preocupados com a construção de
uma elite política coesa, destinada a ocupar os espaços da burocracia do Estado Independente, em
um ambiente em que as salas de aula não se constituíram em espaço propício à inovação ou à
formação crítica, ainda mais porque os bacharéis, no Brasil, eram forjados (e ainda são) sem
2
qualquer vinculação, com as mazelas da sociedade em que estavam (e estão) inseridos .
A verdade é que, em conseqüência desse processo, a cultura jurídica pátria é marcada
por uma visão formalista do direito, reproduzindo, em regra, um saber jurídico retórico, apenas
2

ABREU, Sérgio França Adorno. Os Aprendizes do Poder: o bacharelismo liberal na política brasileira. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1988.
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como um instrumento de poder e dominação. Dessa forma, tal cultura, que tem como ponto de
partida as faculdades, não tem ligação com as reais reivindicações e necessidades da sociedade
periférica brasileira3.
Ainda hoje, a faculdade de Direito é um lugar onde os alunos apenas assimilam um
4
conhecimento técnico-formal, o que ocorre sem críticas ou questionamentos . Além disso, a
relação do professor com os alunos se dá de forma hierárquica, em uma vinculação de poder que
elimina qualquer possibilidade criativa.
Portanto, a tradição conservadora dos cursos de Direito no Brasil, que se reflete nessa
maneira como os seus alunos são formados, não permitiu, ainda, a utilização de novas estratégias
educativas possíveis por meio das tecnologias disponíveis. Como será visto a seguir, nesse
sentido há um caminho repleto de riscos, mas também, de oportunidades emancipatórias.

III - A REGLOBALIZAÇÃO E O ENSINO DO DIREITO5
Os Seres Humanos, desde épocas remotas, tendem a extrapolar seus limites, levando-os
do local ao global, em um processo de reiterados avanços e retrocessos em direção a uma “aldeia
global”, um mundo sem fronteiras. No entanto, é preciso questionar: a compreensão e
conceituação desse processo no mundo contemporâneo influenciam a maneira como devemos
pensar nossos cursos de Direito?
Primeiramente, é de se dizer que, não obstante uma maior utilização do termo
“globalização” em tempos recentes, cuida-se de referência a um fenômeno antigo, impulsionado
por diversos fatores de natureza política, religiosa e comercial. Impérios, religiões universais e
trocas comerciais tiveram papel importante nos fluxos e refluxos globalizantes, em uma
conjuntura de fatores que levou ao atual momento histórico de aceleração na construção de uma
“sociedade mundial”, neste início do terceiro milênio.
Não há dúvidas, por exemplo, que a atual revolução tecnológica digital e a conseqüente
formação de uma rede mundial dinâmica de informações, a internet, bem como o avanço no
acesso a meios de transporte mais rápidos e mais baratos, “encolheram” as distâncias culturais,
políticas, religiosas e comerciais a um nível jamais visto pela humanidade.
Diante da amplitude dos elementos pincelados nos parágrafos anteriores, logo se vê a
dificuldade na confecção de um conceito e no estabelecimento de um significado contemporâneo
para o tema da globalização.
A heterogeneidade dos elementos que compõem o processo globalizante, portanto,
impede uma conceituação unívoca para o termo, ainda mais porque estamos vivendo um intenso
processo inacabado de reglobalização, que não permite o distanciamento temporal necessário à
identificação das características essenciais do fenômeno.
3

WOLKMER, Antônio Carlos. História do Direito no Brasil. 3ª Revista e Atualizada. Rio de Janeiro: Forense,
2005.
4
MONDARDO, Dilsa. Metodologia do Ensino do Direito: memórias de um cronópio. In: COLAÇO, Thais Luzia
(org.). Aprendendo a Ensinar Direito o Direito. Florianópolis: OAB/SC, 2006, p. 89.
5

Este Capítulo tem por base as idéias expostas, aqui e ali, pela Professora da Universidade Federal de
Santa Catarina Odete Maria de Oliveira, em sua obra “Teorias Globais”, Volume I, Elementos e
Estrutura. Ijuí, Unijuí, 2005.
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Todavia – e fugindo da simplificação econômica da questão – poder-se-ía dizer que a
globalização, hoje, é a interdependência dialética de relações sociais em âmbito mundial nas mais
diversas áreas da vida humana.
Considerando-se que, diante da simplificação do conceito apresentado no parágrafo
anterior, nele certamente estão ausentes elementos importantes. Ainda assim, não podemos negar
que, mesmo no seu estreito conteúdo, já se denotam os imensos impactos possíveis em nossa
sociedade e, portanto, também na educação.
Esse aumento da mobilidade dos fluxos globais (de culturas, produtos, serviços,
financeiro, etc) gera, a evidência, uma variedade de riscos e oportunidades em constante turbulência,
cujos resultados não são, intrinsecamente, bons ou ruins, mas dependentes da forma como serão
compostas as relações entre o sistema (Estado e Mercado) e o mundo da vida (a Sociedade Civil).
Eis aí o grande desafio que nos aguarda: a formação, dentro de nossas universidades, de um
conjunto teórico que busque a humanização do processo globalizante, com a garantia da diversidade
cultural, do acesso ao conhecimento, da distribuição de riqueza, do acesso à justiça, enfim, da
dignidade do novo homem-mundo.
Diante do desafio posto, torna-se necessária a análise quanto à viabilidade de as novas
tecnologias comunicacionais oferecidas pelo atual estágio de reglobalização poderem auxiliar nessa
proposta emancipatória e humanista.

IV - O MUNDO CONTEMPORÂNEO E AS NOVAS TECNOLOGIAS
DIGITAIS DE COMUNICAÇÃO
Vivemos em uma era do conhecimento, da informação. Essa nova realidade, indiscutível,
demonstra que a sociedade moderna, industrial, encontra-se em uma crise sem precedentes, gerando
um ambiente que, segundo Castells, caracteriza uma “sociedade em rede”6.
É comum hoje se falar sobre o fim e o começo de muitas coisas. Alguns dizem que a
humanidade está no fim da história, enquanto outros alardeiam o fim da modernidade. Há os que
sustentam o início de uma nova fase da modernidade, que acaba ganhando muitos nomes:
modernidade líquida, leve, reflexiva, fluida, tardia; há outros, ainda, que acreditam
verdadeiramente, no começo de uma nova era: pós-fordista, informacional, enfim, pós-moderna.
Há quem identifique esse sentimento de transformação e início de um novo tempo como
uma característica de fim do século, algo que já ocorreu em outros momentos semelhantes e que
justificaria, parcialmente, a tendência a essas interpretações de “transição histórica”. As razões são
para tanta discussão sobre um novo momento histórico, porém, são decorrentes de alterações
7
fundamentais e não apenas fruto de uma percepção abstrata. De fato, qualquer detida e honesta
6

CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: economia, sociedade e cultura, vol. 1, 9ª Edição. São Paulo: Paz e terra, 2006
Cf. GIDDENS, Anthony. A vida em uma sociedade pós-tradicional. In: Giddens, Anthony; Beck, Ulrich; Lash, Scott.

7

Modernização Reflexiva: Política, Tradição e Estética na Ordem Social Moderna. São Paulo: UNESP, 1995. p. 73; e SOUZA
SANTOS, Boaventura. Para um Novo Senso Comum: a ciência, o direito e a política na transição paradigmática. Vol. 1 (Crítica da
Razão Indolente). São Paulo: Cortez, 2005. p. 41.
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análise detectará modificações substanciais, tanto na economia quanto na cultura e na sociedade, ou
seja, em quase a totalidade do globo.
Jürgen Habermas, em oposição aos pós-estruturalistas, como Jacques Derrida e outros,
apoia-se nos valores da própria modernidade para justificar as recentes transformações da vida
humana, não aceitando a superação dessa época histórica (da modernidade), sob o argumento do
risco da perda de direitos hoje garantidos em nossos sistemas. No entanto, mesmo Habermas
reconhece uma crise, característica de nossos tempos, ao mencionar as promessas não cumpridas da
modernidade8.
Diante desse contexto, deve ser lembrado, ainda, que indivíduos e grupos de
interesse que se formam em torno de identidades, como a nação, a raça, a religiosidade e a
sexualidade, constituem-se em um vértice da política contemporânea, uma vez que, assim
como o Estado vem se modificando diante de sua crise de legitimidade, também a sociedade
se organiza de uma nova maneira. Esse não é fato irrelevante. Ao contrário, determina
profundamente o significado da política e a validade das regras democráticas, fazendo ver o
abismo que vai se formando entre as instituições estáticas da modernidade e as
necessidades dinâmicas da sociedade em rede.
Nesse sentido, é de se dizer que vivemos em um “novo mundo”, que passa, nas últimas três
ou quatro décadas, por mudanças substanciais em sua estrutura social. Essa mudança é percebida,
dentre outras coisas, por um processo que os sociólogos chamam de “individualização”, não aquela
do liberalismo, mas uma nova maneira de criação da “identidade” de cada pessoa. Antes, a
localidade e a classe a qual cada um pertencia determinava suas características biográficas. A
individualização, por sua vez, significa que hoje se escolhe, entre uma infinidade de opções, como
construir a própria história. Nesse mundo em que os valores (e o valor) estão mais ligados aos
9
serviços que aos produtos (do “eu faço” ao “eu sei” ), a tecnologia joga um papel importante,
podendo tanto servir como instrumento de dominação como de libertação.
De qualquer forma, independentemente da classificação e da conceituação do momento
histórico em que vivemos, existe uma realidade que não pode ser ignorada: uma revolução
informacional decorrente das novas tecnologias digitais, principalmente aquelas ligadas à rede
mundial de computadores, a já citada Internet.
Sobre o tema, a Escola de Frankfurt denunciou a técnica como instrumento de
dominação, enquanto Derrida, falando sobre as novas tecnologias da comunicação, manifestou
sua crença de que elas não proporcionarão uma democracia mundial, visto que são apropriadas
por poderes supranacionais10. Marcuse afirma, por sua vez, que “a técnica por si só pode promover
8

Apud BORRADORI, Giovanna. Filosofia em Tempo de Terror: diálogos com Habermas e Derrida. Tradução de
Roberto Muggiati. Rio de Janeiro: Joge Zahar, 2004.
9
DE MASI, Domenico. O Ócio Criativo: entrevista a Maria Serena Palieri. Tradução de Léa Manzi. Rio de Janeiro:
Sextante, 2000. Trata-se do título de um capítulo dessa obra.
10

PERRONE-MOISÉS, Leyla. Derrida no Rio. Jornal Folha de S. Paulo, SP, Caderno Mais!, edição de 8 de julho de 2001. Disponível
em: <http://www.nelsonrezende.hpg.ig.com.br/Internet/DERRIDA.htm. Acesso em 13 maio 2002, apud OLIVO, Carlos Cancelier
de. Reglobalização do Estado e da Sociedade em Rede na Era do Acesso. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. Vida” – que

tem por característica a formação discursiva de opinião e vontade.
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tanto o autoritarismo quanto a liberdade, tanto a escassez quanto a abundância, tanto o aumento
quanto a abolição do trabalho árduo”11.
É assim que, não obstante os riscos de invasão dos sistemas imperativos no mundo da
12
vida por meio justamente da tecnologia digital, a sociedade civil mundial tem identificado meios de
auto-defesa, que se proliferam a passos largos, movimento este cuja fragmentação e complexidade
dificultam o controle de suas formas e conteúdos, seja por instituições estatais ou privadas.
Exemplos desse processo de resistência ativa em face do monopólio da informação pelo
sistema podem ser identificados em diversos movimentos como a cultura “wiki”, a proposta do
“creative commons” 13, os “blogs” (e variantes) etc, que criam as condições para o livre fluxo das
informações (sem intermediários), disponibilizam a democratização e o compartilhamento do
conhecimento, bem como oportunizam novas formas de relacionamento horizontalizados14 fora
do eixo monopolista das mídias dominadas pelo sistema.
A possível aplicação dessas tecnologias em favor de uma formação crítica do
acadêmico é o que veremos a seguir.

V - AMBIENTES VIRTUAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E O
ENSINO DO DIREITO
Como já visto anteriormente, a história da academia de Direito no Brasil passa,
necessariamente, por uma herança formalista portuguesa, agravada por um processo elitista de
formação do bacharel.
Nesse contexto, a distância entre o advogado, o juiz, o promotor, enfim, os profissionais da área
jurídica, e o mundo que os cerca, resta de tal tamanho que os dissocia da realidade social, gerando um
cidadão alienado e reprodutor do sistema excludente. Além, quando professores, apenas ensinam como os
professores lhes ensinaram, não há espaços para inovações, aliás pouco aceitas no meio.
15
Todavia, conforme nos lembra Giovani de Paula , o ensino do Direito deve ser o
impulsionador de uma emancipação das subjetividades humanas, de tal forma a manter-se um olhar
comprometido com a realidade subjacente, visando uma desalienação do papel do futuro profissional
como necessário instrumento de justiça e não de cooptação, prestígio ou status social.
Diante dessa necessidade, um novo elemento tem surgido no mundo da vida, e também na
educação. Cuida-se, como já dito, de um aparente instrumento de dominação do sistema, mas que, uma
vez criativamente utilizado, poderá ter um imenso impacto no aprendizado, com grande destaque para o
ensino do direito: são os novos canais livres para o fluxo das informações que, baseados na internet,
abrem a possibilidade de um aprendizado ativo, interdisciplinar, integrador e emancipador.
11

MARCUSE, Herbert. Tecnologia, Guerra e Facismo. Tradução de Isabel Maria Loureiro. São Paulo: UNESP,
1999, p. 74
12
Habermas situa o Mercado e o Estado domo “Sistema” – não participativo – e a Sociedade civil como o “Mundo da

Vida” – que tem por característica a formação discursiva de opinião e vontade.
13

Conferir: <http://www.creativecommons.org.br/>
14
OLIVO, Carlos Cancelier de. Reglobalização do Estado e da Sociedade em Rede na Era do Acesso.
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004, p. 28.
15
DE PAULA, Giovane. Alternativas pedagógicas para o ensino do Direito. in Colaço, Thais Luzia (org.).
Aprendendo a ensinar direito o Direito. Florianópolis: OAB/SC, 2006, p. 218.
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Isso porque os ambientes virtuais, uma vez agregados institucionalmente aos cursos de
Direito, podem permitir novos espaços para geração criativa e coletiva de conhecimentos, retirando
do professor-opressor o monopólio do saber, bem como estabelecendo novas ligações entre as
disciplinas do curso e entre outras ciências. É a quebra de um paradigma educacional que nos segue
desde a criação dos cursos de Direito em Recife e em São Paulo no início do Séc. XIX.

VI - FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO – TIC –DISPONÍVEIS À EDUCAÇÃO
A imensa quantidade de pessoas interligadas à internet tem gerado um extenso universo de
iniciativas nos mais diversos campos da atividade humana. Novas formas de democracia, de arte, de diversão,
de trabalho, de comunicação, de produção de softwares, de relacionamentos etc, sofrem influências desse
espaço público em formação. Na educação o fenômeno não é diferente.
O mundo tem despertado para a aplicação de novas tecnologias digitais no campo da educação, em
um processo de convergência de instrumentos semelhante ao verificado em outras áreas. A integração de
vídeos digitais, salas de discussão, textos em hyperlinks, jogos, criação de textos coletivos, enfim, uma
variedade de soluções pela combinação desses elementos já está disponível aos educadores, a preços acessíveis
ou muitas vezes gratuitos.
Por meio desses softwares, pode-se criar conteúdos específicos para atividades de participação
virtual, em fluxos autocriadores de formação do conhecimento, que permitem um grau de interdisciplinaridade
16
e transdisciplinaridade que potencializam o aprendizado .
A utilização da Internet como instrumento educativo pode, assim, promover uma maior interação
aluno-professor e aluno-aluno por meio de um ambiente no qual o acadêmico encontra um conjunto de
ferramentas multimídia desenvolvidas especialmente para o curso e para o tema em debate.
Em um sítio de internet, normalmente, podem existir ferramentas necessárias para o acadêmico
comunicar-se com seus professores ou colegas, comentar as aulas, discutir temas relacionados às disciplinas
em andamento, enviar sua produção ao professor e acessar ementas de disciplinas, bibliografias de referência,
artigos e outras informações importantes para um bom desempenho no curso.
Mas estas são apenas algumas amostras, simplificadas, do que ainda pode ser implementado. As
diversas possibilidades trazidas pelas tecnologias high end já disponibilizadas podem trazer novas e
surpreendentes experiências para a pedagogia.Além dos sítios educacionais, encontra-se acessível um arsenal
17
18
de instrumentos como programas de autoria para cursos virtuais , salas de aula virtuais , frameworks para
19
20
aprendizagem cooperativa , além de ambientes educacionais em realidade virtual . Vejamos, pois, como tal
nível de interatividade pode ser implementado.

VII - MODELO DE CINCO ESTÁGIOS DE TIC
As Tecnologias de Informação e Comunicação para criação de ambientes virtuais para
autocriação de conhecimento, necessitam, para seu sucesso, da existência de uma série de pré16

ALVES, Elizete Lanzoni. A Docência e a Interdisciplinariedade: uma contribuição. In Colaço, Thais Luzia (org.).
Aprendendo a ensinar direito o Direito. Florianópolis: OAB/SC, 2006, p. 114.
Conferir,
a título de exemplo: <http://www.webct.com>
18
Conferir,
a
título de exemplo: <http://www.eduweb.com.br/portugues/home.asp>
19
Conferir,
a
título
de exemplo: <http://www.catalystframework.org/>
20
Conferir, a título de exemplo: <http://www.activeworlds.com/edu/index.asp>
17
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requisitos, no que Andy Williamson menciona como “um modelo de cinco estágios”21.
Williamson sugere que tal tipo de espaço público necessita, para sua utilização,
primeiramente, de uma sensibilização individual e coletiva em um determinado universo, para
que haja uma identificação do valor da utilização do instrumental. Assim, o fato de haver
mudanças na rotina do aprendizado, geradas pela tecnologia, as eventuais barreiras para sua
aceitação e disseminação devem ser contornadas.
No modelo proposto, não necessariamente de implementação linear, a aplicação da TIC
pode ser classificada em cinco estágios de maturação e sofisticação. O objetivo, contudo, não é
alcançar o quinto estágio, mas aplicar a tecnologia de acordo com a necessidade específica de
uma determinada comunidade.
De início, deve ser considerada a necessidade de total inclusão digital do universo,
visando evitar uma divisão prejudicial a um determinado grupo ou indivíduo com dificuldade de
acesso (Estágio 1 - Acesso).
Todavia, não é suficiente disponibilizar os recursos tecnológicos. É necessário que a
comunidade envolvida esteja treinada para fazer efetivo uso dos mesmos. Uma vez que, na era
pós-industrial, a geração de conhecimento supera a produção física, há uma nova forma de
analfabetismo: o tecnológico, que igualmente deve ser superado (Estágio 2 - Operação).
Estas duas primeiras fases não são formais e obrigatórias, pois tais elementos já podem
estar presentes. Contudo, uma vez que permanece a necessidade de motivação individual, é
recomendável considerá-la para efeito de planejamento e desenvolvimento.
Por outro lado, para que uma comunidade esteja motivada em um ambiente TIC, além
de estar corretamente informada da disponibilidade de conteúdo, os materiais e serviços
disponíveis on line devem ter um valor perceptível e significativo para o fim almejado (Estágio 3
– Conteúdo).
A Comunidade, tendo conhecimento, habilidades e instrumentos, pode produzir e
publicar informações por si própria, rearranjando ou destacando informações que são
diretamente pertinentes a eles (Estágio 4 – Criação).
Em um passo final, deve-se alcançar o meta-estágio, o da disseminação. Nele, a
comunidade passa a publicar seus novos conhecimentos, influenciando mutuamente os vários
sub-grupos formados, bem como os agentes externos. Deve-se, nesse contexto, garantir uma
disseminação eqüitativa das informações. Esse estágio somente ocorre apropriadamente quando
há uma massa crítica de criação de conteúdo pela comunidade, o que somente ocorrerá com o
cumprimento dos demais estágios, associados a um devido processo motivacional.
Dessa forma, a TIC aplicada à educação pode auxiliar profundamente na construção de um
21

A idéia, originalmente, refere-se a ambientes para democracia. Todavia, é analogicamente aplicável a comunidades
baseadas em tecnologias de informação e comunicação em geral. Williamson, Andy. Getting Ready for
eDemocracy: A five-stage maturity model for Community ICT. Disponível em: <http://www.publicpolicy.unimelb.edu.au/egovernance/papers/42_Williamson.pdf>, acessado em 2 de julho de 2006. O artigo foi
preparado para a Conferência Australiana de Governança Eletrônica, realizada na Universidade de Melbourne, nos
dias 14 e 15 de abril de 2004.
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processo pedagógico que garanta, o efetivo aprendizado, o cumprimento do programa dos cursos, o
suporte a uma prática inclusiva de formação do conhecimento, a promoção do engajamento no
aprendizado, o acesso a maneiras inovadoras de suporte ao programa do curso e ao desenvolvimento
pedagógico, e, por fim, o suporte e reforço de técnicas de avaliação formativa22.

VIII - DA VALIDADE PEDAGÓGICA DE UTILIZAÇÃO DAS TIC'S NO
ENSINO DO DIREITO
Como já dito anteriormente, o meio jurídico é conservador e amplamente refratário a
mudanças, o que se reflete na postura das instituições de ensino, na direção dos cursos, nos
professores e, diga-se, nos próprios alunos.
Assim, mais do que ultrapassar as barreiras intrínsecas – como restrições de acesso,
treinamento etc – de um novo modelo pedagógico baseado em TIC's, deve-se buscar a disseminação
de uma cultura educacional diversa, baseada na colaboração e não na competição. A partir dessa
premissa, abre-se fértil caminho ao florescimento de uma forte motivação que permita a efetiva
utilização da tecnologia para criação de uma massa crítica de conhecimento reflexivo, tão necessário
no meio acadêmico jurídico.
Nesse contexto, mostra-se pertinente o posicionamento trazido pelo biólogo Humberto
Maturana, o qual afirma que “a origem antropológica do homo sapiens não se deu através da
competição, mas sim através da cooperação. [...] O que nos faz seres humanos é nossa maneira
particular de viver juntos como seres sociais na linguagem”. Como ressalta Rover,
a linguagem é um sistema de símbolos através do qual torna-se possível a comunicação
entre as pessoas. É o ponto de partida de todo processo de desenvolvimento do
conhecimento. Além de permitir o intercâmbio de informações, é através dela que se dá o
controle do conhecimento nela veiculado23.

A linguagem, portanto, tem papel fundamental na sociedade humana e, por meio dela,
podemos alcançar níveis de relacionamento, baseados, como dito, na cooperação, com grande
vantagem ao coletivo (por exemplo, os alunos produzindo conhecimento reflexivo quanto ao papel
do Estado na pós-modernidade em vez de simplesmente disputarem a melhor nota em Teoria Geral
do Estado).
24
Como muito bem colocado por Giovani de Paula , é de extrema importância no ensino
jurídico o estabelecimento de uma relação dialética entre os atores envolvidos, de tal forma que propicie
22

Conclusões apresentadas pela Agência Britânica de Tecnologia e Comunicação Educacional – Becta.s. Becta.s
Review. Janeiro de 2006. Improving learning and Teaching with ICT. Disponível em:
<http://becta.org.uk/corporate/publications/documents/improving%20learning_teaching.pdf>. Acesso em 10/06/
2006.
23
ROVER, Aires José. Informática Jurídica no Direito: inteligência artificial, introdução aos sistemas especialistas
legais. Curitiba: Juruá, 2001.
24
DE PAULA, Giovane. Alternativas pedagógicas para o ensino do Direito. in Colaço, Thais Luzia (org.).
Aprendendo a Ensinar Direito o Direito. Florianópolis: OAB/SC, 2006, p. 224.
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um espaço público de discussão, contradição, diferenças, erros e reflexões, na qual a tolerância e a
cooperação, e não o estabelecimento de relações opressoras de poder, sejam o eixo central do processo
educativo.
Tal comportamento ético por parte dos professores e instituições de ensino jurídico, ainda de
acordo com De Paula, minimiza a possibilidade do Direito ser utilizado como instrumento de manutenção
dos direitos das elites e de violência simbólica, uma vez que desperta nos alunos um interesse maior na
Justiça e na construção de uma sociedade livre e solidária25.
A TIC, portanto, por permitir experiências atraentes e inovadoras de comunicação, interação e
linguagem, de forma dinâmica e livre para criatividade, pode ser um ambiente de extremo valor para quebra
do paradigma acrítico característico dos cursos de direito no Brasil, visando uma fuga, por parte dos
acadêmicos, da dissociação do Direito em relação à realidade social em que está inserido.
Contudo, conforme já ressaltado anteriormente, com base em Marcuse, a tecnologia não é
intrinsecamente boa ou ruim.Assim, de nada adianta um ambiente propício à criatividade e à livre produção
e distribuição de conhecimento sem que haja um ponto de rompimento com o standard vigente nos
programas de nossos cursos e na didática de nossos professores.
Esse processo de produção e reprodução26 de um sistema social é abordado por Luhmann, que
afirma que “os sistemas sociais usam a comunicação como seu modo particular de reprodução
autopoiética. Seus elementos são comunicações que são [...] produzidas e reproduzidas por uma rede de
comunicações e que não podem existir fora dessa rede”27.
Buscar elementos de fora do microsistema da academia jurídica, por meio de compartilhamento
e produção autônoma de conhecimento, pode ser, portanto, um elemento exterior que permita a quebra da
autoprodução, por nossas faculdades de Direito, de juristas dogmáticos e cidadãos alienados28.

XIX - CONCLUSÕES
Este artigo buscou investigar, dentro das limitações próprias deste tipo de estudo, as
possibilidades pedagógicas abertas pelas tecnologias de informação e comunicação digitais
como instrumento de “oxigenação” dos meios acadêmicos jurídicos, hoje responsáveis pela
25

Id, Ibdem, p. 226
Autopoiese foi um termo criado por Maturana e Varela no âmbito de estudo de sistemas vivos. Fritjof Capra, em
seulivro “A Teia da Vida”, relativamente ao termo, diz que auto significa “si mesmo” e poiese (que compartilha a
mesma raiz grega com a palavra “poesia”) significa “criação”, “construção”. Autopoiese, portanto, significaria
“autocriação”.
27
LUHMANN, Niklas, The autopoiesis of Social Systems. In Niklas Luhmann, Essays on self-reference, Columbia
University Press, Nova York, 1990. Apud Capra, Frijtjof. A Teia da Vida. 9ª Edição. São Paulo: Pensamento-Cultrix,
2004.
28
Uma visão crítica dessa linha de raciocínio encontra-se expressa, por exemplo, no texto “Zizek contra Bill Gates”, do sítio de
26

internet “Blog do Emir”, escrito por Emir Sader. O autor inicia o texto com este parágrafo: “O ensaísta esloveno Slavoj Zizek os
chama de 'liberal comunistas'. – incluindo na mesma categoria também a George Soros, aos executivos de Google, da IBM, de
Intel, entre outros – que têm no editorialista do New York Times, Thomas Friedman, um dos seus escribas de plantão. A palavra
chave desses tipos é smart. “Ser smart, é ser dinâmico e nômade, inimigo da burocracia centralizada; acreditar no diálogo e na
cooperação contra a autoridade central; apostar na flexibilidade contra a rotina; na cultura e no saber contra a produção
industrial; privilegiar as trocas espontâneas e a autopoïese (a capacidade de um sistema de se auto-engendrar) contra as
hierarquias rígidas.” Disponível em <http://cartamaior.uol.com.br/templates/ materiaMostrar.cfm?materia_id=11646>.
Acesso em 12/07/2006. O artigo original foi publicado pela London Review of Books.
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produção e reprodução de um modelo de conhecimento e comportamento elitista e conservador.
É de se perceber que o processo de globalização acelerou demasiadamente nas últimas
décadas, gerando uma série de turbulentos eventos que oferecem riscos e oportunidades. A
tecnologia, assim, pode servir tanto como instrumento de dominação, quanto de emancipação,
pensamento que igualmente se aplica à educação.
Entretanto, uma vez que a Aprendizagem Cooperativa Apoiada por Computador29
permite um aprendizado dinâmico, ativo e descentralizador, no qual, o diálogo e as trocas
espontâneas são privilegiados, o seu uso de forma institucional pode viabilizar um avanço
particularmente necessário aos cursos de Direito.
Para que o objetivo de ação crítica e emancipatória dos alunos seja alcançado, deve,
contudo, haver uma comunhão de uma série de requisitos referentes ao conteúdo do ensino e a
utilização da tecnologia. Quanto ao conteúdo, é de se dizer que um ambiente de livre fluxo de
informações serve como terra fértil a uma formação integral do acadêmico, muito mais do que o
modelo tradicional de aulas expositivas e pouco dialogadas30.
Todavia, de nada adianta um espaço público propício à formação crítica se tal
proposição não consistir em uma política institucional das faculdades de Direito. Caso contrário,
a tecnologia será somente um instrumento de reprodução de um modelo excludente. Assim,
mostra-se necessária uma reformulação dos planos de cursos em nossas faculdades de Direito, de
forma a incluir novas matérias e reestruturar as existentes.
Relativamente à questão tecnológica, para implantação de um modelo educacional
baseado em TIC's, deve-se buscar uma planificação das possibilidades de acesso à rede mundial
de computadores, o que pode ser realizado por meio de programas de incentivo à aquisição
individual de equipamentos e interligação com a internet, bem como pela criação de locais
coletivos nas próprias instituições (espécies de telecentros), que garantam o acesso
indiscriminado dos acadêmicos.
Conforme visto anteriormente, porém, o acesso à tecnologia não é suficiente. Além
dele, o aprendizado e treinamento fazem parte dos requisitos necessários ao sucesso do
empreendimento, sem se esquecer de um ponto fundamental o qual deve fundamentar qualquer
projeto de utilização de novas tecnologias: a motivação dos alunos. Tal pode ocorrer com a
demonstração das vantagens do sistema e a utilização de diversificados recursos pedagógicos
possíveis no meio digital, como ambientes de realidade virtual, vídeos, áudios, exercícios
cooperativos, fóruns de discussão, textos dinâmicos etc.
Além, deve ser dada especial atenção ao processo de desenvolvimento dos materiais a
serem disponibilizados virtualmente e aos conteúdos inicialmente oferecidos, para que os
29

Aprendizagem Cooperativa Apoiada por Computador ou Computer-Supported Cooperative Learning (CSCL) é
uma área de estudos que trata de formas pelas quais a tecnologia pode apoiar os processos de aprendizagem
promovidos através de esforços colaborativos entre estudantes trabalhando em uma dada tarefa. Para maiores
informações, conferir: <http://www.inf.ufsc.br/sbc-ie/revista/nr4/Sbie98-03-Santoro.htm>
30
Não estamos sugerindo aqui a substituição das aulas presenciais, mas sua complementação com recursos que
permitam um grau maior de comunicação e colaboração.
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mesmos ofereçam real consistência aos instrumentos pedagógicos utilizados, de tal maneira a
estarem intimamente ligados à idéia de formação de um espaço público propício a um
aprendizado ativo.
Tendo em vista a complexidade desse processo, apresenta-se recomendável a união de
esforços entre as diversas instituições de ensino do Direito no Brasil, para que não haja uma
fragmentação e sobreposição de trabalhos. A cooperação na implantação de novas tecnologias é o
caminho mais curto, e barato, para se alcançar níveis satisfatórios de ambientes virtuais de
aprendizado nas Universidades. Ação, neste sentido, pode ter resultados extremamente positivos.
Ressalta-se, ao final, que a resistência às mudanças, nessas circunstâncias, aparecem de
todos os lados. Há uma insegurança generalizada quanto ao “novo”. Contudo, uma série de
elementos contemporâneos, como o próprio processo de globalização dos serviços e a intensa
informatização do Poder Judiciário no Brasil (inclusive com processos virtuais como regra),
dentre outros, exigirão do bacharel uma intimidade com os ambientes computacionais, o que, de
toda forma, poderá auxiliar na futura aplicação de revolucionários recursos pedagógicos
baseados na tecnologia de informação e comunicação em nossos cursos de direito, para formação
de um bacharel com novo papel social, mais responsável e participativo.
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OS SERVIDORES PÚBLICOS TÊM DIREITO AO ABONO
PECUNIÁRIO DE FÉRIAS?

I – INTRODUÇÃO
É corrente a indagação da Administração sobre a extensão aos servidores públicos do
direito ao abono pecuniário de férias previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art.
143, bem como os requisitos legais para sua concessão. Para responder essa questão, é necessário
tecer breve digressão quanto à conceituação do termo servidor público; regime jurídico; o
instituto do abono: natureza jurídica, cálculo, quando pagar, quando requerer e a configuração da
decadência do direito ao abono.
A elucidação dessa questão é de fundamental importância, tendo em vista que, na
prática, o processamento do pedido do abono pecuniário é feito sem o cuidado necessário, com
violação das normas procedimentais e legais, o que fere o princípio da legalidade1, norteador de
todos os atos da Administração Pública.

II – CONCEITO DE SERVIDOR PÚBLICO
O Estado, pessoa jurídica de direito público, para desenvolver as atividades
administrativas que tem constitucionalmente a seu encargo, conta com os agentes públicos, que
são pessoas físicas incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do exercício de alguma função
estatal. Assim, os servidores públicos são uma espécie dentro do gênero “Agentes Públicos”.
Consoante ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Melo (2004, p. 126), servidor
público é a designação genérica para englobar de modo abrangente todos aqueles que mantêm
vínculos de trabalho profissional com as entidades governamentais, interligados em cargos ou
empregos de quaisquer delas: União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou fundações.
Na Administração os servidores públicos ocupam cargos, empregos ou exercem função.
Entende-se por cargos as mais simples e indivisíveis unidades de competência a serem
expressadas por um agente, previsto em número certo, com denominação própria, retribuídas por
pessoa de direito público e criada por lei. Empregos públicos são núcleos de encargos de
trabalhos a serem preenchidos por agentes contratados para desempenhá-los, sob relação
trabalhista prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, enquanto função é o conjunto de
atribuições às quais não correspondem a um cargo e emprego.
1

A Administração Pública Pública é regida pelo Princípio da Legalidade, constitucionalmente consagrado no art.
37, caput, de modo que o Ente Púbú lico somente poderá agir de acordo com a Lei, sendo-lhe permitido fazer somente
o que ela autoriza. José dos Santos Filho, in Manual de Direito Administrativo, ensina que, princípio o da legalidade
é a “subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o
mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas”.
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Sabe-se que doutrinariamente não é pacífica a classificação dos servidores públicos em
sentido amplo. Para Hely Lopes Meirelles (2004, p. 391) classificam-se em quatro espécies:
agentes políticos; servidores públicos em sentido estrito ou estatutário, empregados públicos e os
contratados por tempo determinado. Para Maria Silva Di Pietro os servidores públicos
compreendem: os servidores estatutários, sujeitos ao regime estatutário e ocupante de cargos
públicos; os empregados públicos, contratados sob o regime da Legislação do Trabalho e
ocupante de emprego público e os servidores temporários, contratados por prazo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art.37, IX, CF), que
exercem função, sem estarem vinculados a cargo ou emprego público.
Os servidores titulares de cargos públicos efetivos e em comissão, chamados também de
funcionários públicos estatutários, são os servidores da Administração direta do Poder
Executivo, das entidades da Administração indireta: autarquias e fundações, do Poder Judiciário
e do Poder Legislativo, vinculados ao regime de Direito Público.
Os servidores empregados são aqueles com vínculo empregatício, contratados pela
égide da CLT, são todos os que trabalham nas empresas públicas e sociedades de economia mista,
conforme determina o texto constitucional, no art. 173, § 1°, II.
Os servidores que exercem funções são os contratados temporariamente para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público (art.37, IX, CF), que exercem funções
de chefia, direção e assessoramento, ou seja, os ocupantes de funções de confiança, de livre
provimento e exoneração.

III - REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
A Emenda Constitucional nº. 19/98 colocou fim ao regime jurídico único para os
servidores da Administração pública, possibilitando a coexistência do regime jurídico estatutário e
da Consolidação das Leis do Trabalho.
Assim a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em face da autonomia
administrativa, podem estabelecer quaisquer dos regimes jurídicos, estatutário ou celetista, para
seus servidores.
Diante dessa faculdade legal, no âmbito da União, coexistem esses dois regimes, com a
edição da Lei 9.962, de 22.02.2000, que instituiu o regime da CLT para o empregado público do
pessoal da Administração direta, das autarquias e fundações.
No Estado do Acre, prevalece o regime jurídico único para todos os servidores da
Administração direta, autárquica e fundacional, aplicando-se a legislação trabalhista para as
empresas públicas e sociedades de economia mista.
Imperioso lembrar que com a Constituição Federal de 1988, art. 37, inciso IX, surge o que a
doutrina denomina de regime especial, para os servidores contratados por tempo determinado para
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atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na conformidade da lei 2.
Essa norma constitucional permite a contratação, sem concurso público, por prazo
determinado, para atender as necessidades excepcionais que difere das necessidades comuns por
ser qualificada como “de excepcional interesse público”.
Para a contratação baseada na norma constitucional cada entidade federativa deverá editar
lei dispondo a respeito. Segundo fixar a lei, o contrato poderá ser regido pela CLT ou a própria lei
estabelecerá o regime jurídico, podendo até determinar a aplicação do regime estatutário.
Importante registrar o alerta consignado pelo saudoso professor Hely Lopes Meirelles
(2006, p. 393):
O legislador deverá adotar cautela extrema na elaboração desses regimes jurídicos
diferenciados, uma vez que no passado tal aspecto gerou e ainda gera inúmeras disputas
judiciais, que, além da insegurança jurídica para a própria pessoa política, acabam
causando vantagens muitas vezes por ela não pretendidas.

A doutrinadora Odete Medauar (2002, p. 334) obtempera que, em vários entes
administrativos são celebrados contratos, mediante concurso ou seleção pública, que não se
enquadram na hipótese do art. 37, inc. IX, em que os direitos e deveres desses contratados norteiamse, em sua maioria, pelo regime estatutário.
Imperioso lembrar que alguns servidores públicos, por exercerem atribuições exclusivas
do Estado, são submetidos, obrigatoriamente, ao regime jurídico estatutário, ex vi art. 247 da CF,
com a redação da EC 19, a exemplo dos membros da Magistratura, das Procuradorias-Gerais dos
Estados, do Ministério Público e os Conselheiros dos Tribunais de Contas.

IV – NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA
A relação jurídica que interliga o Poder Público e os titulares de cargo público é de natureza
estatutária, enquanto que para os titulares de empregos a natureza jurídica é a contratual.
No regime estatutário o Estado estabelece um estatuto que disciplinará os direitos e
obrigações de seus servidores, sendo-lhe facultado, ressalvadas as disposições constitucionais
impeditivas e o interesse público, alterar unilateralmente as condições iniciais previstas no regime
jurídico, inexistindo garantia aos servidores de que continuarão sempre disciplinados pelas
disposições vigentes quando do ingresso. Assim, uma vantagem anteriormente concedida pode, em
dado momento, ser suprimida sem qualquer ofensa ao princípio da legalidade.
É pacífico o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores quanto à inexistência
de direito adquirido a regime jurídico por parte dos servidores públicos ocupantes de cargo
público, tendo em vista que a relação jurídica que o servidor mantém com o Estado é legal ou
2

Para Hely Lopes Meireles a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, prevista no art. 37, IX, da CF, a adoção do regime será de natureza administrativa especial.
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estatutária, ou seja, objetiva, impessoal e unilateralmente alterável pelo Poder Público, consoante
se vê pelas decisões do STF:
Constitucional Funcionário Público. Regime de tempo integral. Pela natureza
estatutária das relações do funcionário público com a Administração, pode tal
regime ser modificado por lei, sem que isto ofenda o princípio constitucional da
garantia ao direito adquirido (STF, RE 99.592, Rel. Min. DÉCIO MIRANDA, RTJ
108/382, j. em 7/10/1983).
A garantia constitucional do direito adquirido não faz intangível o regime jurídico de
um servidor do Estado, sujeito ao estatuto especial ante a edição da lei complementar
que o modifica (STF, RE 99.594, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, RTJ 108/785)

Parafraseando Paulo Modesto, a disciplina geral da função pública é considerada
inapropriável pelo servidor público e, portanto, tida como sujeita à modificação com eficácia
imediata tanto no plano constitucional quanto infraconstitucional.
José Carlos Carvalho dos Santos (2000, p. 212) destaca as seguintes características do
regime estatutário:
Duas são as características do regime estatutário. A primeira é a da pluralidade normativa,
indicando que os estatutos funcionais são múltiplos. Cada pessoa da federação, desde que
adote o regime estatutário para os seus servidores, precisa ter a lei estatutária para que
possa identificar a disciplina da relação jurídica funcional entre as partes. Há, pois,
estatutos funcionais federal, estaduais, distrital e municipais, cada um deles autônomo em
relação aos demais, porquanto a autonomia dessas pessoas federativas implica,
necessariamente, o poder de organizar seus serviços e seus servidores. (...)
A outra característica concernente à natureza da relação jurídica estatutária. Essa
relação não tem natureza contratual, ou seja, inexiste contrato entre o Poder Público e o
servidor estatutário.

Prossegue o doutrinador (SANTOS, 2000, p. 212) destacando as seguintes
características antagônicas entre o regime estatutário e contratual:
As características desse regime se antagonizam com as do regime estatutário.
Primeiramente, o regime se caracteriza pelo princípio da unicidade normativa, porque o
conjunto integral das normas reguladoras se encontra em um único diploma legal – a CLT.
Significa que, tantas quantas sejam as pessoas federativas que adotem esse regime, todas
elas deverão guiar-se pelas regras desse único diploma. Neste caso, o Estado figura como
simples empregador, na mesma posição, por conseguinte, dos empregados de modo geral.
Outra característica diz respeito à natureza da relação jurídica entre o Estado e o
servidor trabalhista. Diversamente do que ocorre no regime estatutário, essa relação
jurídica é de natureza contratual. Significa dizer que o Estado e seu servidor trabalhista
celebram efetivamente contrato de trabalho nos mesmos moldes adotados para a
disciplina das relações gerais entre capital e trabalho.

Vislumbra-se que no regime estatutário existe o poder de império do Estado de ditar as
regras e alterá-las, unilateralmente, enquanto na relação contratual os direitos e obrigações
constituídos por ocasião da contratação são unilateralmente imutáveis e passam a integrar, de
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imediato, o patrimônio jurídico das partes.
Portanto, quando a Administração Pública contrata pelo regime da CLT, perde o seu
poder de império e equipara-se ao empregador privado, sujeitando-se aos mesmos direitos e
obrigações deste.

V – DO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS
O que é o abono de férias?
O abono de férias é uma faculdade legal do empregado de converter um terço do período de
gozo de férias a que tiver direito em abono pecuniário, ou seja, em dinheiro, provocando, assim, a
redução do número de dias de férias e o aumento do ganho do empregado. (MARCARO, 1999, p. 308).
A lei não permite a conversão total das férias em pagamento em dinheiro. O direito às
férias integra o conjunto de garantias conferidas ao empregado visando à defesa do seu laser e
repouso, assim, somente pode ser convertido um terço do período de gozo em pecúnia.
É uma opção assegurada ao empregado ao qual o empregador não poderá opor-se, pois
independe da sua concordância. Esse abono não se confunde com o terço previsto na
Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XVII refere-se ao artigo 143 da CLT.
Qual a natureza jurídica?
A doutrina determina a natureza jurídica do abono de férias como um direito do trabalhador,
ao qual o empregador não poderá opor-se (MARTINS, 2001, p. 181). Deste modo, vê-se o abono de
férias como um direito potestativo, uma prerrogativa do empregado impor ao empregador,
unilateralmente, a sujeição de converter um terço do período de gozo de férias em pecúnia.
Insta salientar, quando o abono se referir às férias coletivas, este será objeto de
negociação, bem como as férias, perdendo a característica de direito potestativo, em razão de que
dependerá das partes para que seja usufruído.
Nesse mesmo sentido ensina o ilustre doutrinador Maurício Godinho Delgado (2007, p.980):
O abono celetista de férias tem natureza jurídica de direito potestativo do empregado –
desde que se tratando de férias individuais e desde que exercido pelo obreiro no
tempo correto. Não resulta de transação, portanto (art. 143, caput, CLT). Nas férias
coletivas, contudo, não é direito potestativo do empregado (muito menos do empregador, é
claro), devendo resultar, se for o caso, de acordo coletivo (art. 143, § 2º, CLT).

Martins (2001, p.182) ainda complementa que:
A Lei n.º 9.528/97 suprime a expressão “da Previdência Social”, que era encontrada na
parte final do artigo. A partir de agora, o abono não tem natureza salarial para os efeitos da
legislação do trabalho. Assim, não terá incidência da contribuição do FGTS. Se o abono
exceder os 20 dias, terá natureza trabalhista pelo valor total, tendo incidência do FGTS.
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Dessa forma, em sendo o abono pecuniário de férias um direito potestativo, basta o
empregado solicitar à entidade empregadora, quinze dias antes do término do período aquisitivo,
a conversão de parte das férias em dinheiro, sem que haja necessidade de aquiescência da
empregadora.
Quando deve ser pago o abono?
O abono deve ser pago até dois dias antes do início do período de gozo, ou seja, na
mesma época do pagamento da remuneração das férias, conforme preceitua o art. 145, parágrafo
único da CLT.
O abono de férias sempre corresponderá ao valor de 10 dias de salário?
À luz da disposição contida no próprio art. 143, caput, da CLT, observa-se que a lei não
diz que o terço das férias conversível em dinheiro se refere ao período de trinta dias.
Conforme o princípio da proporcionalidade a duração das férias pode sofrer reduções
em função de ausências do empregado, caso em que será assegurado um pagamento
proporcional aos dias de férias a que faz jus o empregado, como disciplina o art. 130 da CLT:
Art. 130. Após período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o
empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:
I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes.
II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas;
III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte três) faltas;
IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.

O valor do abono dependerá da proporção do período de férias que tem direito o
empregado, por exemplo: o empregado que tem direito à trinta dias de férias poderá receber dez
dias em dinheiro, gozando vinte dias de férias; se o direito às férias é de vinte e quatro dias, o
empregado receberá oito dias em dinheiro e gozará dezesseis dias de férias; se o direito é de
dezoito dias de férias, receberá em dinheiro o equivalente a seis dias e gozará doze dias de férias.
Se o direito é de doze dias de férias, o abono será de quatro dias e as férias de oito dias.
Importante ressaltar, o abono pode ser superior a um terço, desde que não exceda os
vinte dias. Neste caso, deverá ser previsto em cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da
empresa, de convenção ou acordo coletivo, conforme estabelecido no art. 144, da CLT.
Como se procede ao cálculo do abono?
A orientação administrativa do Ministério do Trabalho, por meio da Instrução Normativa
SRT 01/88, de 12-10-88, item 3, § 4º, entende que persiste o abono previsto na CLT cumulativamente
com o um terço determinado na Constituição. A mesma instrução esclarece que o abono pecuniário
deve ser calculado sobre a remuneração das férias já acrescida de um terço.
O cálculo do abono incidirá sobre o valor global das férias: logo, considera-se, inclusive,
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o terço constitucional de férias. A equação assim se expõe: a.c.f = (f.+ 1/3 de f.):3.,” conforme
DELGADO (2007, p.979-980), ou seja: cálculo do abono de férias = (o valor das férias + 1/3
Constitucional) : 3.
Assim sendo, será calculado o valor das férias, acrescidas de um terço constitucional,
dividindo-se este resultado por três, já que as férias referem-se à trinta dias, tendo como resultado
o valor de dez dias, o que corresponderá ao valor do abono em si.
Ao final o empregado público receberá as férias já acrescidas de um terço constitucional
mais o valor do abono.
Há incidência do FGTS no abono?
O abono não tem natureza salarial para os efeitos da legislação do trabalho. Assim, não
terá incidência da contribuição do FGTS. Se o abono exceder os vinte dias, terá natureza
trabalhista pelo valor total, tendo incidência do FGTS.
Quais os requisitos necessários à concessão?
Para que ocorra a concessão do direito do abono de férias são necessários que sejam
observados os requisitos preceituados no artigo 143, § 1º da Consolidação das Leis Trabalhistas,
in verbis:
Art. 143 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a que
tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos
dias correspondentes.
§ 1º - O abono de férias deverá ser requerido até 15 (quinze) dias antes do término
do período aquisitivo.

Segundo o norte do dispositivo legal citado, são necessários os seguintes requisitos:
a) requerimento do trabalhador; e
b) apresentação do requerimento no prazo de até quinze dias antes do término do
período aquisitivo de férias, não se confundido com o período concessivo de férias, que é o
período relativo ao gozo.
Caso o requerimento seja protocolado, intempestivamente, ou seja, fora desse período, ou até
mesmo já no período concessivo, o empregador não estará obrigado a pagá-lo.
Imperioso lembrar que o período aquisitivo de férias é o tempo em que o
trabalhador/empregado público adquire o direito de gozar suas férias, ou seja, após doze meses da
vigência do contrato de trabalho, conforme preceitua o artigo 130 da CLT, enquanto período concessivo
é o tempo correspondente aos doze meses subseqüentes ao período aquisitivo.
Amauri Mascaro Nascimento (1999, p. 306) afirma que: “Admitido na empresa, o empregado
precisa cumprir um período para adquirir o direito de férias. Esse período é denominado período
aquisitivo. É de 12 meses (CLT, art. 130).”
Esclarece Arnaldo Süssekind (2004, p. 121) a diferença entre período aquisitivo e concessivo:
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[...] período aquisitivo é aquele que corresponde a doze meses de vigência do contrato
de trabalho e após o qual o empregado adquire o direito a gozar férias,
proporcionalmente aos dias em que esteve à disposição do seu empregador. Não se
confunde com o período de férias, que é o tempo durante o qual o empregado goza o
benefício, interrompendo a prestação dos serviços que lhe incumbem.

V - O PRAZO DE POSTULAÇÃO DO ABONO É DECADENCIAL
Sabe-se que decadência é a extinção do direito pela inércia do seu titular, quando sua
eficácia foi de origem subordinada à condição de seu exercício, dentro de um prazo prefixado, e
este se esgotou sem que esse exercício se tivesse verificado.
Conforme se destacou anteriormente, o abono de férias tem natureza jurídica de direito
potestativo, que é aquele poder que a lei confere a determinadas pessoas de influírem, com uma
declaração de vontade, sobre situações jurídicas de outras, sem o concurso da vontade destas.
Uma das principais características dos direitos potestativos é o estado de sujeição que o
seu exercício cria para outras pessoas, independentemente da vontade desta última, ou mesmo
contra sua vontade. Tais direitos têm um momento de nascimento e um termo certo para morrer.
Quando não são exercidos, ocorre a decadência.
A doutrina afirma que é de decadência o prazo estabelecido pela lei ou pela vontade
unilateral ou bilateral, quando prefixado ao exercício do direito pelo seu titular.
Na questão vertente, a CLT, em seu art. 143, §1º, fixa prazo para postulação do abono
pecuniário como condição sine qua non. Logo, uma vez não exercido, extingue o próprio direito
e, por conseqüência, a obrigação a ela correlata.
Destarte, em sendo o abono pecuniário de férias direito potestativo, basta que o
empregado público requeira, no prazo fixado no art. 143, § 1º, da CLT, para que configure a
obrigação da entidade estatal promover o seu pagamento. Contudo, se o empregado deixa escoar
o referido prazo legal, decai de seu direito de receber o abono pecuniário a que tinha direito.

VI - DA RESPOSTA A IDNAGAÇÃO: OS SERVIDORES PÚBLICOS TÊM
DIREITO AO ABONO PECUNIÁRIO?
Nem todos os servidores públicos têm direito ao abono pecuniário de férias previsto no
art. 143, da CLT. O abono não se aplica aos servidores públicos estatutários, que são regidos
pelas normas próprias do regime. Este direito aplica-se aos servidores públicos, titulares de
empregos da Administração direta e indireta: as empresas públicas e sociedade de economia
mista e os trabalhadores em geral regidos pela CLT, ou seja, que se enquadram na definição do
artigo 3º da Consolidação da Legislação Trabalhista.
Insta registrar da necessidade de normatização desse direito aos empregados públicos,
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posto que o sistema de pessoal das empresas públicas e sociedades de economia mista, em sua
grande maioria não observa os procedimentos corretos à apreciação dos requerimentos dos
empregados que postulam pela conversão de um terço do abono de férias, em abono pecuniário.
A um, porque quando o empregado público postula pelo abono pecuniário, não há a
formalização correta do processo administrativo, que deve conter o protocolo de recebimento do
requerimento, com a aposição do carimbo e a data de recebimento, para possibilitar a aferição da
tempestividade do pedido, condição sine qua non para o exercício do direito ao abono.
O art. 143, § 1º, da CLT, prescreve que o abono de férias deverá ser requerido no prazo de
15 dias antes do término do período aquisitivo. Fora desse prazo, ou até mesmo já no período
concessivo, o empregador não estará obrigado a pagá-lo, ante a inobservância do prazo legal.
A duas, porque há necessidade da informação do setor de Recursos Humanos quanto ao período
de férias que faz jus o requerente, ou seja, se de 30, 24, 18 ou 12, pois o período de férias vai depender das
faltas registradas aos serviços (faltas não justificadas). Esta informação é de fundamental importância,
tendo em vista que o valor pecuniário do abono de um terço será calculado proporcionalmente ao período
de férias, razão pela qual se exige que haja informação do setor de Recursos Humanos sobre o número de
faltas registradas no período aquisitivo e do período de férias correlato.
Referidas irregularidades podem ser corrigidas mediante Instrução Normativa que
estabeleça o procedimento administrativo para conversão de um terço do período de férias em abono
pecuniário, aos empregados públicos sob o regime celetista, de que trata o art. 143, § 1º da CLT.

VII - CONCLUSÃO
É devido aos servidores públicos, titulares de empregos públicos, da Administração
direta e indireta regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a conversão de um terço
do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, desde que requerido até quinze dias
antes do término do período aquisitivo, ex vi artigo 143, § 1º da CLT.
Para o deferimento do pedido, essencial que se observe a tempestividade do pedido,
pois, uma vez postulado fora do prazo legal, decai o direito do empregado, não ficando obrigada à
entidade estatal empregadora proceder ao pagamento3.
O valor pecuniário do abono de um terço será calculado proporcionalmente ao período
de férias, que pode variar de trinta, vinte e quatro, dezoito ou doze dias, dependendo do número de
faltas do empregado ao trabalho, daí a necessidade do Setor de Pessoal a que está vinculado o
empregado informar o número de suas faltas no trabalho.
Ao final, recomenda-se que, em face às irregularidades cometidas no processamento
dos requerimentos administrativos em que se postula o abono pecuniário de férias, os dirigentes
das instituições públicas baixem Instrução Normativa disciplinando o regramento dessa
concessão.
3

Aplica-se o famoso brocardo jurídico: “O direito não socorre aos que dormem”.
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Caterine Vasconcelos de Castro

O DIREITO NA GLOBALIZAÇÃO E O PLURALISMO JURÍDICO
As atuais exigências ético-políticas colocam a
obrigatoriedade da busca de novos padrões
normativos, que possam melhor solucionar as
demandas específicas advindas da produção e
concentração do capital globalizado, das profundas
contradições sociais. (Antonio Carlos Wolkmer)

1

Caterine Vasconcelos de Castro

I - INTRODUÇÃO
O direito, enquanto manifestação cultural, por certo vem sofrendo profundas
influências do processo histórico de globalização caracterizado na pós-modernidade como uma
expansão dominial do capitalismo que acentua os gravames sociais e perpetua a dimensão dos
conflitos existenciais.
A globalização faz emergir espaços jurídicos diferentes, tais como um direito local,
nacional e global, que exige do direito um redirecionamento que tenha por norte cada vez mais
utilidade e interatividade com o quotidiano da vida, a partir da constatação de que se vivencia um
esgotamento dos paradigmas modernos, na medida em que a irrupção da pós-modernidade
provoca fissuras sobre os tradicionais conceitos carregados pelo positivismo jurídico.
O paradigma da cultura do positivismo centrado na dogmática jurídica, desprovida de
qualquer reflexão, indagação ou questionamento de determinado fato, coisa, lei, objeto,
comportamento, constrói um imaginário da segurança de legalidade, da certeza, do controle, da
regularidade que não mais correspondem às necessidades de um mundo e uma realidade com
dinamismos diversos daquele que dirige a lógica do raciocínio jurídico tradicional.
Essa crise e o esgotamento do modelo clássico do Direito Positivo Ocidental abrem
espaço, portanto, para a construção de um novo paradigma de direito, fundado em uma nova
cultura, denominada de pluralismo jurídico, que implica na construção de um espaço mais
participativo e democrático na positivação de “novos direitos”.
Com efeito, a compreensão filosófica do pluralismo reconhece que a vida humana é
constituída por seres, objetos, valores, verdades, interesses e aspirações marcadas pela essência
da diversidade, fragmentação, circunstancialidade, temporalidade, fluidez e conflituosidade, a
1

Pós-Graduada em Processo Civil pela Universidade Cândido Mendes, Pós-Graduada em Direito Público pela
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partir dos quais, se abre uma reflexão sobre um novo pluralismo dissociado da noção
individualista do mundo e resultante da síntese social de todos os intentos individuais e coletivos.
Nessa perspectiva, propõe-se discorrer sobre o direito na globalização a fim de lançar os
fundamentos do pluralismo jurídico como novo paradigma da cultura do direito, idealizado por
Antonio Carlos Wolkmer, cujas concepções desenvolvidas são nascidas das pesquisas do professor
de sociologia jurídica português Boaventura de Sousa Santos e tendo como precursora também a
teoria crítica do direito. Anote-se que este não se confunde com o pluralismo desenfreado e
implementado pelo surto “neoliberal” e pela retórica “pós-moderna” que favorecem ainda mais o
interesse de segmentos privilegiados e corporações privativistas, coniventes com as formas mais
avançadas de exclusão, concentração e dominação do grande capital .

II - O DIREITO ENTRE A GLOBALIZAÇÃO E A PÓS-MODERNIDADE.
A globalização cria complexidade no seio social fazendo emergir novos temas,
comportamentos inéditos, e outros eventos que carecem de regulação jurídica, sendo ingênuo
imaginar que o direito esteja imune a estas transformações.
Mas afinal, o que é essa tal de globalização?
Afirma Lindgren Alves que em torno da elaboração teórico conceitual de globalização
pode-se observar uma grande polêmica. Adverte que por ser um fenômeno que carece de
explicação unívoca e universal, a expressão é muito utilizada pelo jargão jornalístico, juntamente
com o termo pós-modernidade para descrever as características da época em que vivemos
atualmente2.
Após criticar a utilização no jargão jornalístico das expressões globalização e pósmodernidade como conceitos unívocos, para descrever as características da época presente,
introduzidas ou aceleradas pelo fim da Guerra Fria, o autor passa a discorrer sobre a ambivalência
e obscuridade que permeiam esses conceitos.
Destaca que enquanto a idéia de globalização mantém um significado generalizado de
processo de crescente grau de transnacionalização da economia capitalista, facilitada pelos meios
de transporte e pelo imediatismo dos meios de comunicação, o termo composto pósmodernidade, quase sempre utilizado como conotação negativa, advém de uma interpretação
especulativa, cujas tendências não são necessariamente de direita, muitas vezes, ao contrário, se
afirma de esquerda, sobretudo na academia3.
Observa o autor que a utilização do termo pós-modernidade se encerra numa antítese,
porque tanto os políticos neoliberais denominam de pós-modernos, os esquerdistas contrários
aos efeitos deletérios da globalização, como os próprios opositores de esquerda classificam como
pós-moderna qualquer escola contemporânea de políticas liberais4.
2

ALVES, J. A, Lindgren e outros. Direito e Cidadania na Pós-Modernidade. Piracicaba: Unimep, 2002, p. 19.
Id, Ibdem p. 19.
4
Id, Ibdem p. 20.
3
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Estabelece como pressuposto à compreensão do termo pós-modernidade a necessária
confrontação com o significado, não menos complexo, de modernidade, fazendo uma incursão
histórica filosófica para demonstrar a evolução do pensamento que cunhou o termo pósmodernidade, buscando delinear suas origens e fontes filosóficas.
Segundo o autor, a modernidade pode ser sintetizada no lema proposto por Kant ao
explicar o sentido do iluminismo: “Ousa fazer uso de teu próprio entendimento”, na medida em
que a modernidade ressaltou o papel do indivíduo ao salientar a posição do homem universal e
autônomo, suplantando-se a fé religiosa cega e as hierarquias que moldavam a sociedade com
base numa ordem divina5.
O termo pós-modernidade, contudo, é associado mais comumente a um grupo de
pensadores franceses da segunda metade do século XX, intelectualmente conhecidos como pósestruturalistas, que inclui Lacan, Deleuze, Derrida, Lyotard e Focault, cujos pensadores
entreviram opressões dissimuladas no discurso da modernidade contribuindo para o surgimento
da noção de que o processo do iluminismo como movimento emancipador estaria superado6.
Encerrada a incursão histórica filosófica, o autor defende que, independentemente dos
critérios adotados para a definição e delimitação da pós-modernidade, o conceito é marcado pela
negação do homem como agente racional da história, cuja teoria se instala solidamente em todos
os aspectos da realidade social com a morte do pensamento histórico e a queda do muro de
Berlim7.
Para ele, a pós-modernidade é marcada pela nova ideologia globalizada do
neoliberalismo e o desmantelamento das garantias sociais sustentadas pelo Estado do bem-estar
social, estruturado em nome da eficiência econômica, que tem conferido uma supervalorização
do individualismo, marcado pelo fenômeno do desemprego estrutural, da marginalização maciça
e da exclusão social.
Diferentemente, o significado da Modernidade, na visão de Paulo Roney Ávila
Fagundez, ao abordá-la sob a vertente da integridade e do holismo como superação do
dogmatismo e sua visão mecanicista, é um processo complexo que se constitui numa busca
permanente de significado da própria existência, sem ter um marco preestabelecido, porque é
construída a cada instante, com a superação de cada fase histórica e de valores visando atingir
uma sociedade solidária, de seres livres e responsáveis 8.
Roney critica a utilização do binômio pós-modernidade, ao argumento de que a
expressão sugere uma consolidação de todos os anseios dos grandes projetos modernistas de
racionalidade, que é marcado pelo individualismo, centrado na concepção de um homem
responsável pela sua vida e pelo destino da humanidade.

5

ALVES, J. A, Lindgren e outros. Direito e Cidadania na Pós-Modernidade. Piracicaba: Unimep, 2002, p. 21.
Idem.
7
Id, Ibidem, p. 23.
8
FAGUNDEZ, Paulo Roney Ávila. O Direito e a Hipercomplexidade. São Paulo: LTr, 2003, p. 57.
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O texto é um convite ao leitor para compreender o ser humano e o fenômeno da vida em
sua multidimensional idade, sob uma visão da física de rede concebida como uma teia dinâmica
de eventos inter-relacionados, inspirado em Frijot Capra. Fala de uma modernidade complexa,
sobre a qual é difícil precisar seu surgimento e estabelecer qual é verdadeiramente seu marco
teórico. Segundo o autor, só uma complexidade permite que se compreenda determinado
fenômeno na sua multidimensional idade9.
Traz uma concepção de um novo homem que se revolta contra a estrutura de poder e a divisão
entre jovens e velhos, nacionais e estrangeiros, pretos e brancos, etc, numa inspiração mística defendida
por Osho, catedrático de Filosofia e místico hindu, para o qual o “novo homem é uma rebelião, uma
revolução contra todos os condicionamentos que podem escravizá-lo, oprimi-lo, explorá-lo – apenas
dando a ele esperanças de um céu fictício, assustando-o, chantageando-o com outro fenômeno fictício:
o inferno” 10.
O autor sugere como saída para a resolução dos complexos problemas humanos gerados pela
evolução tecnológica, o resgate da ética integrada, da estética e da criatividade, baseado na
solidariedade, como superação do modelo patriarcal que tudo quer dominar e vencer. Finaliza com a
idéia de que o processo de modernidade se renova a cada dia, centrado na idéia de que a história é cíclica,
partindo do misticismo para a racionalidade e na sociedade racional busca-se a espiritualidade11.
Leonardo Boff, ao explicar o fenômeno da pós-modernidade, traduz que este é produzido por
um tempo de crise de paradigmas da modernidade, tais como a razão instrumental, o projeto científico, a
economia de mercado, a centralização do indivíduo e a pretensão de um universalismo do modo de ser
ocidental 12.
Boff relaciona a crise atual a outros fenômenos de crises paradigmáticas que marcaram a
história da civilização, como por exemplo, a Reforma Luterana, na Idade Média, através da qual
buscou-se uma construção de um novo horizonte de sentido religioso e político.
Destaca que a terminologia utilizada surgiu na União Soviética, em função dos protestos políticos
e culturais no fim dos anos 60, principalmente na expressão das artes e arquitetura. Segundo ele, na Europa,
a expressão pós-modernidade foi cunhada no campo filosófico, histórico e cultural e certos aspectos do
pensamento de Michael Foucalt, J. Derrida e Baudrillard 13.
Ainda nas palavras de Boff, por faltar um nome mais adequado, se fala em pós-modernidade para
denominar este momento de crise de mecanismos de legitimação da ordem presente em todo seu aspecto,
embora tal expressão passe uma idéia equivocada de que estamos no fim da história, fora do capitalismo, ou
do desaparecimento da dominação, quando, na verdade, estamos justamente no meio de tudo isso, em que
somos modernidade e não somos mais 14.
9

Id, Ibdem, p. 59.
OSHO. O novo homem – a única esperança para o futuro. Trad. Sw. Sangit Loree e Sw Rassiko.São Paulo: Gente, s.d.
11
FAGUNDEZ, Paulo Roney Ávila. O Direito e a Hipercomplexidade. São Paulo: LTr, 2003, p. 91.
12
BOFF, Leonardo – La Posmodernidade y la miséria de la razon liberadora: PORTAVOZ, Boletim de los Programas
de Servicios Legales em Latinoamerica y el Caribe, ILSA, número 44, diciembre de 1995.
13
Id, Ibdem.
14
Id, Ibdem.
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O autor aborda a pós-modernidade como expressão da crise do capitalismo
mundializado, como o último e mais refinado travestimento do capitalismo e de sua ideologia
consumista, no qual a cosmovisão política e estética não modifica o curso da história,
incorporando a concepção de que vale-tudo no pós-moderno15 .
Como se vê, existem diversas correntes no movimento de conceituar a pósmodernidade, com variadas matizes ideológicas, o que torna difícil qualquer ensaio de conclusão
sintetizada.
O fenômeno da globalização, por sua vez, tanto é identificado a partir da década de 90 com
os avanços da tecnologia, evidenciado por um mundo sem fronteiras e sem nacionalidades, marcado
pelas políticas dos Estados nacionais e organismos internacionais como as estratégias de lucro
articuladas pelas empresas nacionais, quando, na verdade, também pode ser entendido como um
fenômeno não muito recente, mas decorrente de um processo histórico.
A globalização sob a concepção de ser um fenômeno recente das últimas três décadas, fruto
de uma terceira revolução tecnológica que instaurou, na economia, a era dos mercados globais, se
caracteriza pela hegemonia do capital financeiro volátil, que circula livremente de um país para
outro, pela liberação e regionalização do comércio exterior (criação do GATT, da OMC e de blocos
regionais de comércio), pelo crescimento de empresas transnacionais em razão da mobilidade do
capital e da livre circulação de pessoas e produtos, possibilitando deslocamentos de indústrias,
terceirizações, (aquisições e fusões e a produção baseada no modelo toyotista), como também pela
padronização de produtos e culturas, com estratégias de marketing mundialmente unificadas.
De outro norte, a globalização também é concebida como um fenômeno histórico
relacionado à evolução do próprio sistema capitalista. Segundo a concepção histórica do fenômeno,
numa primeira fase surgida no período mercantilista, marcado pelas façanhas ibéricas de
circunavegação, por volta dos séculos XVI e XVIII, responsável pela europeização do mundo, tendo
no centro países europeus (Inglaterra, França, Holanda, Espanha e Portugal) e na periferia a América
e a África, deu origem ao sistema desigual de acumulação capitalista16.
A segunda fase, ocorrida nos séculos XVIII-XX, durante a primeira e a segunda revolução
industrial (1ª - invenção da máquina a vapor; 2ª - descoberta da energia elétrica e da transmissão à
distância), baseou-se no colonialismo, com monopólio da industrialização na Europa central e
ocidental, na América do norte e posteriormente no Japão, permanecendo as demais regiões (Ásia,
África e América Latina) sem industrialização, meramente fornecedoras de mão-de-obra e matériasprimas. Nesse período, a globalização representou a rivalidade entre as nações capitalistas, gerando
duas guerras mundiais.
A partir de meados do século XX, com a terceira revolução industrial (microtecnologia), surge como terceira fase a globalização do capital financeiro, da informação e da
cultura, sob o comando hegemônico dos Estados Unidos.
15

Id, Ibdem.
FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 46.
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Nesse contexto, a globalização financeira (desregulamentação e a abertura dos
mercados financeiros) ganha impulso a partir da década de 80 com a pregação ideológica de livre
mercado nos EUA (Ronald Reagan) e no Reino Unido (Margaret Thatcher), vindo a se consolidar
com o “consenso de Washington”, expressão atribuída ao economista inglês John Willianson,
que teve origem a partir de uma reunião de funcionários do governo dos EUA, dos organismos
internacionais e economistas latino americanos,em 1989, no International Institute for
Economya, sediado na capital americana, cuja finalidade foi formular políticas econômicas para
"salvar" os países latino-americanos da crise que atravessavam naquela década. 17
Frijot Capra, ao abordar as redes do capitalismo global, em “conexões ocultas” 18,
enfatiza que embora a doutrina da globalização econômica, também conhecida como
“neoliberalismo”, prega o aumento do comércio internacional como fator gerador de crescimento
econômico global e diminuição da pobreza. Manuel Castells, em sua trilogia sobre a Era da
Informação, ao fazer acurada reflexão acerca dos efeitos sociais e culturais do capitalismo global,
demonstra que o mesmo não alivia a pobreza e a exclusão social, muito pelo contrário, agrava-as.
A partir da análise de Castells, denomina-se sociedade em rede essa atual era da
informação marcada pela descentralização do poder, ao observar que a autoridade política está se
tornando mais importante nos níveis regional e local, na medida em que se acompanha o declínio
do Estado nacional como entidade soberana, bem como enfatiza que a geração de conhecimento e
a capacidade tecnológica são as ferramentas fundamentais para a concorrência entre
organizações de todos os tipos e países 19.
Para Anthony Giddens, segundo Odete Maria de Oliveira, a globalização poderá ser
entendida como a intensificação das relações sociais em escala mundial, que assim conectam
relações sociais e localidades distantes, de tal maneira que acontecimentos locais são modelados
20
por eventos que ocorrem a muitas milhas de distancias e vice-versa .
Nesse sentido, adverte Odete Maria de Oliveira que “a globalização econômica exerce
pressão sobre as sociedades, civilizações e suas tradições (...) e como processo global, seus
efeitos se estendem sobre as civilizações e suas futuras, sociedades nacionais, movimentos e
organizações, subculturas e grupos étnicos, formações intra-societárias, indivíduos, etc.
impondo alterações e transformações nos padrões socioculturais”.
Ulrich Beck, pesquisador alemão, apresenta, por sua vez, distinções acerca das noções de
globalismo, globalidades e globalização, a partir das quais enfatiza que o conceito de globalização
pode ser entendido como “um processo que produz conexões e espaços transnacionais e sociais, que
17

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u11503.shtml.
CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável.São Paulo: editora Pensamento- Cultrix,
2002, p. 156.
19
CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede, A era da informação: Economia, Sociedade e Cultura, Vol.1. São
Paulo: Paz e Terra, 2006, p. 165.
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Id, Ibdem, p. 252.
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revalorizam culturas locais e põem em cena terceiras culturas, fazendo surgir mudanças e alterações
no mundo”. Segundo Odete Maria, para Beck, a globalização significa a negação do Estado
mundial, uma sociedade sem estado e sem governo mundial21.
Para Octavio Ianni, a globalização do mundo, ou mundialização, como preferem
denominar os franceses, a partir da concepção histórica do fenômeno, se confunde com a própria
história do capitalismo, cujo processo histórico configura-se abrangente e simultaneamente
social, econômico, político e cultural, no qual se movimentam indivíduos e multidões, povos e
governos, sociedades e culturas, línguas e religiões, nações e continente, mares e oceanos, formas
dos espaços e possibilidades dos tempos. Trata-se de processo histórico em que emergem
conquistas e realizações, impasses e contradições 22.
Ressalte-se, contudo, que não obstante a polêmica sobre o significado de globalização,
(que de acordo com uma série de autores norte-americanos e japoneses, seria algo novo, iniciado
nos anos 1980), ou mundialização do capital (que de acordo com uma tradição francesa, seria um
processo já antigo, vindo desde os séculos XV e XVI), o que realmente define globalização são as
novas tecnologias e o novo sistema financeiro internacional, além de uma interdependência não
apenas econômica e tecnológica, mas também ambiental, cultural, social, etc. – nunca vista
anteriormente23.
O fato é que a globalização econômica traz profundos impactos sobre a teoria do direito
na medida em que o direito da sociedade global expande-se num ambiente de crescente
complexidade. José Eduardo Faria traz o seguinte questionamento:

de que modo conceitos e categorias construídos em torno do princípio da soberania, como
monismo jurídico, norma fundamental, poder constituinte originário, hierarquia das leis,
direito subjetivo e segurança do direito, podem captar todo o dinamismo e
interdependência presentes no funcionamento de uma economia globalizada? De que
modo esses conceitos e categorias podem ser utilizados para identificar, compreender,
avaliar e instrumentalizar o pluralismo normativo inerente a mercados
transnacionalizados, cujos distintos agentes destacam-se por criar as regras de que
necessitam, quando querem e como querem, e por jurisdicizar, segundo suas respectivas
conveniências, as áreas ou esferas da vida sócio-econômica que mais lhes interessam? 24

Para o autor, o fenômeno da globalização pôs em xeque a eficiência da intervenção
governamental no sistema de preços e nos mecanismos formadores do custo de mão-de-obra,
acarretando a desregulamentação dos mercados, cortes drásticos de gastos públicos,
25
flexibilização de leis trabalhistas, privatização dos monopólios estatais e de legalização .
21
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O atual estágio de desenvolvimento socioeconômico e da modernização das tecnologias
inserem o Direito numa realidade que prescinde de uma articulação e operacionalização de um
pensamento crítico, que implique em uma ruptura com a tradição legal vigente.
Wolkmer identifica este momento como de crises paradigmáticas:
Na virada do milênio, vive-se uma crise dos paradigmas de fundamentação num cenário
composto por novos atores sociais, demandas e necessidades emergenciais, conflitos
plurais e degradação do ecossistema. Nesse contexto, o paradigma tradicional da ciência
jurídica, da teoria do Direito (na esfera pública e privada) e do Direito Processual
convencional vem sendo desafiado a cada dia em seus conceitos, institutos e
procedimentos. Diante das profundas e aceleradas transformações por que passam as
formas de vida e suas modalidades complexas de saber (genética, biotecnologia,

biodiversidade, realidade virtual etc.), o Direito não consegue oferecer soluções
corretas e compatíveis com os novos fenômenos 26.

Assim, estando o Direito diante das profundas mudanças acarretadas pela globalização
e pós-modernidade, idealiza-se um novo paradigma aberto e participativo para cultura do direito
fundada no pluralismo jurídico democrático.

III - O PLURALISMO JURÍDICO COMO NOVO PARADIGMA PARA
CULTURA DO DIREITO NA ERA GLOBALIZADA E PÓS-MODERNA.
A teoria do pluralismo jurídico contrapõe-se à doutrina do monismo jurídico, que atribui ao
Estado Moderno o monopólio da produção das normas jurídicas, ou seja, único agente legitimado
a criar “legalidade para enquadrar as formas de relações sociais que se vão impondo”, e cuja
concepção está “assentada nos princípios da estabilidade, unicidade, positivação e
27
racionalização” .
Boaventura de Sousa Santos evidencia que a sociologia do direito, nas três últimas
décadas, investiga o pluralismo jurídico e chama a atenção para a existência de direitos locais, nas
zonas rurais, nos bairros urbanos marginais, nas igrejas, nas empresas, no desporto, nas
organizações profissionais. Segundo o autor, “trata-se de formas de direito infra-estatal,
28
informal, não oficial e mais ou menos costumeiro” .
O sociólogo português destaca o conceito de interlegalidade como a dimensão
fenomenológica do pluralismo jurídico, caracterizando-o pela intersecção através do quais os
diferentes espaços jurídicos: direito local, nacional e global; interagem através de uma dinâmica
complexa.
Interessante ilustrar como o autor explica o fenômeno do direito através da metáfora
segundo a qual “o direito, isto é, as leis, as normas, os costumes, as instituições jurídicas, é um
conjunto de representações sociais, um modo específico de imaginar a realidade que tem muitas
26

WOLKMER (Org.), Os “Novos” Direitos no Brasil . São Paulo: Saraiva, 2003.
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semelhanças com os mapas”. Para Boaventura, o sentido metafórico do direito, enquanto mapa
denota que, tal como a cartografia, o direito é uma “distorção regulada de territórios sociais”, e
assim procede para instituir exclusividade29.
A abordagem metafórica de Boaventura designada por ele próprio de “cartografia
simbólica do direito” utiliza-se de mecanismos de distorções como a escala, a projeção e a
simbolização, para demonstrar que a ciência do direito, “o direito oficial, estatal, que está nos
códigos e é legislado pelo governo ou pelo parlamento, é apenas uma dessas formas”, sendo que
cada uma delas apresentam em comum a característica de serem mapas sociais. 30
No conceito de Jean Arnaud e Fãrinas Dulce, o pluralismo jurídico se caracteriza por
uma aparente “multiplicidade das fontes e das soluções de direito bem dentro de uma ordem
jurídica, o que é descrito, em termos de sistemas, como sendo a presença de subsistemas no
interior de um mesmo sistema jurídico” 31.
Resumem os autores que o pluralismo é realçado pelos juristas por sua
internormatividade, caracterizada pela “existência de várias normas jurídicas em vigor, no
mesmo momento, na mesma sociedade, regulando uma mesma situação de modo diferente,
contrário à estrutura piramidal das normas jurídicas e ao princípio de exclusividade do direito
estatal” 32.
Discorrem os autores sobre o desafio à ordem jurídica da policentricidade, haja vista que
no futuro devemos contar cada vez mais com o pluralismo das fontes do direito, realidade esta na
qual a ciência do direito “cederá, progressivamente, a uma ciência da normatividade jurídica”,
através do reconhecimento de que “o direito não tem vocação para tudo regrar”, abrindo-se um
33
espaço de flexibilidade através do qual os próprios atores afirmam qual será o direito .
Advertem, contudo, que não se trata da flexibilidade do direito decorrente da
desregulamentação ditada pela globalização, caracterizada pela descentralização, fragmentação
e perda da capacidade do Estado de tudo regrar pelo direito que favorece a proliferação das
políticas neoliberais e de quadros jurídicos promulgados em conformidade com os interesses das
34
empresas transnacionais, a partir dos quais se dá a regulação social.
A flexibilidade advinda da globalização é característica de um direito reflexivo,
“procedente de negociações, de mesas redondas, etc., constitui uma tentativa para encontrar uma
nova forma de regulação social, outorgando ao Estado e ao direito um papel de guia (e não de
direção) da sociedade”, cujo caráter neofeudal de regulamentação social, enfatizado por Noel
29
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Roth, sinaliza a infinidade de foros de negociações descentralizados, em que é possível o
reconhecimento de um pluralismo jurídico35.
No contexto desse pluralismo jurídico produzido pelas forças da globalização, o próprio
Estado está sendo reconfigurado com predominância da erosão da soberania, que no entender de
Shalini Randeria, o fenômeno retrata uma continuidade histórica representada por um processo
de recolonização pelos Estados (pós) coloniais que na verdade nunca possuíram monopólio
absoluto sobre a produção de direito 36.
No Estado neoliberal, segundo José Eduardo Faria, a economia baliza as decisões
políticas e jurídicas, cuja relativização da autoridade governamental rompe com a centralidade
do Estado Liberal clássico e o Estado passa a assumir uma dimensão organizacional mais
reduzida, pautado e condicionado pelo mercado e por seus atores dominantes – conglomerados
empresariais transnacionais, instituições financeiras internacionais e organismos supranacionais 37.
O mesmo autor compara o fenômeno da globalização econômica ao ovo da serpente por
encerar um “potencial altamente conflitivo e, acima de tudo, fragmentador e segmentador:
quanto mais veloz é sua expansão, mais intensa acaba sendo a exclusão social por ele propiciada,
38
com impactos diferenciados em termos locais (...)” .
Nesse cenário emerge um pluralismo jurídico transnacional concentrado na lex
mercatoria e na produção autônoma do direito por parte de atores globais, caracterizado pela
preponderância do direito internacional, de ordenamentos e regimes jurídicos supranacionais, da
intervenção direta de instituições multilaterais, delineado a partir da erosão da soberania do
Estado pelas forças da globalização.
Diferentemente, o pluralismo que se está a propor como novo fundamento da cultura do
direito tem por objetivo “a denúncia, a contestação, a ruptura e a implementação de 'novos'
Direitos”, dentro do contexto de um “espaço social periférico marcado por conflitos, privações,
39
necessidades fundamentais e reivindicações” .
O pluralismo jurídico que se está a falar é aquele apresentado por Antônio Carlos Wolkmer,
segundo o qual “as atuais exigências ético-políticas colocam a obrigatoriedade da busca de novos
padrões normativos, que possam melhor solucionar as demandas específicas advindas da produção
40
e concentração do capital globalizado, das profundas contradições sociais” .
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Como ressalta Antônio Armando Albuquerque “não há somente um pluralismo,
mas pluralismos como, por exemplo, o pluralismo progressista e o pluralismo
conservador”. Destaca o autor que o pluralismo conservador traduz-se na prática
neocolonialista do G7, capitaneados pelos Estados Unidos consistente em “impedir que as
forças populares e emancipatórias consagrem o seu Direito insurgente”. Enquanto que o
pluralismo progressista “compreende o incentivo à participação dos segmentos populares e
dos novos sujeitos coletivos na efetivação de seus Direitos e garantias constitucionais” 41.
Por tal razão, Wolkmer, chama atenção para a necessidade de distinguir o modelo
democrático de pluralismo jurídico por ele idealizado, caracterizado pela emancipação das
sociedades dependentes e dos segmentos excluídos daquele pluralismo delineado pelos
intentos da globalização, enquanto projeto neocolonizado, “marcado por uma cultura
individualista, pragmática e desumanizadora” 42.
Com efeito, este novo paradigma de validade para o direito sugerido por Wolkmer
se assenta numa opção por um pluralismo progressista, de base democrático-participativa,
da qual se exclui qualquer aproximação com a tendência de um “pluralismo político e
jurídico, advogada pela proposta neoliberal ou neocorporativista, muito adequado aos
objetivos e às condições criadas e impostas pelo Capitalismo monopolista globalizado,
engendrado pelos países ricos do 'centro' e exportado técnica, econômica e culturalmente
para a periferia” 43.
Não obstante a existência de diversas formas e teorias pluralistas elaboradas por
diversos autores, o pluralismo jurídico, contrapondo-se à visão monista do Direito, pode ser
caracterizado pela coexistência de diversos ordenamentos jurídicos no mesmo espaço
geográfico, advindos de fontes diferentes, e não necessariamente dos órgãos estatais.
Saliente-se, contudo, que a intenção do pluralismo não é negar o direito estatal, mas
reconhecer que existem outras formas jurídicas na sociedade, caracterizando a
“globalidade do direito numa dada sociedade” 44.
A partir destas considerações em que se buscou estabelecer a distinção entre o
pluralismo jurídico progressista e o neoliberal, denota-se que o pluralismo jurídico
compreende muitas tendências com origens distintas, cujas características são múltiplas,
podendo ser encontrado defesas tanto conservadora, como liberal, ou então, moderadoras e
radicais, não sendo possível por tal razão delinear princípios essências uniformes, dado
essa verificada complexidade45.
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Para o teórico, o que define o pluralismo jurídico é a “multiplicidade de manifestações
ou práticas normativas num mesmo espaço sociopolítico, interagidas por conflitos ou consensos,
podendo ser ou não oficiais e tendo sua razão de ser nas necessidades existenciais, materiais e
culturais” 46.
A proposta do pluralismo jurídico de teor comunitário-participativo para espaços
institucionais periféricos passa, fundamentalmente, pela legitimidade instaurada por novos
atores sociais e pela justa satisfação de suas necessidades, razão pela qual se enfatiza a
importância dos movimentos sociais na criação e elaboração de novos padrões normativos.
Importa, ainda, considerar que o modelo desenhado por Wolkmer designado de
comunitário-participativo se configura através de um espaço público aberto e compartilhado
democraticamente, que privilegia a participação direta de agentes sociais na regulação das
instituições, nas quais o Direito é tido como fenômeno resultante de relações sociais de fontes
normativas não obrigatoriamente estatais, “e uma legitimidade embasada nas “justas” exigências
fundamentais de sujeitos sociais e, finalmente, de encarar a instituição da Sociedade como
estrutura descentralizada, pluralista e participativa” 47.
A teoria pluralista proposta por Wolkmer sublinha, como fonte de produção jurídica, os
movimento sociais engendrados por novos agentes coletivos, por vontade própria e consciência
de seus reais interesses, os quais funcionam como vetor para criação e institucionalização de
novos direitos. Segundo a teoria, esses novos agentes coletivos são os sujeitos sociais “atingidos
na sua dignidade pelo efeito perverso e injusto das condições de vida impostas pelo alijamento do
processo de participação e desenvolvimento social, e pela repressão e sufocamento da satisfação
das mínimas necessidades” 48.
Entendem-se como necessidades humanas fundamentais as existenciais (de vida),
materiais (de subsistência) e culturais, não as reduzindo meramente às necessidade sociais ou
materiais, abandonando-se a leitura 'economicista' que prioriza as necessidades essenciais como
resultantes do sistema de produção 49.
Essas necessidades funcionam como fator de validade de “novos” direitos que nem
sempre são inteiramente “novos”, significando novo o modo de obtenção proveniente de um
processo de lutas e conquistas das identidades coletivas de direitos que não passam mais pelas
vias tradicionais. Portanto, a designação de “novos” direitos “refere-se à afirmação e
materialização de necessidades individuais (pessoais) ou coletivas (sociais) que emergem
informalmente em toda e qualquer organização social, não estando necessariamente previstas ou
contidas na legislação estatal positiva” 50.
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Para melhor compreensão da natureza e especificidade do pluralismo, alguns princípios
valorativos são destacados, como “autonomia”, “descentralização”, “participação”, “localismo”,
“diversidade”, e “tolerância” 51.
Como preconiza Wolkmer 52:

a ação dos novos movimentos sociais, das organizações populares voluntárias e dos
demais corpos intermediários revela-se fonte autêntica de indícios, referências e
diretrizes materiais e culturais do novo saber e da nova educação acerca do 'legal', do
'jurídico' e da 'justiça'. A força desse processo educativo de socialização será
plenamente eficaz quando for capaz de gerar não só novas formas de relacionamento
entre poder societário e Estado, entre público e privado, entre informal e formal, entre
global e local, mas também formas de vida cotidiana, estimuladoras de orientações
baseadas em princípios comunitários, como 'autonomia', 'alteridade',
'descentralização', 'participação' e ' autogestão'.

No que tange a autonomia, o autor enfatiza que esta se manifesta através do poder
dos movimentos sociais independentemente do poder governamental, cuja eficácia
“dependerá do grau de liberdade de suas articulações e mobilizações em função de lutas que
objetivam reivindicações idealizadas” 53.
De outro norte, a descentralização implica em articular as condições necessárias para
impulsionar a dinâmica interativa da própria participação entre os grupos sociais. A
descentralização, portanto, tem o papel de propiciar um reforço dos espaços de poder local e
ampliar a participação das minorias54.
O localismo, por sua vez, enquanto princípio valorativo tem o condão de garantir a
organização e articulação do poder local descentralizado no sentido de favorecer as condições
próprias para a produção direta de processos decisórios 55.
A valoração da diversidade como princípio do pluralismo se justifica a partir de sua
própria concepção pluralista e fragmentada que privilegia a diferença e admite realidades
díspares, cujo sistema provoca a difusão das diferenças. Dessa concepção decorre a valoração da
tolerância enquanto princípio norteador do pluralismo, na medida em que se resguarda através de
“regras de convivência pautadas pelo espírito de indulgência e pela prática da moderação” 56.
Essa essência da diversidade na raiz do pluralismo acarreta a proliferação das
diferenças, dos dissensos e confrontos dentro de uma normalidade estruturada, diferenciandose da “ortodoxia monista” que encobre as contradições e diversidades. Como menciona
Wolkmer, “no dizer de Pierre Ansart, o pluralismo confirma as divisões e incita cada grupo,
cada semigrupo e cada indivíduo a explicitar suas exigências e aceitar o conflito como a
condição de sua inserção social positiva” 57.
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O pluralismo é uma das marcas constitutivas das democracias contemporâneas, como
assinala Gisele Citadino, que elenca em sua obra intitulada “Pluralismo, Direito e Justiça
Distributiva” as significações distintas das concepções de pluralismo no âmbito da filosofia
política e os argumentos acerca da justiça decorrentes da maneira como liberais, comunitários e
deliberativos lidam com a heteregoneidade e a diferença 58.
Segundo a autora, para os liberais o pluralismo associa a conformação de uma sociedade
justa à garantia da autonomia privada do cidadão, enquanto que os comunitários privilegiam a
autonomia pública e, portanto, a intra-subjetividade das diversas identidades sociais e culturais.
Os deliberativos, por seu turno, representados no pensamento de Habermas, sustentam uma
concepção de pluralismo segundo a qual “tanto a subjetividade das concepções individuais sobre
o bem, quanto a intra-subjetividade dos valores culturais que conformam as identidades sociais,
podem ser submetidas a um amplo debate público” 59.
Wolkmer, por sua vez, destaca que a “compreensão filosófica do pluralismo reconhece
que a vida humana é constituída por seres, objetos, valores, verdades, interesses e aspirações
marcadas pela essência da diversidade, fragmentação, circunstancialidade, temporalidade,
fluidez e conflituosidade” 60.
A partir da valoração desses princípios e do apontamento de 'desvios' das antigas e ainda
atuais concepções de pluralismo, Wolkmer incita a reflexão sobre um novo pluralismo
dissociado da noção individualista do mundo e resultante da síntese social de todos os intentos
particulares e coletivos. Segundo o autor, tal proposição é radicalmente contrária ao pluralismo
desenfreado e implementado pelo surto 'neoliberal' e pela retórica 'pós-moderna' que favorecem
ainda mais o interesse de segmentos privilegiados e corporações privativistas, coniventes com as
formas mais avançadas de exclusão, concentração e dominação do grande capital 61.
Wolkmer adverte que pode existir dois tipos de pluralismo legal: um pluralismo
autêntico que consegue se desvencilhar do controle do estado e um outro mascarado em que a
autonomia dos movimentos sociais é conferida pelo próprio estado, que apenas de fachada,
aparenta práticas pluralistas, mas na verdade se ajustam às regras e conveniências impostas pela
ordem estatal 62.
Por outro lado, ressalta que a viabilização de um autêntico pluralismo jurídico está
intimamente relacionada a fundamentos de “efetividade material”, caracterizados pela
“emergência de novos sujeitos coletivos” e a “satisfação das necessidades humanas
fundamentais”; e, ainda, a fundamentos de “efetividade formal”, que se afigura na “reordenação
do espaço público mediante uma política democrático-comunitária descentralizadora e
58
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participativa”, “desenvolvimento da ética concreta da alteridade”, “construção de processos para
uma racionalidade emancipatória” 63.
Para a efetivação da adoção de um novo paradigma na formulação da proteção de
“novos direitos”, imprescindível a reorganização democrática da sociedade civil, a fim de
reivindicar e instituir uma ordem normativa identificada com as carências e as necessidades
cotidianas de novos sujeitos coletivos, a partir de um processo histórico-social participativo em
constante reafirmação.

IV - CONCLUSÃO
Os direitos são fenômenos históricos que precisam ser entendidos e normatizados a
partir de um determinado contexto. Nesse condão, buscou-se delinear as profundas mudanças
sociais advindas com a globalização na pós-modernidade.
De fato, as atuais exigências ético-políticas incitam a idealização de novos padrões
normativos, que possam melhor solucionar as demandas específicas advindas da globalização,
caracteriza profundas contradições sociais, pela homogeneização da culturas e pela
internacionalização dos direitos.
Na atualidade, o progresso da ciência e da tecnologia obriga o operador do direito a se
defrontar com uma nova realidade, ainda em construção, exigindo-se consciência das
implicações da nova Era em que vivemos na Teoria do Direito, a qual deve refletir este momento.
Assim, não se pode desconhecer as demandas emergenciais, a ética da pósmodernidade, a realidade da globalização na construção de novos direitos, exigindo cada vez
mais a participação democrática e a satisfação das necessidades humanas fundamentais, a partir
do desenvolvimento da ética concreta da alteridade e da construção de processos para uma
racionalidade emancipatória do ser humano.
Nesse diapasão, o pluralismo jurídico se apresenta com novo fundamento da cultura do
Direito porque privilegia a participação direta de agentes sociais na regulação das instituições,
onde o Direito é tido como fenômeno resultante de relações sociais de fontes normativas não
obrigatoriamente estatais, que traz uma legitimidade embasada nas exigências fundamentais de
sujeitos sociais e, finalmente, de encarar a instituição da Sociedade como estrutura
escentralizada, pluralista e participativa.
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ARTIGO
SERIEDADE DA PROPOSTA LICITATÓRIA: PROTEÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
David Laerte Vieira1

RESUMO
A Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 8.666/93), em toda a sua extensão, ademais
de ser uma garantia a interesses individuais, constitui-se em relevante instrumento de proteção à
Administração Pública. A regra do todo vale, outrossim, quando se trata especificamente dos
dispositivos que aludem à proposta apresentada na licitação, sendo a proteção à Administração
Pública decorrente da obrigatoriedade de seriedade na sua formulação. A proposta necessita ser
séria, ou seja, formulada não só com o intuito, mas também com a possibilidade de ser mantida e
cumprida. Não se admite que no procedimento licitatório, que objetiva dar cumprimento a uma
determinação de norma cogente, sejam apresentadas propostas destituídas da intenção de se
obrigar. Na prática administrativa é rotineiro que licitantes comuniquem ao Poder Público da
impossibilidade de honrar a proposta apresentada durante o certame licitatório, sob os mais
diversos argumentos, ocasionando gravames à Administração (perda de tempo e de dinheiro
públicos), inviabilizando-a de realizar ações em benefício da sociedade. A Lei 8.666/93, em
dispositivo de alta densidade moral (art. 43, § 6º), repele tais práticas, asseverando que, após a
habilitação, o licitante não pode retirar sua proposta. Se o fizer, será responsabilizado pelo
disposto no art. 81 e seguintes. Ficam evitadas, assim, propostas cuja seriedade dependa da
verificação do destino da licitação, propiciando vícios e desvios. Infere-se, dessa forma, que a
obrigatoriedade de seriedade na formulação da proposta licitatória constitui-se em proteção à
Administração Pública e, por decorrência lógica, aos próprios administrados, destinatários
diretos que são de seus bens e serviços.
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I - INTRODUÇÃO

Consoante preceitua a doutrina jurídica, a proposta contratual há de ser séria e completa,
sendo estes, portanto, seus elementos obrigatórios.
Objetiva o presente artigo demonstrar que a seriedade na formulação da proposta
licitatória, que obriga a que a mesma seja mantida por quem a formula, resulta em profícuo
resguardo à Administração e, por conseqüência, ao interesse público.
A licitação é um procedimento administrativo com dois objetivos precípuos: selecionar
a proposta mais vantajosa para a Administração e assegurar a observância do princípio
constitucional da isonomia, garantindo igual oportunidade a todos os interessados na disputa.
Desde aí já se observa a relevância normativa conferida à proposta, para o atingimento
dos fins colimados pela Administração. Daí o porquê da necessidade de a mesma corresponder a
todas as exigências traçadas pela lei e pelo instrumento convocatório. Há de ser elaborada com a
seriedade necessária pelo interessado em contratar com o Poder Público, de vista que o
procedimento ao qual passará a integrar é regido por normas cogentes.
Gize-se que em vista de a matéria concernente à seriedade da proposta contratual
caracterizar-se por ser marcadamente teórica, no decorrer da pesquisa utilizaremos
conhecimentos do Direito Privado, vez que tal habilidade torna mais sólida a compreensão de
institutos de Direito Público.
Por fim, ressalte-se a proficuidade da presente investigação, máxime porquanto a
prática administrativa revela ser rotineiro que licitantes “batam à porta” da Administração para
comunicar-lhe da impossibilidade de honrar a proposta apresentada durante o certame licitatório,
sob os mais diversos argumentos, na sua grande maioria injustificáveis, resultando em gravames
ao Poder Público, com reflexos negativos incidentes sobre a população, que é a beneficiária
direta de seus bens e serviços.

84

David Laerte Vieira

II - DESENVOLVIMENTO
1. PROPOSTA LICITATÓRIA: SUBSÍDIO TEÓRICO EMPRESTADO PELO DIREITO
PRIVADO
Visando disciplinar a matéria concernente à proposta nas licitações, e, dada a incontestável
relevância do tema, o legislador reservou-lhe dispositivos na Lei 8.666, de 1993, a exemplo do que
trata do prazo de sua desistência e o referente à forma como deva ser apresentada.
O regime conferido pela Lei 8.666 à proposta visa - como, por óbvio, é típico dos comandos
normativos - à proteção dos sujeitos envolvidos no procedimento da disputa. Ao licitante, verbi
gratia, é assegurada a objetividade no julgamento, sendo a proposta formulada em vista a uma
avaliação por critérios predeterminados. No que toca à Administração Pública, a proteção reside na
própria obrigatoriedade da proposta, que a sujeita a ser séria, sendo esse o aspecto de interesse no
presente estudo.
Impende salientar que ademais de todo o plexo normativo constante da Lei 8.666, o sistema
de proteção à Administração Pública, no que concerne à proposta licitatória, recebe subsídios,
2
outrossim, do Direito Privado . A bem da verdade, tais subsídios, além de proporcionar uma
compreensão mais completa de institutos do Direito Público, já consolidados em caracteres próprios
e regidos pelo interesse público, proporcionam um aumento na base normativa e doutrinária,
ampliando-se a proteção à Administração.
Embora defendamos que, como regra, não cabe a nenhuma das disciplinas jurídicas
reivindicar, para seu campo, a prioridade de um dado instituto, quando este é comum a vários setores
do Direito, tal assertiva não se aplica à proposta apresentada nas licitações.
Diferencia-se, assim, proposta licitatória, instituto exclusivo do Direito Administrativo, de
proposta em sentido genérico, comum a vários ramos do Direito e que se aproxima de categoria
3
jurídica .
Fato que merece observação é que os administrativistas ainda não cuidaram de
conceituar o instituto da proposta licitatória, preferindo a maioria deles se utilizar dos conceitos dos
civilistas, assim o fazendo a partir da proposta tomada em seu sentido genérico, e não à proposta
licitatória propriamente dita, ou seja, acabam retornando ao Direito Privado.
4

Cite-se, por exemplo, Carlos Pinto Coelho Motta , que após conceituar proposta como um
documento que obriga quem o formaliza, indica, icontinenti, o art. 1.080 do Código Civil,
apontando, a seguir, os civilistas Maria Helena Diniz, Orlando Gomes e Caio Mário da Silva Pereira.
2

Por outro lado, impende registrar que há autores que sustentam não existir mais a separação estanque entre Direito
Público e Direito Privado, citando ramos que são, para eles, testemunhos eloqüentes da defasagem da summa divisio.
3
Entende-se por categoria jurídica ou noção categorial a proposição que envolve juízo de existência, sob a forma
afirmativa e de tal modo descomprometida com vários ramos da ciência do direito, que a todos transcende.
4
MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas Licitações e Contratos. 7. ed., Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 247.

85

Seriedade da Proposta Licitatória: Proteção à Administração Pública

Assim, a despeito de o tema ter por fim a abordagem de um instituto de Direito Público,
porém, em vista de que as teorias de Direito Privado - milenarmente trabalhadas através dos
séculos, desde os romanos -, buscam regular exaustivamente os assuntos de que tratam, utilizarse-á de seus subsídios nesta investigação. O estudo do Direito Privado é, sem dúvida,
fundamental na construção dos institutos do Direito Público.
Registre-se, por fim, que a própria Lei 8.666/93, em seu art. 54, reconhece a
possibilidade de os contratos administrativos serem regidos supletivamente pela Teoria Geral
dos Contratos e disposições de Direito Privado. Justificadas, portanto, as incursões do presente
estudo na doutrina privatista.

2. SERIEDADE DA PROPOSTA LICITATÓRIA
Embora a doutrina administrativistas segregue em diferentes capítulos as matérias de
“licitação” e “contrato”, compete salientar que a gestação do contrato administrativo está no
procedimento licitatório, mais propriamente na proposta, não havendo que se falar, assim, em
delimitação estanque entre os temas. A proposta é, quanto a esse aspecto, elemento de
irretorquível convergência, porquanto se vincula, diretamente, tanto à licitação quanto ao
contrato.
Proposta ou oferta, consoante pontifica Orlando Gomes “é a firme declaração
receptícia de vontade dirigida à pessoa com a qual pretende alguém celebrar um contrato, ou
5
6
ao público” . Também conhecida como policitação , a oferta é uma iniciativa que provém de
um dos eventuais contratantes, certa e inequívoca, tendente diretamente à conclusão do
contrato.
Segundo o novo Código Civil, em seu art. 427: “A proposta de contrato obriga o
proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das
circunstâncias do caso”.
Comentando a norma supra, o civilista Levenhagen assevera que:
a proposta, simplesmente, não faz nascer o contrato, mas gera, para o
proponente, responsabilidade, em razão da seriedade que contém
implicitamente, assumindo, por isso, um caráter de obrigatoriedade quanto à
sua sustentação e validade 7.

Na Lei de Licitações, o dispositivo que mais se aproxima de tal preceito é o §6º, do art.
43, que consigna que após a fase da habilitação, não cabe a desistência de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
5

GOMES, Orlando. Contrato. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 65.
Coincidentemente as expressões policitação e licitação são quase parônimas, aproximando-se em sua grafia e
pronúncia, embora a raiz etimológica das mesmas sejam bem diversas.
7
LEVENHAGEN. Código Civil, Comentários Didáticos. Direitos das Obrigações. São Paulo: Atlas, 1995, p. 190.
6
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Para Marcello Caetano, as propostas necessitam ser sérias, firmes e concretas. Proposta
séria é aquela feita não só com o intuito, mas também com a possibilidade de ser mantida e cumprida;
proposta firme é aquela feita sem reservas, tais quais as de cláusula condicional ou resolutiva;
proposta concreta é aquela cujo conteúdo do ofertado está perfeitamente determinado nela mesma,
sem estabelecer remissões a ofertas de terceiros8.
Dentre as características apontadas pelo exímio doutrinador, interessa ao presente estudo, a
característica da seriedade da proposta, ante os reclames de que a imutabilidade a que deva estar
revestida se traduza em vantagem à realização do interesse público, fim derradeiro da
Administração.
Nesse sentido, ao sustentar que a proposta deva ser séria, completa, precisa ou clara, e
inequívoca, a magistral Maria Helena Diniz sustenta que ela:
antes de tudo deve ser séria, pois a ordem jurídica não permitiria uma burla, nem seria
compatível com a seriedade do direito que a proposta iniciadora de um contrato tivesse feição
diversa, hipótese em que seria uma farsa ou uma brincadeira9.

No dizer de Sílvio de Salvo Venosa “a proposta séria é aquela que demonstra efetiva vontade
de contratar, não um simples espírito jocoso ou social, por exemplo” 10.
A proposta, então, deve ser formulada de tal modo que, em virtude da aceitação, possa-se obter o
acordo sobre a totalidade do contrato. Há de ser, portanto, séria, caso contrário, não terá relevância jurídica.
A bem da verdade, a seriedade afasta a indesejável e inoperante declaração jocandi causa.
Ora, é inadmissível que no procedimento licitatório, que objetiva dar cumprimento a uma determinação
de norma cogente, sejam apresentadas propostas sem a intenção de se obrigar, ou sem possibilidade de
serem mantidas e cumpridas.
A proposta formulada à Administração Pública não é uma proposta qualquer. É inferência
lógica que o requisito da seriedade deve ser mais incisivo em se tratando de oferta formulada à
Administração. O Estado representa um somatório de vontades individuais. A licitação é o instrumento
para que o ele realize um fim público.
Sendo a função social do contrato, de que a boa-fé é conseqüência imediata, princípio
aplicável aos contratos de direito privado, com mais razão ainda deve o contratado que celebra ajuste
com a Administração agir com correção, sob pena de responder, administrativamente, inclusive, pelos
danos que vier a causar ao erário, máxime quando os contratos celebrados têm, por fim último, a
11

satisfação do interesse público .
8

CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo. t. 1, Rio de Janeiro: Forense, 1970, p. 539. apud MELLO,
Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 19. ed., São Paulo: Malheiros, 2005. p. 560.
9
DINIZ, Maria Helena. Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 55.
10
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. 5. ed., São
Paulo: Atlas, 2005, p. 545.
11
TCU. ZYMLER, Benjamin. TC 016.988/01-8, Acórdão n. 165/03, DOU de 17.3.2003, p. 119. apud MOTTA,
Carlos Pinto Coelho. Aplicação do Código Civil às Licitações e Contratos. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 127.
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Enquanto na peleja o licitante, dentro de um legítimo direito, está normalmente
exercendo o comércio e perseguindo o lucro, ou seja, um interesse individual, o Estado na ampla
maioria das vezes, não obstante a obrigatória observância ao princípio da economicidade,
pretende a realização de um fim social. Daí correto dizer-se da existência de uma superseriedade
na proposta licitatória.
Saliente-se que as questões que invariavelmente se colocam ao escrutínio das comissões
de licitação versam, circunstancialmente, sobre a extensão do erro; sua natureza formal (erro
quanto à forma) ou material (erro quanto ao conteúdo); até que ponto prejudica a compreensão
global da proposta; até que ponto altera a própria natureza da proposta; até que ponto influi na
avaliação da mesma, ou no julgamento objetivo por parte da comissão. Enfim: em que condições
deveria a proposta ser invalidada por causa de um erro12?
Registre-se que o erro que conduz à invalidação da proposta pode ser alegado não
apenas no sentido de prejudicar, como também no de beneficiar a pessoa do licitante:
a) No primeiro caso, tem-se, por exemplo, situações em que o mesmo erra a
especificação de um determinado item da licitação, ocasionando a sua desclassificação.
b) No segundo, apontamos a contextura em que o licitante oferece um produto a um
determinado preço, e a seguir, vendo-se em dificuldades para sustentar a oferta, passa a alegar
erro na sua formulação, visando eximir-se da obrigatoriedade da assinatura contratual. Nesse
caso, se o motivo for injustificado, infere-se que a proposta licitatória não foi dotada da seriedade
devida, razão pela qual a negativa ao chamamento da Administração para a celebração do ajuste
implica em responsabilidades previstas em lei.
Ao abordar acerca do tema “Pregão: nova modalidade licitatória”, em sua Parte IV - o
edital do pregão, item 17 - cominação de sanções por inadimplemento, Marçal Justen Filho,
aludindo ser aplicável ao caso as considerações realizadas a propósito das sanções previstas na
Lei 8.666, pontifica que:
a seriedade dos licitantes e do particular contratado é essencial para o êxito do modelo
da contratação administrativa. Essa questão se põe com maior intensidade ainda nos
casos em que se opta por pregão. É que o procedimento simplificado não comporta
maior indagação acerca da idoneidade do licitante. Por isso mesmo, existe o risco de
aventureiros lançarem-se em busca da contratação. É essencial a previsão precisa e
determinada de sanções para tornar previsível, inquestionável e irreversível a punição
a situações dessa ordem13.

Lamentavelmente, ainda são bastante comuns nas licitações desculpas pueris dos
licitantes do tipo “a secretária enganou-se ao cotar os preços da proposta”14. Em tais casos, deve a
Administração Pública agir com firmeza, visando coibir práticas deste jaez.

12

MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Aplicação do Código Civil às Licitações e Contratos. Belo Horizonte: Del Rey,
2004, p. 66.
13
http://licitacao.uol.com.br/artdescricao.asp?cod=10.
14
PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 4. ed., Rio de
Janeiro: Renovar, 1997, pp. 314/315.
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Saliente-se que a proposta deve possibilitar a aceitação consciente e expressa. Para isso,
há de estar investida de informações corretas e precisas sobre todos os elementos essenciais
digitados pela espécie de contrato visado, notadamente o preço. Este, quando em dinheiro, deve
ser determinado ou suscetível de determinação, segundo critérios objetivos e exteriores às partes.
O preço deve ser muito bem elaborado na proposta, com a seriedade devida, de modo a
tornar-se inequívoco, traduzindo, incontestavelmente, a vontade do proponente.

3. VINCULAÇÃO DA PROPOSTA COM PRAZO DE VALIDADE FIXADO
No tocante à força vinculante da proposta contratual, Maria Helena Diniz, citada por
Carlos Pinto Coelho Motta, sustenta que:
a proposta é uma declaração receptícia de vontade dirigida por uma pessoa à outra,
com quem se pretende celebrar um contrato, e por força da qual a primeira manifesta
sua intenção de se considerar vinculada se a outra parte aceitar (...) A proposta revestese de força vinculante em relação ao que a formula e não produz conseqüências
jurídicas para a outra parte, mas tão-somente para o solicitante, visto que ainda não se
tem contrato 15.

Saliente-se que o Direito brasileiro adotou o “princípio do consensualismo”, segundo o
qual o acordo de vontades, resultante da proposta e da aceitação, é suficiente à perfeição do contrato.
A antiga doutrina, baseada na tradição romana, considerava que a proposta não obrigava
o proponente. Neste sentido a lição de Pothier:
a policitação, segundo o direito natural, não produz obrigação propriamente tal; e
aquele que faz tal promessa, pode arrepender-se, enquanto ela não for aceita pelo outro
a quem foi feita. Porque não pode haver obrigação sem haver direito adquirido por
aquele a quem interessa fazê-la cumprir16.

Segundo Darcy Bessone, esta posição, entretanto, não mais prevalece na atualidade: há
um consenso de que a revogação da proposta ocasiona a responsabilidade do proponente17.
Para Saleilles e outros autores mais modernos, se o próprio policitante fixou um prazo
18
para aceitação, não pode ele retirar sua oferta antes da expiração deste prazo . Ao formular a
proposta, o ofertante sabe que cria para o destinatário, em virtude de sua iniciativa, uma
expectativa de contrato. Este, dando como certo o negócio, pode assumir despesas, além de
realizar ou deixar de realizar outros negócios. É lícito, pois, admitir que a proposta encerre,
implicitamente, a obrigação de reparação dos prejuízos decorrentes da revogação.

15

Apud MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Op. cit., p. 247.
BESSONE, Darcy. Do contrato, p. 123. apud LOUREIRO, Luiz Guilherme. Teoria Geral dos Contratos no Novo
Código Civil. São Paulo: Método, 2002, p. 170.
17
Idem, Ibidem.
18
Étude sur la théorie genérale des obligations d'aprés le premier projet de Code Civil pour l'empire allemand, apud
BESSONE, Ob. cit., p. 126. apud, LOUREIRO, Luiz Guilherme, Teoria Geral dos Contratos no Novo Código Civil.
16
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O Código francês, não traz previsão acerca da obrigatoriedade da proposta, donde se extrai
a ausência de vinculação da mesma. Diferentemente, o Código alemão prevê que a proposta é
vinculativa, devendo ser mantida sob certo prazo e condição.
Não se confunde a vinculação da proposta com sua revogabilidade. O ofertante pode deixar
de realizar o negócio, submetendo-se a perdas e danos. Não poderá fazê-lo, porém, se a proposta vier
com a cláusula de irrevogabilidade. 19
Impende salientar que os códigos mais modernos, v.g. o Código de Québec, estabelecem de
forma expressa a vinculação da oferta acompanhada de um prazo para aceitação. O novo Código
Civil adota similar solução, colocando o direito em harmonia com a ética e a segurança dos negócios.
Registre-se que tal preceito também alcançou o regime jurídico das licitações, em que a oferta
apresenta um prazo de validade, dentro do qual, encerradas as etapas licitatórias, o ofertante há de ser
convocado para a assinatura do contrato administrativo.
Há julgados entendendo que pelo fato de a oferta criar no oblato a crença de que o contrato
em perspectiva será celebrado, levando-o a despesas, à cessação de certas atividades, a dispêndio de
tempo e etc., o proponente responderá por perdas e danos, se injustificadamente a retirar (RT,
104:608).
Dessa forma, caso a oferta seja revogada antes de expirado o prazo de validade, tal conduta
implicará na responsabilidade do proponente, não sendo necessário estabelecer sua culpa, visto que
a retratação, por si só, faz presumi-la.
Especificamente no que toca às licitações, prevê a Lei 8.666/93 (art. 43, § 6º), que após a
habilitação o licitante não pode retirar sua proposta. Se o fizer, será responsabilizado pelo disposto
no art. 81 e seguintes. Assim, até o fim da fase de habilitação, poderão os concorrentes desistir das
propostas ofertadas, independentemente da anuência da Administração. Encerrada essa, a retirada
da proposta depende da demonstração pelo proponente de motivo justo e superveniente, o qual
deverá ser analisado e aceito pela comissão de licitação.
Segundo Marçal Justen Filho “a regra visa a evitar que o sujeito apresente propostas cuja
20
seriedade ficasse dependente da verificação do destino da licitação, o que propiciaria vícios e desvio” .
No entender de Jessé Torres:
A inteligência do preceito está em que o interesse público sobreleva-se ao particular,
não se quedando aquele inerte ou impotente diante de manobras deste. Em outras
palavras: desistir antes de conhecidos os habilitados, é direito do licitante; desistir
depois disto, é abuso de direito contra o interesse público 21.

19

VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit., p. 547.
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 8. ed., São Paulo:
Dialética, 2002, p. 435.
21
PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Ob. cit., pp. 314/315.
20
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De alta densidade moral a previsão, na Lei de Licitações, do dispositivo em comento. Por
vezes a Administração Pública se depara com o requerimento de licitante solicitando a retirada de
sua proposta, logo após ter-se sagrado vencedor do certame, ao argumento de que não pode honrá-la,
prejudicando todo o procedimento realizado, resultando em perda de tempo e de dinheiro público,
sem contar que ocasiona inviabilidade à Administração de realizar ações em benefício do povo.
Daí justificada a previsão de todo o conjunto normativo acerca da seriedade da proposta
contratual no Estatuto Licitatório e demais leis, visando à segurança nos negócios jurídicos e à
proteção da Administração Pública.
Ora, a proposta apresentada à Administração não é uma ato qualquer! É uma manifestação
volitiva que passa a integrar um procedimento formal, com a participação do Poder Público durante
toda a disputa, e que culmina na celebração de um contrato a satisfazer uma necessidade coletiva.
Daí o porquê de a seriedade na formulação da proposta contratual significar a concretização do
princípio da supremacia do interesse público22 e resultar em guarida à Administração.

III - CONCLUSÕES
A proposta quando destinada à Administração Pública, há de ser procedida do
imprescindível atributo da seriedade, feita não só com o intuito, mas também com a possibilidade de
ser mantida e cumprida;
Proposta séria é aquela formulada com a pretensão de se obrigar, afastando-se, assim, a
indesejável declaração jocandi causa;
Nesse sentido, o licitante há de conferir dedicada atenção quando da formulação de sua
proposta, pois do contrário não poderá alegar, por exemplo, a incorrência em erro como pretensão de
eximir-se da obrigatoriedade da assinatura contratual e dos efeitos negativos decorrentes da recusa;
Infere-se, dessa feita, que quando a Lei 8.666/93 veio proibir a retirada da proposta
licitatória após a fase de habilitação, pretendeu que a mesma fosse formulada com a devida
seriedade, objetivando, assim, resguardar a Administração Pública de artimanhas de licitantes que se
negam a honrá-la, o que ocasiona transtornos ao funcionamento da máquina pública, com
repercussões negativas aos administrados.
A proposta, portanto, deve dispor de seriedade, não somente pela participação direta do
Poder Público durante toda a peleja, mas notadamente porquanto o que nela consta poderá vir a ser o
objeto escolhido para a satisfação de um fim social, de uma necessidade coletiva, de um interesse
público buscado pertinazmente e sem mensuração de esforços.
22

Trata-se, de fato, do primado do interesse público. O indivíduo tem que ser visto como integrante da sociedade, não
podendo os seus direitos, em regra, ser equiparados aos direitos sociais. CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo. 15. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 25.
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1. ENQUADRAMENTO DO COMUNICADO CIENTÍFICO AO TEMÁRIO

DO CONGRESSO
O presente Comunicado Científico discorrerá sobre o Princípio da Precaução sob
enfoque na liberação, um tanto quanto precipitada, dos organismos geneticamente modificados
(OGMs) em território brasileiro. Escolheu-se, para efeito de confrontação, o Princípio da
Equivalência Substancial, adotado pelos norte-americanos. O Comunicado está incluído no
temário “Princípio da Precaução”, Painel V - Direito Ambiental, do XX Congresso Brasileiro de
Direito Administrativo.
Pelo princípio da precaução (precautionary principie), em existindo dúvida ou
incerteza científica sobre determinados atos ou substâncias, a prudência fará com que a decisão
nunca recaia em desfavor da natureza. Aplica-se, assim, o in dubio pro natura.
O princípio foi adotado somente no campo da proteção ambiental. Outras áreas
importantes que são abrangidas pelos direitos das gerações futuras - tais como a ciência, a arte e a
preservação de monumentos históricos - não foram beneficiadas por qualquer obrigação
internacional que imponha a aplicação do princípio”2.
Saliente-se, que não obstante o enfoque conferido sob a óptica do Direito Ambiental, o
tema interessa ao Direito Administrativo, vez que “deixa de buscar eficiência a Administração
Pública que, não procurando prever danos para o ser humano e o meio ambiente, omite-se no exigir
e no praticar medidas de precaução, ocasionando prejuízos, pelos quais será co-responsável”3.
Ademais disso, o princípio da precaução está compreendido na seara do poder de
polícia da Administração Pública, consoante afirma François Ewald:
O Estado que, tradicionalmente, encarrega-se da salubridade, da tranqüilidade, da
segurança, pode e deve para este fim tomar medidas que contradigam, reduzam, limitem,
suspendam algumas das grandes liberdades do homem e do cidadão: expressão,
manifestação, comércio, empresa. O princípio da precaução estende este poder de
polícia. Em nome desse princípio, o Estado pode suspender uma grande liberdade,
mesmo que ele não possa apoiar sua decisão em uma certeza científica 4.
1

Procurador do Estado do Acre, Chefe da Procuradoria Administrativa, Mestrando em Direito Econômico, Especialista em
Biologia, Especialista em Direito Público, Especialista em Direito Tributário, Especializando em Administração Pública e
membro da Comissão Editorial da Revista da PGE-AC.
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KISS, Alexandre. Os direitos e interesses das gerações futuras e o princípio da precaução. In VARELLA, Marcelo Dias &
PLATIAU, Ana Flávia. (org.). Princípio da Precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 12.
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MACHADO, Paulo Affonso Leme. Princípio da Precaução no Direito Brasileiro e no Direito Internacional e Comparado. In
VARELLA, Marcelo Dias & PLATIAU, Ana Flávia. (org.). Princípio da Precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 367.
4
KISS, Alexandre. Op. cit. p. 11.
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Paulo de Bessa Antunes entende que:
(...) sempre que atividades com OGM possam em tese, significar, concreta ou
potencialmente, uma alteração adversa dos bens jurídicos tutelados, o poder de polícia
do Estado poderá atuar, desde que a autoridade pública fundamente a sua intervenção.
Vale aqui a aplicação dos princípios jurídicos da prevenção e, principalmente, da
precaução. O objetivo declarado da lei é o de submeter toda a atividade relacionada
5
com os OGM ao controle público e social .

2. APARIÇÕES DOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO
Os princípios em epígrafe baseiam-se em preceitos milenares, a exemplo da prudência e da
diligência, introduzidos na Bíblia (Sab. 8:7/8; Mat. 7:24; Salmos 2:10 e Provérbios 13:16) e sedimentados
na legislação dos mais diversos países.
O princípio da precaução difere-se do princípio da prevenção, no tocante à avaliação do risco que
ameaça o meio ambiente. A precaução é considerada quando o risco é elevado - tão elevado que a total
6
certeza científica não deve ser exigida antes de se adotar uma ação corretiva .
O princípio da prevenção é mais antigo, aparecendo em atos e tratados internacionais ambientais
já na década de 30, do século findo. O princípio da precaução, por seu turno, iniciou sua aparição jurídica
internacional em meados da década de 80.
A primeira referência acerca de “medidas de precaução” em nível de tratado ocorreu na
Convenção de Viena de 1985, em seu Preâmbulo, fruto da crescente preocupação mundial com a agressão à
camada de ozônio. Porém, a Declaração do Rio, resultante da Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92) foi quem conferiu projeção internacional ao tema, quando o
incluiu como Princípio:
Princípio 15. Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaças de
danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não deve ser utilizada como
razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.

Registre-se que, embora constando em um documento internacional, a imperatividade jurídica
do princípio da precaução veio a ser colocada em xeque. Por ter sido aprovado em uma Conferência, não
poderia obrigar os países que a assinaram, sendo mera "soft law", ante a ausência de vinculação.
Alguns doutrinadores, a exemplo de Enio Moraes da Silva, reagiram ao sustentar a
aplicabilidade normativa do princípio, por ter o Brasil assinado as Convenções da Diversidade Biológica e a
Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. De outra face, consoante o magistério de
Sadeller “apesar das intenções louváveis que defendem essas numerosas declarações, o princípio da
precaução não tem, nem de longe, os traços necessários para seu reconhecimento como regra jurídica”.
5

SILVA, Enio Moraes da. Os organismos geneticamente modificados e o princípio da precaução como instrumento
de proteção ambiental. In FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. (org.). Desafios Éticos da Advocacia Pública.
Rio de Janeiro: Esplanada, 2002, p. 213.
6
SADELLER, Nicolas de. O Estatuto do Princípio da Precaução no Direito Internacional. In VARELLA, Marcelo
Dias & PLATIAU, Ana Flávia Barros. (orgs.). Princípio da Precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 50.
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Em meio à polêmica, a nova Lei de Biossegurança - Lei 11.105, de 24 de março de 2005,
ao ser alusiva expressamente ao princípio (art. 1º), veio a constituir-se em importante marco
normativo acerca do tema:
Art. 1o Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a
construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a
importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo,
a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados –
OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de
biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a
observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente. (Destaquei)

Contraditoriamente, consoante se verá, a Lei, em desprezo ao Princípio da Precaução, a
quem jurou observância, outorgou à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, e não aos
Órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente, a competência para decidir acerca da
necessidade ou não da realização do Estudo Prévio de Impacto Ambiental, quando da análise de
pedido de liberação de OGMs.

3 . PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO VERSUS PRINCÍPIO DA

EQUIVALÊNCIA SUBSTANCIAL E TRANSGÊNICOS
A produção de alimentos através de técnicas de engenharia genética despertou nos
países a necessidade de acompanhamento, através de avaliação de padrões de segurança, visando
à proteção da saúde e do meio ambiente.
Diferentemente da União Européia, que adota o já apresentado Princípio da Precaução,
a Food and Drug Administration (FDA) e a World Health Organization (WHO), em 1990,
fixaram que o essencial como base para análise de segurança de produtos seria o cotejo com
produtos similares, dotados de padrão de segurança aceitável. Em 1993, a Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) formulou o conceito de equivalência
7
substancial.
7

COCKBURN, A. Assuring the safety of genetically modified (GM) foods: the importance of an holistic, integrative aproach.
Journal of Biotechnology. 2002, 98: 79-106. apud AZEREDO, Raquel Monteiro Cordeiro de. Biotecnologia e Segurança
Alimentar In: COSTA, Neuza Brunoro Costa & BORÉM, Aluízio. Biotecnologia e Nutrição: saiba como o DNA pode
enriquecer a qualidade dos alimentos. São Paulo: Nobel, 2003 (pp. 140/142), traz especificação da equivalência substancial:
(a) A equivalência fenotípica e agronômica: é essencial para demonstrar que não haja efeitos biológicos imprevistos no
produto, decorrentes da alteração genética... (b) A equivalência de composição: avalia se a nova planta exibe a mesma
composição, em macro e micronutrientes, apresentada pelo vegetal hospedeiro, respeitadas as alterações intencionais
introduzidas em um ou mais componentes... (c) A equivalência de segurança: o perfil de segurança da nova planta (ou
alimento ou ração) pode ser obtido por meio de uma avaliação de perigos associados ao traço nela inserido e/ou de seus
metabolitos intermediários e/ou das características anteriormente levantadas, fenotípicas e de composição, com especial
interesse em antinutrientes, toxinas e alérgenos. Se o processo chegar à conclusão de que o novo alimento é substancialmente
equivalente à sua contraparte convencional, então os novos testes focalizarão a segurança da característica introduzida no
produto - por exemplo, uma nova proteína. Essa avaliação precisa de certo grau de refinamento para pôr à prova plantas mais
complexas, como o uso de técnicas de cromatografia, combinadas com a ressonância magnética nuclear, para testar
metabolitos ou o emprego da eletroforese para testar proteínas. (d) A equivalência nutricional: ... Normalmente, é feita por
meio de ensaios com duração variada, em geral entre 42 e 120 dias, para identificar efeitos sobre parâmetros de interesse
nutricional e até para avaliar vantagens ou desvantagens econômicas, no caso de o alimento ser uma ração para animais que
serão comercializados.

101

Princípio da Precaução Versus Princípio da Equivalência Substancial e a Polêmica em Torno da Liberação dos Transgênicos no Brasil

O Princípio da Equivalência Substancial objetiva avaliação comparativa, visando concluir
que um alimento geneticamente modificado (ou substâncias nele introduzidas) é tão seguro quanto seu
análogo convencional, com histórico de uso seguro, identificando-se, assim, similaridades e diferenças.
O resultado do estudo de equivalência substancial é suficiente para que o produtor do
alimento receba o "benefício da dúvida" e desfrute da permissão do FDA (Food and Drugs
Administration) de liberar o referido alimento para consumo nos Estados Unidos, dada a incapacidade
de comprovar os efeitos negativos do seu consumo à saúde humana.8
Contudo, importante ser ressaltado que, nas palavras de Nutti e Watanabe9, o fato de um
alimento geneticamente modificado ser substancialmente equivalente ao análogo convencional não
significa que o mesmo seja seguro, nem elimina a necessidade de se conduzir uma avaliação rigorosa
para garantir a segurança do mesmo antes que sua comercialização seja permitida.
No que tange a informação aos consumidores, a UE (União Européia) - diferentemente dos
Estados Unidos que somente exigem rotulagem em alimentos com adição de conteúdo alergênico ou
nutricional -, determina que todos os alimentos alterados geneticamente sejam rotulados,
independentemente de sua equivalência substantiva, aplicando-se, portando, o Princípio da Precaução.
A bem da verdade, o Princípio da Equivalência Substancial, por ser limitado à análise
comparativa, é insuficiente para a completa verificação de segurança dos transgênicos, em vista à
proteção da saúde humana e do meio ambiente. Sabe-se, outrossim, que não apenas a composição
química, mas outros fatores, a exemplo a localização em que genes ocupam nos cromossomos, também
exercem influência na manifestação de características nos organismos. Outro detalhe a ser considerado
é que no futuro existirão derivados que não serão equivalentes ao seu análogo convencional ou não terão
análogo convencional.
De outra face, o Princípio da Precaução, através da adoção de medidas específicas, atende a
tais exigências, como sobejamente demonstrado no presente estudo.
10

4. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E PRODUTOS TRANSGÊNICOS

Consoante preconiza o Princípio da Precaução, um processo ou produto só poderá ser
introduzido no meio ambiente se houver prova científica de que o mesmo é seguro.
Para Enio Moraes da Silva, o reflexo disso é que há, de fato, uma inversão do ônus da
prova em favor da preservação do meio ambiente: “É obrigação dos idealizadores ou
interessados na novidade provar que os produtos geneticamente modificados são seguros, e não
a sociedade provar que os mesmos são inseguros.”11
8

ABRAMSON, 2002. apud PESSANHA, Lavínia & WILKINSON, John. Transgênicos, recursos genéticos e segurança
alimentar: o que está em jogo nos debates? Campinas: Armazém do Ipê, 2005, p. 28.
9
NUTTI, M.R.E.; WATANABE, E. Segurança alimentar dos alimentos geneticamente modificados. In: Associação Brasileira das
Indústrias de Alimentação. Alimentos geneticamente modificados: segurança alimentar e ambiental. São Paulo, Abia, pp. 121-136.
10
Para um melhor detalhamento no estudo concernente aos organismos geneticamente modificados, recomendamos o nosso
“Aporia dos OGMs: Ensaios Jurídicos sobre os Produtos da Engenharia Genética”, trabalho aprovado com louvor e publicado
no Livro de Teses do XXIX Congresso Nacional de Procuradores do Estado, realizado em Aracaju-SE, outubro de 2003.
11
SILVA, Enio Moraes da. Op. cit. p. 209.
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Assim, é aplicando-se o Princípio da Precaução que se tem respaldo para o imediatismo
na adoção de medidas em relação a esse universo bastante desconhecido que ainda o são os
organismos geneticamente modificados. Rejeita-se, portanto, a tese do adiamento de decisões, ao
argumento da inexistência de comprovação científica de danos.
De modo diferente pensam os defensores da liberação dos OGMs, a exemplo de Raquel
Monteiro Cordeiro de Azeredo, ao censurar, com um toque de ironia, o sistema precautório
inglês:
O sistema regulador inglês pretende introduzir uma forma de identificação mais
eficiente, que permita rastrear 'do campo à mesa', dispondo-se a rotular mesmo os
alimentos que, derivados de plantas transgênicas, não contêm sequer traços de DNA ou
de proteínas, como óleos e açúcar. Essa decisão parece remontar aos tempos da invenção
de carros motorizados, quando, em alguns países, um cavaleiro montado, carregando
uma bandeira vermelha, ia à frente de cada veículo a vapor um princípio de precaução
que soa sem sentido em nossos tempos.12

No mesmo sentido, criticando abertamente o "princípio precautório", Helga Hoffmann,
ex-diretora de Meio Ambiente e Desenvolvimento da Cepal (Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe, da ONU), diz que a precaução tem de ser proporcional ao risco,
cientificamente avaliado, de tal maneira que se o que está num dos pratos da balança for mais
preconceito do que risco, é socialmente injusto defender políticas públicas que apenas atendam
de imediato a um desconforto neoludita, travando a longo prazo o avanço de uma tecnologia13.
Outrossim, Adriana Vieira assevera que algumas manifestações sociais, apegando-se
ao mito da certeza absoluta no campo da ciência experimental, procuram fazer com que aqueles
que realizam pesquisa no campo da engenharia genética possam comprovar, de forma absoluta,
que o que é avaliado como seguro, agora não causará nenhum dano no futuro14.
Não obstante o esforço empreendido pelas defensoras da transgenia, os argumentos não
convencem. Em uma época em que se tornou rotineiro o questionamento “em quem e em que
acreditar”, e em que o compromisso das indústrias agroalimentares é, primeiramente, com o
lucro, os riscos alimentares ocasionados pelos OGMs, clamam por medidas de cautela.
Ademais disso, a aplicação do Princípio da Precaução “não pode ser realizada de
maneira simplista, pois existe uma complexa relação entre progresso científico, inovação
tecnológica e risco”15.
Sobremais, a aplicação do Princípio da Precaução não significa que a indústria deva
apresentar provas absolutas e incontestáveis de que os transgênicos são perfeitamente seguros. A
exigência do referido princípio não chega a tais extremos, pois esta interpretação ensejaria uma
produção de prova impossível e prejudicaria irremediavelmente a pesquisa científica. O que a
indústria deve provar é que, diante das pesquisas e testes possíveis de serem efetivados, dentro de
12

AZEREDO, Raquel Monteiro Cordeiro de. Op. cit. p. 158.

13

Precauções & Preconceito. Update, Revista da Câmara americana de Comércio de São Paulo, out./2000, p. 20. apud SILVA, Jorge
Alberto Quadros Carvalho. Alimentos Transgênicos: Aspectos Ideológicos, Ambientais, Econômicos, Políticos e Jurídicos. In:
Biodireito, Ciência da vida, os novos desafios. Organizado por Maria Celeste Cordeiro Leite Santos. São Paulo: RT, 2001, p. 342.
14
15

VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto. Direito dos consumidores e produtos transgênicos. Curitiba: Juruá, 2005, p. 124.
ANTUNES, Paulo de Bessa. Op. cit. p. 35.
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prazo razoável e necessário para ultimar-se esses estudos científicos, os transgênicos se
apresentaram, como não agressores a qualquer dos elementos da natureza, ou caso apresentem
algum efeito danoso em potencial, estas ameaças se mostrem insignificantes ao patrimônio
ambiental, podendo ser por ele absorvidos sem danos sérios ou irreversíveis (como diz o texto do
referido princípio), sempre comparados com os portentosos benefícios que os OGMs devem
trazer para a humanidade.16
Saliente-se que foi com base no Princípio da Precaução que em setembro de 1998 a 11ª Vara da
Justiça Federal proibiu, por liminar, a União de autorizar o plantio comercial de soja transgênica, por falta
de regulamentação da comercialização e enquanto não realizado o estudo prévio de impacto ambiental.
Outrossim, ao julgar as apelações da Monsanto e da União Federal contra a sentença da 6ª Vara
de Brasília, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento aos recursos, em que
se destaca o seguinte trecho da ementa:
A existência de uma situação de perigo recomenda a tutela cautelar, no intuito de se evitar - em
homenagem aos princípios da precaução e da instrumentalidade do processo cautelar – até o
deslinde da ação principal, o risco de dano irreversível e irreparável ao meio ambiente e à saúde
pública, pela utilização de engenharia genética no meio ambiente e em produtos alimentícios,
sem a adoção de rigorosos critérios de segurança.

Para o juiz Antônio de Souza Prudente (Decisão nº 260/99 em Ação Cautelar Inominada Processo nº 1998.34.00.027681-8 - Classe 9200), o estudo prévio de impacto ambiental atende, de
pronto, à eficácia vinculante do Princípio da Precaução, pois se caracteriza como procedimento
imprescindível de prévia avaliação diante da incerteza do dano.
Confirmando tal raciocínio, Paulo Affonso Leme Machado pontifica que “o Estudo de
Impacto Ambiental insere na sua metodologia a prevenção e a precaução da degradação
17
ambiental” .
Em termos práticos, o que se discute no presente trabalho foi vivenciado no Brasil, que foi
palco de intensa batalha no tocante à liberação da soja transgênica.
18
Não obstante as vozes que clamavam por precaução , em 24 de março de 2005 foi
promulgada a nova Lei de Biossegurança, cuja aprovação na Câmara Federal ocorrera 22 dias antes
por esmagadores 352 votos a favor e 60 contra, lamentavelmente legitimando a comercialização da
soja transgênica e atribuindo o poder de deliberação unilateral sobre a necessidade de realização do
Estudo Prévio de Impacto Ambiental à CTNBio.

16

SILVA, Enio Moraes. Op. cit. p. 210.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Op. cit. p. 369.
18
v.g.: Por não depender a curto e médio prazo da produção e comercialização de transgênicos, o Brasil se encontra
numa posição favorável para aprofundar as pesquisas, experiências e estudos científicos acerca dos efeitos e riscos
que os organismos geneticamente modificados possam apresentar para a saúde humana, para o meio ambiente e para
as diversas espécies animais que se destinam à alimentação do homem, segundo o próprio princípio da precaução
como consta da Convenção da Biodiversidade assinada pelo Brasil (MOREIRA, Edgard. Alimentos Transgênicos e
Proteção do Consumidor. In: SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. (org.). Biodireito, Ciência da vida, os novos
desafios. São Paulo: RT, 2001, p. 244.).
17
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Contudo, no fim de maio, o então procurador-geral da República, Cláudio Fonteles,
entraria com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no Supremo Tribunal Federal STF pondo em xeque a legislação. Fonteles contesta os artigos da Lei de Biossegurança que
estabelecem a competência da CTNBio para decidir se os transgênicos causam ou não impacto à
natureza e se é necessária uma licença ambiental para usá-los. Ele afirma que a nova legislação
viola os princípios de precaução, democracia, independência e harmonia entre os poderes. De
todo o modo, os artigos contestados por Fonteles continuam eficazes até que a ação seja julgada
pelo STF.19
5. PRÍNCIPIO DA PRECAUÇÃO E A DIFERENÇA ENTRE RISCO E

PERIGO
Numa perceptível visão defensora da transgenia, consoante se extrai de sua obra, Adriana
Vieira sustenta que o Princípio da Precaução aponta para a adoção de medidas visando prevenir e
controlar eventuais danos à saúde do consumidor e do meio ambiente, e não medidas proibitivas20.
Tal prisma é sobremaneira delimitador. A bem da verdade, a questão da prevenção ante os
transgênicos se resolve nas considerações acerca do risco e do perigo ocasionados pelos mesmos. A
partir de então, é possível a inferência de que o Princípio da Prevenção, considerando-se a dosagem
necessária para diferenciar-se risco e perigo, também se sustenta em medidas proibitivas.
Gerd Winter diferencia perigo ambiental de risco ambiental. Diz que, “se os perigos são
geralmente proibidos, o mesmo não acontece com os riscos. Os riscos não podem ser
excluídos, porque sempre permanece a probabilidade de um dano menor. Os riscos
podem ser minimizados. Se a legislação proíbe ações perigosas, mas possibilita a
mitigação dos riscos, aplica-se o 'princípio da precaução', o qual requer a redução da
extensão, da freqüência ou da incerteza do dano21.

Das palavras do citado autor constata-se que o Princípio da Precaução também se
aplica quando da proibição de ações perigosas.
Mesmo nas situações em que não haja propriamente um perigo, mas um risco, é
possível a proibição de atividades, ao ser aplicado o Princípio da Prevenção, nas palavras da
professora Cláudia Lima Marques, que usa o vocábulo “evitar”, para se fazer mais clara: “aqui
há que se prevenir os riscos e evitar utilizar os consumidores brasileiros como cobaias para
22
eventuais danos futuros, como assegura o art. 6° VI, do CDC” .

19

COLEÇÃO ENTENDA E APRENDA - BEI. Transgênicos e células-tronco: duas revoluções científicas. São
Paulo: Bei Comunicação, 2005, p. 40.
20
VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto. Op. cit., pp. 122/123.
21
WINTER. European Environmental Law: A Comparative Perspective, p. 41. apud MACHADO, Paulo Affonso
Leme. Princípio da Precaução no Direito Brasileiro e no Direito Internacional e Comparado. In VARELLA,
Marcelo Dias & PLATIAU, Ana Flávia. (org.). Princípio da Precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 352.
22 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor - O novo regime das relações
contratuais. 4. ed., São Paulo: RT, 2002, pp. 650/651.
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Interessante que a noção de risco é relativamente recente na história da filosofia e da
metodologia científica, tendo surgido somente com Pascal, em meados do século XVII. Ele associou o
dano com sua probabilidade de ocorrência e magnitude, introduzindo uma perspectiva coletiva do
dano, a noção matemática do risco23 possibilitando fundamento científico para sua antecipação.
Para Freitas, é necessário o reconhecimento e a aceitação dos limites do conhecimento
prospectivo e também uma mudança na estratégia preventiva. Na sua forma atual, as
metodologias de avaliação de riscos estão centradas na ponta final do processo ou sobre o
produto24. No caso das novas biotecnologias e dos alimentos transgênicos, o principal problema
é o de que avaliações mais conclusivas só podem surgir após o produto ter sido produzido e
consumido em larga escala pela sociedade, como num experimento prático em tempo real25.
Infere-se, daí, que a principal problemática envolvendo a aplicabilidade do Princípio
da Precaução, no tocante aos organismos geneticamente modificados, visando à proteção do
consumidor, não reside tão-somente nas discussões envolvendo o alcance de seu caráter
proibitivo, mas, sobretudo na eficácia da metodologia utilizada para o necessário controle,
visando o resguardo de valores juridicamente tutelados.
6. PRÍNCIPIO DA PRECAUÇÃO, TRANSGÊNICO E PROTEÇÃO

INTERNACIONAL: PROTOCOLO DE CARTAGENA
Com o objetivo de assegurar um nível de proteção adequado quanto aos movimentos
transfonteiriços envolvendo produtos transgênicos, diversos países assinaram o Protocolo de
Cartagena, aprovado pelo Brasil em janeiro de 2000, que exige identificação nos carregamentos
internacionais de alimentos contendo esse tipo de produto. Sobrelevando o Princípio da
Precaução, o Protocolo faz alusão expressa ao Princípio 15 da Declaração do Rio.
Prevê o Documento que os transgênicos devem ser submetidos a uma avaliação de
riscos quanto a sua introdução no país importador, ficando a cargo do exportador o custeio da
despesa respectiva, se assim aquele o exigir.
Prevê, outrossim, faculdade ao país importador de recusar ou não a entrada em seu
território de alimentos transgênicos, ainda que não exista nenhuma comprovação de nocividade
em relação aos mesmos.
O Protocolo foi muito comemorado pelos movimentos consumerista e ambientalista,
pois estabelece um marco legal e internacional de proteção, sendo que sua assinatura significa
reconhecer que a Engenharia Genética pode trazer danos à saúde humana e o meio ambiente, e
necessita, então, ser controlada.
23

BERNSTEIN, P. L. Desafio aos deuses: a fascinante história do risco. São Paulo: Campus, 1997:17, 57-71. apud VIEIRA,
Adriana Carvalho Pinto. Direito dos consumidores e produtos transgênicos. Curitiba: Juruá, 2005, pp. 122/123.
24
FREITAS, C. M. Avaliação de riscos dos transgênicos orientada pelo princípio da precaução. In: VALLE, S.; TELLES, J.L.
(orgs.). Bioética e biorrisco: abordagem transdisciplinar. Rio de Janeiro, Interciência, 2003, pp. 113/142.
25
PESSANHA, Lavínia & WILKINSON, John. Transgênicos, recursos genéticos e segurança alimentar: o que está em jogo
nos debates? Campinas: Armazém do Ipê (Autores Associados), 2005, p. 30.
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7. CONCLUSÕES
1. Consoante o Princípio da Precaução, previsto na Declaração do Rio, em existindo
dúvida ou incerteza científica sobre determinados atos ou substâncias, a prudência fará com que a
decisão nunca recaia em desfavor da natureza.
2. O Princípio da Prevenção, considerando-se a dosagem necessária para diferenciar-se
risco e perigo, não se limita tão-somente à adoção de medidas restritivas, aplicando-se também
medidas proibitivas.
3. A aplicação do Princípio da Precaução não significa a apresentação de provas
absolutas de que os transgênicos são perfeitamente seguros, mas de que não são agressores aos
elementos da natureza, ou caso apresentem algum efeito nocivo em potencial, estas ameaças
resultem insignificantes ao patrimônio ambiental, podendo ser absorvidos pela natureza, sem
danos sérios ou irreversíveis. O Princípio da Precaução atende, assim, às exigências de proteção à
saúde do homem e do meio ambiente.
4. Por outro lado, o Princípio da Equivalência Substancial, adotado pelos Estados
Unidos, que se limita a avaliar comparativamente os organismos geneticamente modificados em
relação ao análogo convencional, é insuficiente à completa análise de segurança dos
transgênicos.
5. A nova Lei de Biossegurança - Lei 11.105, de 24 de março de 2005, foi expressamente
alusiva ao Princípio da Precaução, em seu art. 1º, vindo a constituir-se em importante marco
normativo acerca do tema.
6. Porém, referida Lei, contraditoriamente, desprezou flagrantemente o princípio, ao ter
outorgado à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, e não aos Órgãos do Sistema
Nacional do Meio Ambiente, a competência para decidir acerca da necessidade ou não da
realização do Estudo Prévio de Impacto Ambiental, quando analisar, para efeito de liberação, se
os OGMs são potencial ou efetivamente causadores de degradação ambiental.
7. Acerca de tal liberação, os órgãos que exercem o controle respectivo, jamais podem
perder de foco que quando a Constituição consagra o direito ao desenvolvimento
socioeconômico, tem por objetivo conciliá-lo ao direito à preservação da sadia qualidade
ambiental propícia à vida, “no legítimo interesse do equilíbrio social e do bem-estar de todos”26.
8. Da mesma forma, quando a Constituição consagra a liberdade da atividade científica
como direito individual (art. 5º, IX, da CF), tal liberdade não pode ser considerada absoluta, visto
que há valores tidos como fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil, a exemplo
do direito à vida e à integridade física e o de construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
Na hipótese de conflito entre tais direitos, a solução resolve-se em favor do respeito à dignidade
da pessoa humana.
26

CUSTÓDIO, Helita Barreira. Direito do Consumidor e os Organismos Geneticamente Modificados. In FIGUEIREDO,
Guilherme José Purvin de. (org.). Desafios Éticos da Advocacia Pública. Rio de Janeiro: Esplanada, 2002, pp. 146/147.
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MEMORIAL

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela UNIÃO contra acórdão da 1ª Turma
Recursal dos Juizados Especiais Federais, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que considerou
inconstitucional o art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, por ferir o princípio da isonomia (art. 5º, “caput”,
da Constituição Federal).
O feito foi distribuído ao Min. Gilmar Mendes, tendo sido remetido ao ProcuradorGeral da República, que emitiu parecer pelo desprovimento do recurso. Na seqüência, submeteuse à apreciação do Plenário na Sessão Ordinária de 16.08.2006, sendo que após o voto do Senhor
Ministro Gilmar Mendes (Relator), que dava provimento ao recurso, afirmando a
constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, e do voto da Senhora Ministra Cármen
Lúcia, que negava provimento ao recurso, reconhecendo a inconstitucionalidade do mesmo
artigo, pediu vista dos autos o Senhor Ministro Joaquim Barbosa.
A matéria controvertida neste recurso extraordinário é de extrema relevância para todos
os entes políticos desta Federação, porquanto versa sobre dispositivo legal que fixa o índice dos
juros de mora incidentes sobre as dívidas das Fazendas Públicas Federais, Estaduais e Municipais
referentes à remuneração de servidores ou empregados públicos.
Nessa senda, em Reunião realizada em 04/09/2006, o Colégio de Procuradores dos
Estados deliberou que seria necessário apresentar memoriais aos Excelentíssimos Ministros
dessa Corte Constitucional, a fim de demonstrar a constitucionalidade do dispositivo
questionado e conseqüentemente ver provido o recurso extraordinário em referência.
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I – DOS FUNDAMENTOS PARA JUSTIFICAR O PROVIMENTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA
DE 6% AO ANO. ART.1º-F DA LEI N° 9.494/97. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE (ART. 5°, CAPUT, I e LIV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
Depreende-se do teor do acórdão recorrido que foi negada a aplicação do art. 1°-F, da
Lei n.° 9.494/97 (6% ao ano), com redação dada pela Medida Provisória n.º 2.180-35/2001.
O teor da norma legal questionada é o seguinte:
Os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de
verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão
ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano. (g. n.)

As teses que proclamam pela inaplicabilidade desse dispositivo legal são as seguintes:
a) Órgão Jurisdicional “a quo” – ofensa direta e literal ao princípio da isonomia; b) ProcuradoriaGeral da República - aplicabilidade do Decreto-Lei n° 2.332/87, tal como firmado na
jurisprudência do STJ; e, c) Ministra Cármen Lúcia – ofensa aos princípios da isonomia e da
razoabilidade.
Impugna-se o argumento da Procuradoria-Geral da República com duas razões, a
saber.
A uma, porque a aplicabilidade do Decreto-Lei n.° 2.332/87 (art. 3º) não foi o objeto da
decisão do Juízo “a quo”, por isso não é possível a sua invocação nessa fase processual, sob pena
de supressão de instância em afronta aos princípios do juiz natural, do devido processo legal e do
contraditório (art. 5º, LIII, LIV e LV, da CF);
A duas, porque o Decreto-Lei n.º 2.332/87 (art. 3º) não foi aplicado ao caso porque foi
ele revogado pela Medida Provisória n.º 2.180-35/2001, que criou o art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97,
considerando que essa também é norma especial e posterior que regulou a matéria (juros de mora
incidentes sobre dívidas da Fazenda Pública, alusivas à remuneração de servidores e empregados
públicos), tal como prescreve o art. 2º, da Lei de Introdução ao Código Civil.
Note-se que para uma parte da doutrina o art. 3º, do Decreto-Lei n.º 2.332/87 já havia
sido derrogado pelo art. 39, §, 1º, da Lei n.º 8.177/91, considerando que essa norma tratou
expressamente dos débitos trabalhistas devidos por empregadores, mas não abrangeu os débitos
decorrentes de relação jurídico-administrativa (estatutários – servidores públicos), tendo
permanecido vigente até a edição da Medida Provisória n.º 2.180-35/2001.
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Eis o conteúdo dos dispositivos legais em referência:
DECRETO-LEI N.º 2.332/87:
Art. 3° Sobre a correção monetária dos créditos trabalhistas, de que trata o Decreto-lei
n° 75, de 21 de novembro de 1966 e legislação posterior, incidirão juros, à taxa de 1%
(um por cento) ao mês, capitalizados mensalmente.

LEI N.º 8.177/91:
Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo
empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva,
sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD
acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu
efetivo pagamento.
§ 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou
decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas
condições homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos
juros de mora previstos no caput juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento
da reclamatória e aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no
termo de conciliação.
(...)
Art. 44. Revogam-se o Decreto-Lei n° 75, de 21 de novembro de 1966, e demais
disposições em contrário.

ART. 1º-F, DA LEI N.º 9.494/97.
Os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de
verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão
ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano (g. n.)

Como visto, a Medida Provisória n.º 2.180-35/2001, que criou o art. 1º-F, da Lei n.º
9.494/97, no que pertine às Fazendas Públicas, veio a lume e revogou de uma só vez o art. 39, §
1º, da Lei n.º 8.177/91 (empregados públicos) e a vigência superveniente do art. 3º, do DecretoLei n.º 2.332/87 (servidores públicos).

Outrossim, data venia, a atual jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça tem se
consolidado quanto à aplicabilidade do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, tal como se infere das
ementas abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS
FEDERAIS. RESÍDUO DE 3,17%. COMPENSAÇÃO COM VALORES JÁ PAGOS
ADMINISTRATIVAMENTE. FASE DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL
PELA MP 2.225-45/2001. JUROS DE MORA. 6% AO ANO. AGRAVOS
REGIMENTAIS IMPROVIDOS.
1. A compensação do resíduo de 3,17% com valores comprovadamente pagos pela
Administração a este título deve ser feita na fase de execução.
2. Nos termos do art. 10 da MP 2.225-45/2001, o reajuste de 3,17% deve ser limitado à
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data de 31/12/2001, porquanto, a partir de 1º/1/2002, referido percentual foi
incorporado aos vencimentos dos servidores públicos, inserido no percentual de
25,94%, conferido pelo art. 9º de referida medida provisória. Precedentes.
3. Os juros moratórios sobre as condenações impostas à Fazenda Pública para
pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, nas
demandas ajuizadas após a edição da Medida Provisória n.º 2.180-35/01, devem ser
fixados em 6% ao ano. 4. Agravos regimentais improvidos.
Acórdão. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, negar provimento aos agravos regimentais. Os Srs. Ministros Felix
Fischer, Gilson Dipp e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator. (AgRg no REsp
830055/RS, Relator(a) Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Órgão Julgador
QUINTA TURMA, Data do Julgamento 29/06/2006, Data da Publicação/Fonte DJ
14.08.2006 p. 331)
AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO. JUROS DE MORA.
PERCENTUAL. FAZENDA PÚBLICA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180/01.
1. A Medida Provisória nº 2.180/01, que modificou o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97,
determinando que os juros moratórios sejam calculados em 6% (seis por cento) ao ano
nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias
devidas a servidores públicos, tem incidência nos processos iniciados após a sua edição,
inclusive sobre as dívidas de natureza previdenciária.
2. Agravo a que se nega provimento.
Acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.Os Srs. Ministros Hélio Quaglia Barbosa,
Nilson Naves e Hamilton Carvalhido votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Paulo Medina. (AgRg no REsp 779789/MG,
Relator(a) Ministro PAULO GALLOTTI, Órgão Julgador SEXTA TURMA, Data do
Julgamento 14/03/2006, Data da Publicação/Fonte DJ 24.04.2006 p. 478

A esse respeito, pede-se permissão para trazer à baila a orientação da jurisprudência do
Col. Tribunal Superior do Trabalho, sendo que o Plenário firmou entendimento ao julgar o
RXOFROAG-4573/2002-921-21-40.7, Rel. Min. Ives Gandra Martins Filho, DJ de 20/06/2003
e RXOFROAG-11384/2002-900-09-00, Rel. Min. Ives Gandra Martins Filho, DJ de 06/02/2004.
As Turmas do Col. Tribunal Superior do Trabalho seguiram essa orientação, como se
verifica dos seguintes julgados:
PROC. Nº TST-RR-71/1996-426-14-40.7
A C Ó R D Ã O. 2ª Turma
I- AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. FAZENDA
PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35/01.
ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 62, § 1º, b, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFIGURAÇÃO. Agravo de Instrumento a que se
dá provimento para determinar o processamento do Recurso de Revista do Reclamado
por violação ao artigo 62, § 1º, b, da Constituição Federal.
II-RECURSO DE REVISTA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35/01. ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 62, § 1º, b, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
CONFIGURAÇÃO. A jurisprudência desta Colenda Corte aponta no sentido de se
admitir Recurso de Revista, em sede de Execução, quando violada de forma explícita,
pelo Juízo Executório, a norma contida no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/01, que estabelece o percentual de 6% ao ano,
ao contrário dos 12% previsto na Lei 8.177/91, a ser aplicado nas condenações
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envolvendo a Fazenda Pública. Recurso de Revista conhecido, por violação ao artigo
62, § 1º, b, da Constituição Federal, e provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revista por conversão nº TSTRR-71/1996-426-14-40.7, em que é Recorrente ESTADO DO ACRE e Recorrido
SINVAL ALMEIDA GOMES.
PROC. Nº TST-RR-589/1996-025-04-00.1
A C Ó R D Ã O 1ª Turma
JUROS DE MORA. CRÉDITO TRABALHISTA. FAZENDA PÚBLICA. LEI
9.494/97. ART. 1º-F (MP Nº 2.180/35).
1. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho firmou entendimento no sentido de que,
após a publicação da Medida Provisória n° 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, que
acrescentou o art. 1º-F à Lei n° 9.494/97, os juros de mora a serem aplicados nas
condenações impostas à Fazenda Pública são de 0,5% ao mês, e não de 1% ao mês.
Prevalência da regra específica que disciplina a incidência de juros de mora contra a
Fazenda Pública, em percentual menor que o previsto pela Lei nº 8.177/91 (art. 39).
2. Recurso de revista conhecido por violação ao art. 5º, inciso II, da Constituição
Federal e provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revista nº TST-RR-589/1996-02504-00.1, em que é Recorrente FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO
DO RIO GRANDE DO SUL - FASE e são Recorridos ERNI DARCI STEIN e OUTROS.

Em complemento, cumpre-nos registrar que esta Medida Provisória foi referendada pela
Emenda Constitucional n.º 32/2001, como se vê do seu art. 2º:
Art. 2º-As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta
emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue
explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional. (o grifo é nosso).

Portanto, ante os termos do citado artigo, a Medida Provisória em questão continua com
vigência até que outra MP a revogue explicitamente ou até deliberação, em definitivo, do
Congresso Nacional.
Anote-se lição de Cássio Scarpinella Bueno1:
(...) A leitura desse dispositivo é clara o suficiente para atestar que todas as medidas
provisórias editadas até a publicação da Emenda Constitucional n. 32 (12-9-2001)
ficaram “congeladas” até ulterior deliberação normativa.
Inviável que matéria processual – ou, de forma mais ampla, que diga respeito a
cidadania – seja veiculada por medida provisória desde a atual redação do art. 62 da
Constituição Federal (cf. o § 1º, I, a e b), a Medida Provisória n. 2.180 – a exemplo de
tantas outras – está, desde então, estabilizada até ulterior deliberação legislativa. Como
toda e qualquer lei, portanto, que só vige até que lei posterior a revogue, expressa ou
tacitamente (Lei de Introdução ao Código Civil, art. 2º).
Assim sendo, por força do art. 2º da Emenda Constitucional n. 32, de 11 de setembro de
2001, todas as medidas provisórias então pendentes de deliberação no Congresso
Nacional ficaram instantaneamente transformadas numa espécie legislativa sui
generis, que não consta do art. 59, da Constituição Federal. Embora formalmente
medidas provisórias, sua vigência e eficácia independem de qualquer prazo ou de
qualquer manifestação imediata do Congresso. Se e quando ele se manifestar, elas
podem vir a ser revogadas. Mas – e este é o ponto que está claro no art. 2º da emenda,
basta lê-lo – qual lei sobrevive a deliberação congressual em sentido contrário? (...).
1

O Poder Público em Juízo, ed. Saraiva, 2ª edição, São Paulo, 2003, p. 10.

119

Memoriais para o STF – Aplicação dos Juros de 6% ao Ano – Ausência de Violação aos Princípios da Isonomia e Razoabilidade

Destarte, a aplicação do art. 1º-F é à medida que se impõe, sob pena de violação ao
princípio da legalidade (art. 5º, II e art. 37, “caput”, da CF), vez que o Congresso Nacional
referendo-se indiretamente a Medida Provisória n.º 2.180-35/2001 pelo quórum qualificado de
3/5 de cada Casa Legislativa, considerando a promulgação da Emenda Constitucional n.º
32/2000.
No que tange ao argumento de inconstitucionalidade por violação princípio a
isonomia (1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro), cumpre-nos apresentar fundamentos para contrapô-lo. Averiguaremos essa
problemática sobre quatro aspectos, a saber: a) há discrepância de tratamento entre os credores da
Fazenda Pública e os credores de particulares? b) Se houver discrepância, ela é razoável? c) há
tratamento desigual entre os credores da Fazenda Pública no que toca aplicação de juros de mora?
d) Se existir diferença, ela é razoável?
Tocantemente a primeira indagação, tem-se que há discrepância de tratamento entre os
credores da Fazenda Pública e os credores de particulares, pois que os juros de mora incidentes
sobre as dívidas daquela são regidos pela norma especial em destaque (art. 1º-F da Lei n.º
9.494/97) e por outros diplomas legais que dão o mesmo regramento, ao passo que os juros de
mora incidentes sobre as dívidas de particulares são regidos pela norma geral e subsidiária do art.
406 do Código Civil.
Essa discrepância é razoável porque os empregadores particulares não estão na mesma
situação jurídica da Administração Pública, vez que essa tem deveres (competências – arts. 21 e
23 da CF/88) constitucionais que lhe são impostos visando assegurar o interesse público
primário, ao passo que as pessoas jurídicas de direito privado não têm essas competências
constitucionais (Estado do Bem-estar Social). O contra-peso dessas competências
constitucionais é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado.
No que tange a segunda indagação, impende esclarecer que os entes públicos também
pagam juros de 6% ao ano para as dívidas de natureza diversa de verbas remuneratórias devidas a
servidores e empregados públicos, tal como nas desapropriações, precatórios etc., ressalvando-se
apenas as repetições de indébito.
A esse respeito, colhe-se o teor da norma aplicável às desapropriações, por força do art.
15-B do Decreto-Lei n.º 3.365/41, criada pela Medida Provisória n.º 2.183-56, de 24 de agosto de
2001, vazado nos seguintes termos:
Art. 15-B. Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a
recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na
decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a
partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser
feito, nos termos do art. 100 da Constituição. (NR)
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De igual, aplica-se aos precatórios, tal como decidido pelo Col. TST, in verbis:
PRECATÓRIO. REVISÃO DOS CÁLCULOS. LIMITES DO EXERCÍCIO DA
COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DE TRT.
1. Quando o art. 1º-E da Lei nº 9.494/97 menciona a revisão de ofício dos cálculos,
sugere, naturalmente, a faculdade do Juiz Presidente do Tribunal de corrigir erro
material que lhe salte à vista, pois não se pode cogitar do dever de reexaminar os
cálculos na sua inteireza, já que a expedição de precatório não se confunde com a
remessa necessária dos cálculos do juízo da execução à apreciação da instância
administrativa da Presidência do Tribunal, como se se tratasse de duplo grau
obrigatório de jurisdição, com amplíssima possibilidade de reexame dos cálculos.
2. Já no caso de pedido de revisão dos cálculos, quer pelo exeqüente, quer mais
usualmente pelo executado, algumas condições devem estar configuradas para que a
revisão não adquira contornos rescisórios daquilo que restou coberto pelo manto da
coisa julgada: a) o requerente deve apontar clara e especificamente qual a incorreção
existente nos cálculos, ofertando o montante que seria correto (pois, do contrário, a
pecha de incorreção se torna abstrata); b) o defeito dos cálculos deve estar ligado à
incorreção material, ou à utilização de critério em descompasso com a lei (quando
existente norma cogente estabelecendo os parâmetros de cálculos do débito) ou com o
título executivo judicial (que norteia os cálculos do precatório); e c) o critério legal
aplicável ao débito não pode ter sido objeto de debate nem na fase de conhecimento
nem na de execução, pois a decisão proferida nessa hipótese faria coisa julgada, não
mais sendo suscetível de revisão.
3. Nesse sentido, aplicar-se-ia aos processos de revisão de cálculos de precatórios, por
analogia, o que dispõem as Orientações Jurisprudenciais nºs 35 da SBDI-2 e 262 da
SBDI-1 do TST, no tocante à limitação, em fase de execução, de reajustes salariais
reconhecidos judicialmente.
4. No caso dos autos, a legalidade do despacho proferido pelo Presidente do 9º
Regional, que indeferiu impugnação de matéria de mérito referente ao precatório, foi
atacada sob os fundamentos de desrespeito à coisa julgada pelo precatório, excesso de
execução (no que tange ao percentual dos juros devidos pelos atrasos dos pagamentos
decorrentes de créditos) e existência de erro material nos cálculos da execução,
merecendo reparos somente em relação à sua adequação ao comando do art. 1º-F da Lei
nº 9.494/97, no que tange ao percentual de 0,5% ao mês a partir de
24 de agosto de 2001, para os juros de mora, por se tratar de ente público, tendo em
vista que as demais alegações são inespecíficas e abstratas, a par de não demonstrar
discrepância evidente entre o título executivo judicial e a decisão impugnada, na esteira
da OJ 123 da SBDI-2 do TST, não abalando os seus precisos fundamentos.
Recurso ordinário e remessa necessária parcialmente providos.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa de Ofício e Recurso Ordinário em
Agravo Regimental nº TST-RXOFROAG-11075/2002-900-09-00.0, em que é
Remetente TRT DA 9ª REGIÃO , Recorrente UNIÃO FEDERAL e Recorridos
DALILA DIAS e OUTROS e UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR .
(sublinhou-se)

Por outro vértice, insta averiguarmos se esse índice representaria uma forma disfarçada
de rolagem da dívida pública, partindo da perspectiva de que esse percentual seria módico. Sobre
este particular aspecto, tem-se que esse índice está em perfeita sintonia com a atual conjuntura
econômica do País, haja vista que os índices de inflação dos últimos 12 (doze) meses são de
aproximadamente 2,6% (dois vírgula seis por cento), segundo dados da Fundação Getúlio
Vargas, disponibilizada no site da Gazeta Mercantil (www.gazetamercantil.com.br – links:
índices/inflação).
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1ª Prévia

IG P-M 2ª Prévia

IG P-M Final

IPA

IPC

INCC

IG P10

09/05

-0,130

-0,560

-0,540

-0,530

-0,280

0,090

0,240

-0,690

10/05

0,630

0,250

0,610

0,600

0,790

0,420

0,190

0,480

11/05

0,330

0,160

0,250

0,400

0,240

0,570

0,280

0,350

12/05

0,070

0,060

-0,060

-0,010

-0,140

0,460

0,370

0,060

01/06

0,720

0,400

0,820

0,920

0,810

0,650

0,340

0,840

02/06

-0,060

0,030

-0,010

0,010

-0,120

0,010

0,190

0,170

03/06

-0,450

-0,090

-0,100

-0,230

-0,820

0,220

0,200

-0,030

04/06

0,020

-0,430

-0,500

-0,420

-0,150

0,340

0,360

-0,650

05/06

0,380

0,210

0,340

0,380

0,460

-0,190

1,320

0,360

06/06

0,670

0,270

0,560

0,750

1,060

-0,400

0,900

0,570

07/06

0,170

0,170

0,160

0,180

0,170

0,060

0,470

0,390

08/06

0,410

0,160

0,210

0,370

0,530

0,160

0,240

0,270

0,210

0,210

09/06

Acum

2,788

0,360

2,435

122

2,563

2,411

Roberto Barros dos Santos e João Furtado de Mendonça

É certo que a diminuição do crédito devido à atuação da inflação deve ser reparada pela
correção monetária e não pelos juros de mora, mas isso não infirma a nossa tese, ao contrário, a
reforça.
É dizer, a pessoa (física ou jurídica) que obtiver o reconhecimento judicial de crédito em
desfavor das Fazendas Públicas Federal, Distrital, Estadual e Municipal receberá o seu capital
com incidência de correção monetária e juros de mora. Na prática, o credor receberá tudo que lhe
era devido (capital + correção monetária) e mais o valor correspondente à sanção imposta à
devedora pelo atraso no pagamento (juros de mora), sendo que essa sanção em tempos atuais tem
onerado a dívida em mais de 100%, considerando que a média da inflação nos últimos 12 (doze)
meses é de 2,6% e os juros de mora são da ordem de 6%.
Ora, se a atual inflação anual é de aproximadamente 2,6% e o credor receberá o seu
crédito com a recomposição dessa perda e mais a incidência de mais 6% ao ano ou 0,5% ao mês a
título de juros de mora, concluiu-se, portanto, que grosso modo o capital é acrescido anualmente
em 8,6%.
Anote-se, ainda, que não há comparar o índice dos juros de mora referidos na norma em
epígrafe com juros remuneratórios pagos no mercado financeiro, pois não é disso que se trata da
espécie, considerando a inquestionável disparidade da natureza jurídica destes institutos
jurídicos. Todavia, ainda que se fizesse tal comparação, impende verificar que a taxa anual da
poupança (8,28% - índice de 0,6974% previsto para 23/09/2006 – fonte: site da Gazeta
Mercantil (www.gazetamercantil.com.br – link: poupança/indexadores) é superada pelos
índices que incidem sobre as dívidas das Fazendas Públicas (8,6%), haja vista que as instituições
financeiras não pagam correção monetária, mas os entes políticos têm que fazer esse
desembolso.
Nessa senda, data venia, a norma federal em destaque é razoável e isonômica, por isso
deve ser aplicada ao caso, considerando que não há qualquer inconstitucionalidade formal ou
material que a macule.
Em remate, insta asseverar que não houve aplicação retroativa do dispositivo em
questão, mas sim que os juros de mora tenham incidência, no percentual de 6% (seis por cento) ao
ano, a partir de 24.08.2001, respeitando-se até a referida data o percentual de 1% ao mês.
Destarte, reafirmamos que os princípios da isonomia (art. 5°, I, da CF), da legalidade
(art. 5°, II, da CF) e da razoabilidade (art. 5º, LIV, da CF) devem ser preservados, com o
acolhimento da nossa tese.
No que pertine ao pagamento de remunerações de servidores, registra-se que o art. 1°-F,
da Lei n.° 9.494/97 (6% ao ano) é norma especial, portanto, revoga (lei anterior), bem como não é
revogada por normas gerais e posteriores (art. 406, CC/2002).
O caráter de especialidade da Lei n.° 9.494/97 é a pessoa do devedor (Fazenda Pública) e
a natureza do crédito (remuneração de servidores ou empregados públicos).
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Por fim, destaca-se que juros de mora é assunto relacionado ao Direito Civil, e não de
Direito Processual, não cabendo falar em qualquer limitação a edição de medida provisória
sobre a questão, já que é permitida a edição de MP sobre direito civil.
Por outro lado, ainda que fosse matéria processual, à época da edição da MP em questão,
não havia as restrições hoje existentes no art. 62, da Carta Constitucional, especificadamente, de
ser editada medida provisória sobre matéria processual (art. 62, §1º, I, 'b', CF/88), prevalecendo o
art. 2º, da Emenda Constitucional n. 32/01, que trata das medidas provisórias anteriores à
publicação da emenda.
Nesse diapasão, colhe-se a posição da jurisprudência do Col. Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. JUROS DE MORA. PERCENTUAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.18035/2001. INOVAÇÃO VEDADA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento no sentido de que, nas
diferenças decorrentes do pagamento de reajuste nos vencimentos de servidores
públicos, deveriam incidir juros moratórios no percentual de 1% ao mês, em face da sua
natureza eminentemente alimentar.
2. Vigente a Medida Provisória nº 2.180/35, que acrescentou o artigo 1º-F ao texto da
Lei nº 9.494/97, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no
sentido de que os juros de mora devem ser fixados no percentual de 6% ao ano nas
hipóteses em que proposta a ação após a inovação legislativa, taxa incidente não
somente nos pagamentos de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados
públicos, mas também, e com igual razão, nos pagamentos das pensões delas
decorrentes.
3. A norma jurídica contida no artigo 406 do Novo Código Civil, predominantemente de
natureza dispositiva, é, por inteiro, estranha às hipóteses tais como a dos autos, de juros
de mora devidos pela Fazenda Pública nas condenações ao pagamento de verbas
remuneratórias aos servidores e empregados públicos, tendo incidência própria nas
relações jurídicas disciplinadas pelo Código Civil e funções meramente subsidiária e
supletiva, em razão das quais determina que se observe a taxa que estiver em vigor para
a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
5. Em sede de agravo regimental não se conhece de alegações estranhas às razões da
insurgência especial, eis que evidenciam vedada inovação de fundamento.
6. Agravo regimental parcialmente provido.”
Acórdão. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, dar provimento parcial ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Paulo Gallotti, Paulo Medina, Hélio Quaglia
Barbosa e Nilson Naves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Paulo Gallotti.
(AgRg no REsp 795388/RS. Relator(a) Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Órgão
Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 07/03/2006, Data da
Publicação/Fonte DJ 17.04.2006 p. 223)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. PAGAMENTO DE PARCELAS
ATRASADAS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. JUROS DE MORA.
PERCENTUAL DE 6% A.A. MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35, DE AGOSTO DE
2001. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. ART. 406, DA LEI N.º 10.406/2002.
N Ã O A P L I C A Ç Ã O . P R E Q U E S T I O N A M E N T O D E M AT É R I A
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CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam, suprir
omissão, contradição ou obscuridade, não havendo qualquer um desses pressupostos,
rejeitam-se os mesmos.
II - Consoante entendimento desta Corte, a Medida Provisória 2.180-35/2001, que
acrescentou o art. 1º-F ao texto da Lei nº 9.494/97, somente pode ser aplicada às ações
ajuizadas após sua vigência. Tendo sido a ação proposta após à vigência da referida
Medida Provisória, os juros moratórios devem ser fixados no patamar de 6% ao ano.
Precedentes.
III - Na hipótese dos autos não há que se falar na incidência do art. 406 do Novo Código
Civil - Lei n.º 10.406/2002 em detrimento da norma insculpida no art. 1º-F da Lei
9.494/97 - com redação dada pela Medida Provisória n.º 2.180-35/2001, haja vista que
esta, por ser norma especial - para pagamento de verbas remuneratórias devidas a
servidores e empregados públicos - deve prevalecer sobre norma geral, conforme regra
de hermenêutica preconizada na Lei de Introdução ao Código Civil. Precedentes.
IV - Em sede de recurso especial não é possível o prequestionamento de matéria
constitucional em respeito à competência delineada pela Constituição, ao designar o
Supremo Tribunal Federal como seu guardião. Neste contexto, a pretensão trazida no
presente recurso exorbita os limites normativos do Especial, que estão precisamente
delineados no art. 105, III da Constituição Federal.
V - O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados
pelas partes, competindo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde
da controvérsia, observadas as peculiaridades do caso concreto, como ocorreu in casu,
não havendo qualquer omissão ou obscuridade no julgado embargado, já que houve a
efetiva análise das matérias anteriormente expostas.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
(Processo EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 778483/RS, Relator(a) Ministro GILSON
DIPP, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 12/06/2006, Data
da Publicação/Fonte, DJ 01.08.2006 p. 531)

Neste pórtico, conclui-se que o dispositivo legal em referência está em consonância com
os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, e, a sua manutenção é de suma
importância para o desenvolvimento equilibrado do País, considerando a contenção das dívidas
públicas à luz da atual conjuntura econômica desta Nação.
Diante de exposto, pugna-se pelo conhecimento deste memorial, bem como pelo
provimento do recurso extraordinário em referência.

Brasília/DF, 20 de setembro de 2006.

Roberto Barros dos Santos

Procurador-Chefe da Procuradoria Judicial da PGE/AC
João Furtado
Presidente do Colégio de Procuradores-Gerais dos Estados
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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE
DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE XAPURI/AC.

ESTADO DO ACRE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob
o n.º 04.034.443/0001-54, representado pelos Procuradores do Estado infra-firmados, com
poderes que lhe conferem o art. 119 da Constituição do Estado do Acre, combinado com o art. 1º,
Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual n. 45, de 26.07.94 e art. 12, inciso I, da Lei
Adjetiva Civil, com endereço funcional inframargeado onde recebem notificações e intimações
de estilo e FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO “ELIAS MANSOUR” FEM, entidade com personalidade de direito público, criada e mantida pelo Estado do Acre, por
força da Lei Complementar n.º 061, de 13,01.99, estatuto aprovado pelo Decreto Estadual n.º
621, de 03.04.99, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.124.410/0001-32, com endereço funcional na
Rua Senador Eduardo Assmar, 1291, 2º Distrito, Rio Branco/AC, representada por seu DiretorPresidente Interino, Sr. FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, portador do
RG n.º 194.596 SSP/AC e do CPF n.º 359.516.302-82, residente e domiciliado na Rua Avestruz,
n.º 512, Q. 55, Lote 06, com os poderes atribuídos pelo Decreto Estadual n.º 13.714, de
12.01.06, por intermédio de seu advogado (procuração em anexo), vêm, respeitosamente, à h.
presença de VOSSA EXCELÊNCIA,com supedâneo no art. 1.210 do Novel Código Civil e
arts. 46, IV e 932, ambos do Código de Processo Civil, promover a presente.

AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO,
COM PEDIDO DE LIMINAR “INALDITA ALTERA PARS”

em face do MUNICÍPIO DE XAPURI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob o N.º04.018.560/0001-24, com sede na Rua 24 de Janeiro, 280, Centro, na pessoa de
seu Procurador-Geral ou quem lhe faça às vezes, pelas razões e fundamentos fáticos e jurídicos
explanados a seguir:
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I - DOS FATOS
No dia 27 de novembro de 2005, o segundo requerente (FEM) celebrou com o requerido
(Município de Xapuri) um Contrato de Concessão de Uso, tendo por objeto o trespasse do
edifício onde funcionava a sede da Prefeitura do Município de Xapuri, para instalação e
funcionamento do Museu de Xapuri, nos termos do art. 102, § 2º, da Lei Orgânica do
Município, conforme se depreende da Cláusula Primeira do Contrato de Concessão, que segue
anexo (doc.).
As partes acordaram ainda, que o referido Contrato teria vigência por 02 (dois) anos,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de acordo com o interesse das partes,
consoantes redação insculpida na Cláusula Quinta.
Mais adiante, estabeleceram a hipótese de dissolução do contrato de comum acordo
entre as partes, bastando manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de
30 (trinta), nos termos da Cláusula Oitava.
Não obstante a previsão contratual, o Ilustre Prefeito de Xapuri já havia se
comprometido a prorrogar o referido contrato por iguais e sucessivos períodos, face ao
compromisso do Estado do Acre de investir os recursos necessários para recuperação e
adequação do imóvel, a fim de que pudesse abrigar o Museu de Xapuri.
Com efeito, em cumprimento ao compromisso assumido pelo Estado, a Secretaria
de Obras do Estado – SEOP iniciou a reforma do prédio da antiga Prefeitura, reestruturando
todas instalações internas e externa, investindo recursos próprios e do BNDES que juntos
somam R$ 153.368,00 (cento e cinqüenta e três mil trezentos e sessenta e oito reais),
conforme se observa das Notas de Empenho e de Pagamento que seguem anexos (docs.);
proporcionando, desse modo, grande valorização econômica do imóvel que, diga-se de
passagem, detém relevante valor histórico e cultural, conforme Decreto Estadual de
Tombamento (doc. anexo).
Ocorre que, aos 07 dias do mês de julho do corrente ano, os requerentes foram
surpreendidos com uma Notificação do Município de Xapuri (doc.), solicitando a desocupação
do imóvel onde se acha instalado o Museu de Xapuri, no prazo de 30 (trinta) dias, sob o
argumento de que o atual prédio da Prefeitura não oferece condições de funcionamento,
fundamentando seu pedido na Cláusula Oitava.
Inconformado com a medida, o segundo requerente (FEM) notificou o requerido no
dia 02.08.06, portanto, 05 (cinco) dias antes do vencimento do prazo (doc. ), manifestando sua
discordância com a rescisão antecipada do Contrato, oportunidade em que demonstrou todos
os prejuízos que poderiam advir em decorrência da extinção do contrato fora do prazo
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acordado, quer pelo alto investimento feito no imóvel pelo Estado com recursos próprios e
do BNDES, quer pelo prejuízo indireto à população de Xapuri, que sequer teriam um
Museu para visitação e formação cultural da população.
Com efeito, não satisfeito com os fortes argumentos apresentados, o requerido desprovido
de qualquer sensatez e sensibilidade para com os cidadãos de Xapuri, caracterizando verdadeiro
abuso de direito, encaminhou nova notificação a FEM no dia 03.08.06 (doc. ), impondo à
desocupação do imóvel no prazo de 03 (três) dias, sob o argumento de que não estaria sendo
cumprido o acordo por parte daquela, sem especificar com exatidão a suposta cláusula
infringida, reforçando-a com sérias ameaças aos servidores da FEM, ao afirmar que se não
ocorrer a desocupação do imóvel no prazo estipulado, então forçará à retomada da posse,
conforme restará oportunamente comprovado, mediante a oitiva das testemunhas ao final
arroladas.
Face ao histórico narrado, não resta alternativa aos requerentes senão socorrer-se do
escopo jurisdicional, a fim de que tenham a proteção da tutela jurídica estatal mais adequada ao
caso, conforme passamos a justificar:

II – DO DIREITO
1. Do justo receio de ser molestado na posse.
O legislador Pátrio ao disciplinar a organização social brasileira, entendeu por bem
assegurar a todo aquele que tivesse o justo receio de ser molestado em sua posse em virtude de
violência iminente, o direito de ser nela mantido, nos termos do Código Civil vigente,
vejamos:
Art. 1210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído
no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

O Estatuto de Ritos Processuais Pátrio por sua vez, confirma a vontade do legislador
oferecendo proteção possessória específica para assegurar a posse ameaçada, in verbis:
Art. 932. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na
posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente,
mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena
pecuniária, caso transgrida o preceito.

Art. 933. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na seção anterior.
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No presente caso, afigura-se, mais do que claro, que os requerentes estão sofrendo
justo receio de serem molestados na posse do Museu de Xapuri, em verdadeira conduta
ilícita por parte do requerido, que os legitimou na posse do imóvel mediante assinatura do
Contrato de Concessão de Uso, por pelo menos 02 (dois) anos, excedendo, portanto, o
exercício de seu direito de propriedade, em total prejuízo ao interesse social da população
de Xapuri.
2. Do abuso de Direito
Tal conduta não comporta amparo legal e deve ser totalmente repudiada por nossa
sociedade, nos termos do Código Civil brasileiro, vejamos:
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes.
Art. 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.(...)
§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de
conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais,
o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a
poluição do ar e das águas. (Grifo nosso)

O mestre maior, professor José Carlos Barbosa Moreira, ao publicar brilhante artigo
sobre o tema, enfatiza os traços essenciais para configuração do abuso de direito, trazendo em
seguida exemplos práticos na vida cotidiana, que muito se assemelham ao caso em exame,
confira:
O dado fundamental para que se caracterize o abuso do direito é a ultrapassagem de
determinados limites, no respectivo exercício. Tais limites podem ser impostos: a) pelo fim
econômico ou social do direito exercido; b) pela boa-fé; c) pelos bons costumes. O titular
precisa exceder ao menos uma dessas categorias de limites. Não é necessário que exceda mais
de uma: a enumeração é alternativa, não cumulativa. Invertendo a ordem do texto, deixemos de
lado, por enquanto, o caso do excesso de limites impostos pelo fim econômico ou social do
direito, e consideremos os outros dois. "Boa-fé" e "bons costumes", diga-se logo, são
conceitos jurídicos indeterminados, que compete ao juiz concretizar, tendo em vista as
características de cada espécie.
(...) Neste ponto, contudo, interfere em nosso raciocínio um dado perturbador. É que, ao
disciplinar o direito de propriedade, o NCC se afasta do critério puramente objetivo consagrado
no art. 187. Com efeito. A primeira parte do art. 1.228, § 1º, perfeitamente se harmoniza com o
conceito de abuso do direito ministrado por aquele dispositivo, ao estatuir que "o direito de
propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e
sociais". O mesmo não se dirá, no entanto, do § 2º, verbis: "São defesos os atos que não trazem
ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de
prejudicar outrem". A cláusula inicial encaixa-se bem na moldura objetiva do abuso do direito.
Já ao final introduz requisito de índole eminentemente subjetiva (intenção de prejudicar
outrem). Excertos grifados pelo subscritor1.

1

José Carlos Barbosa Moreira, Professor da Faculdade de Direito da UERJ, Desembargador (aposentado)
do TJRJ. (Publicada na Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil nº 26 – NOV-DEZ/2003, p.125).
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3 – Da violação do princípio da boa-fé objetiva
Por outro lado, além de praticar abuso de direito em sua conduta, o requerido foi
mais além violando a boa-fé objetiva que deve estar presente em todos os contratos, pois
sabendo de antemão que não teria outro imóvel no Município em condições adequadas
para sediar a Prefeitura, jamais poderia ter assinado o Contrato de Concessão com os
requerentes, aproveitando-se dos investimentos e melhorias que foram realizados no
imóvel.
Nesse sentido, dispõe o NCC:
Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social
do contrato.
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato,
como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Recorre-se novamente às surpreendentes anotações que o prof. Barbosa Moreira faz ao
comentar o artigo supracitado, para esclarecer o conteúdo jurídico da boa-fé objetiva nos
contratos, vejamos:
Em todo caso, deve entender-se que a lei faz menção à chamada boa-fé objetiva, àquela
que se manifesta por meio do comportamento do agente, o qual deve ser leal, correto,
isento de contradições suscetíveis de induzir em erro outra pessoa. Assim, por exemplo,
falta à boa-fé objetiva quem, por longo tempo, tolera do outro contratante reiteradas
infrações a certa cláusula contratual, apesar de autorizado pelo contrato a rompê-lo,
gerando para o outro a expectativa razoável de que aquela determinada causa de
rompimento não será invocada, e todavia, subitamente, sem prévio aviso, quer fazê-la
valer. Imagine-se o caso de alguém que aluga imóvel e insere no contrato de locação
cláusula pela qual o locatário fica proibido, sob pena de resolução, de abater as árvores do
quintal. Entretanto, durante anos, o locatário pratica o ato proibido, de maneira
ostensiva, com pleno conhecimento do locador, que até anui em receber presente
sabidamente talhado na madeira de uma das árvores. Se, inopinadamente, com total
surpresa para o locatário, esse locador, num giro de 180 graus, resolve invocar a cláusula
proibitiva para dar por finda a locação, terá agido de modo contrário à boa-fé objetiva.

A doutrina de um modo geral é unânime ao admitir que o princípio da boa-fé comporta
plena aplicação nos contratos administrativos, por ser um princípio geral do direito. Interessante
notar ainda, que o mesmo guarda estreita relação com o princípio da moralidade administrativa
(art. 37 “caput” da CR/88), como bem observou a prof.ª Alice Borges em interessante artigo
publicado sobre o tema, confira:
(...) muitas vezes, há um profundo esquecimento de que, desse salutar e fundamental
princípio, erigido entre nós em categoria constitucional, decorre e exsurge um outro,
altamente relevante e indispensável para o aperfeiçoamento das instituições
administrativas, que é o princípio da boa-fé nas relações jurídicas entre a
Administração Pública e os seus cidadãos2.
2

BORGES, Alice Gonzalez. O principio da boa-fé nas contratações administrativas – aput Temas de direito
administrativo atual (estudos e pareceres). Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 187.
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Na seqüência, fazendo referência à autorizada lição de Carmem Lúcia Antunes Rocha,
a autora completa:
A virtude que se pretende ver obtida com a prática administrativa moral fundamentase no valor da honestidade do comportamento, da boa-fé, da lealdade dos agentes
públicos, e todos estes elementos estão na moralidade, como integrantes de sua
essência, e sem os quais não se há dela cogitar. (id. Ibid., p. 193-194).

O doutrinador e publicista espanhol, Jesus González Peres, também citado no artigo da
autora contribui para elucidação do tema, confira:
A boa-fé como princípio geral constituí uma regra de conduta a que hão de ajustar-se
todas as pessoas em suas respectivas relações. O que significa, como DÍEZ-PICAZO:
que devem adotar um comportamento leal em toda a fase prévia à constituição
de tais relações; e que devem também comportar-se lealmente no
desenvolvimento das relações jurídicas já constituídas entre elas. Este dever de
comportar-se segundo a boa-fé se projeta, por sua vez, nas duas direções em que
se diversificam todas as relações jurídicas: direitos e deveres. Os direitos devem
exercitar-se de boa-fé; as obrigações devem cumprir-se de boa-fé. (EL Princípio
Geral de la Buena Fé em el Derecho Administraivo. 2ª ed. Madrid: Civilistas, 1989, p.
28)

E arremata o assunto assim concluindo:
A boa-fé incorpora o valor ético da confiança. Representa uma das vias mais fecundas
de interrupção do conteúdo ético-social na ordem jurídica, e, concretamente, o valor
de confiança. Serve de base para integração do ordenamento conforme a uma das
regras ético-materiais, a idéia de fidelidade e de crédito, ou de crença e confiança
(Treu und Glauben) (...) “O princípio da boa-fé resultará infringindo pelo simples fato
de não se haver levado em conta a lealdade e a confiança devida a quem conosco se
relaciona (...) A administração, precisamente por ser possuidora de potestades e
prerrogativas, vê-se obrigada, mais que ninguém, a seguir uma conduta de
exemplaridade e de boa-fé (...) nem pode quebrandar os pactos que tenha
convencionado, nem atuar à margem da legalidade e da boa-fé a que lhe obrigam
pactos que haja concertado. (id., ibid., p. 54-55) (grifos nossos).

Destarte, ao firmar o contrato de Concessão de Uso com os requerentes, cogitando a
possibilidade de prorrogá-lo por iguais e sucessivos períodos, o requerido induziu aqueles a
erro, pois certamente imaginaram a perpetuação do referido contrato. Até porque, ninguém, em
sua sã consciência, faria um investimento na ordem de aproximadamente R$ 160.000,00
(cento e sessenta mil reais) para reforma do imóvel, pensando em ali instalar um Museu pelo
prazo de 02 (dois) anos e depois devolvê-lo ao proprietário, principalmente em Xapuri, onde,
como se sabe, é o único Museu do Município.
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4. Da vedação ao enriquecimento ilícito sem causa e a respectiva aquisição do direito de
propriedade: retenção pelas benfeitorias
O nosso Ordenamento Jurídico não tolera qualquer espécie de atividade ilícita,
conseqüentemente, não poderia assegurar o benefício patrimonial decorrente de tal
atividade.
Nesse sentido dispõe o NCC:
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a
restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.
Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a
recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará
pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Por outro norte, verificando-se que o valor investido pelos requerentes no imóvel
supera com larga vantagem o valor de mercado do bem, à época da contratação, conforme se
observa no Laudo de Avaliação que segue anexo (doc.), a aquisição do direito de
propriedade mostra-se a medida mais adequada e justa ao caso, com o respectivo
pagamento da indenização ao requerido, consoante permissivo legal insculpido no NCC,
vejamos:
Art. 1255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito
do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito
a indenização.
Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o
valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a
propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente,
se não houver acordo.

A boa-fé dos requerentes está mais do que comprovada, pois receberam o imóvel do
requerido, mediante a assinatura do Contrato de Concessão, assegurando-lhes o uso pacífico do
imóvel pelo prazo de 02 (anos), podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos; tendo
este plena ciência de que no referido imóvel funcionaria o Museu de Xapuri, sendo, portanto,
necessário que se efetuassem os investimentos para a reforma do prédio, que não tinha a
menor condição de abrigar um Museu, conforme se depreende das fotos que seguem anexas
(docs. ).
Logo, sabendo-se que hoje o imóvel está avaliado em R$ 242.229,60 (duzentos e
quarenta e dois mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), sendo que os requerentes
investiram aproximadamente R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para sua reforma e
melhoria, resta evidente que o presente caso configura a hipótese prevista no Parágrafo Único,
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do art. 1255, do NCC, conferindo aos requerentes o direito à aquisição da propriedade,
mediante o depósito da indenização pela diferença, medida esta que será intentada “a
posteriori” em Ação Própria.
Outrossim, não sendo este o entendimento acolhido por V. Ex.ª, de qualquer forma os
requerentes têm assegurado o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas, cabendo-lhes a
indenização integral pelos gastos expendidos na reforma do prédio, consoante disposição do
NCC, in verbis:
Art. 1219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias
necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a
levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de
retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Tal regra decorre da aplicação da máxima “exception non adimplends contractus”
vigente em todos os contratos bilaterais, segundo a qual não cabe à parte exigir a prestação do
contratado se não cumpriu sua parte no negócio, nos termos a seguir:
Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a
sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
Art. 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes
diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação
pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que
aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la.

5. Do cumprimento da função social da propriedade
O art. 5º da Carta de 88, encimando o Capítulo I (Dos direitos e deveres individuais e
coletivos) do Título II (Dos direitos e garantias fundamentais), dá ao tema o seguinte
tratamento:
Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;'
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;
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No campo doutrinário, o francês LÉON DUGUIT, citado em artigo publicado por
Carlos Araújo Leonetti, considerado o precursor da moderna concepção do direito de
propriedade, lastreada na idéia de que esta deve cumprir sua função social 3. Em ciclo de
palestras proferidas em Buenos Aires, em 1911, convertidas, posteriormente, em livro
publicado em Paris, no ano seguinte, DUGUIT expôs a revolucionária idéia de que o
proprietário não é, em verdade, titular de um direito subjetivo mas, apenas, o detentor da
riqueza, uma espécie de gestor da coisa que devia ser socialmente útil. São suas as
palavras:
A propriedade deixou de ser o direito subjetivo do indivíduo e tende a se tornar a
função social do detentor da riqueza mobiliária e imobiliária; a propriedade implica
para todo detentor de uma riqueza a obrigação de empregá-la para o crescimento da
riqueza social e para a interdependência social. Só o proprietário pode executar uma
certa tarefa social. Só ele pode aumentar a riqueza geral utilizando a sua própria; a
propriedade não é, de modo algum, um direito inatingível e sagrado, mas um
direito em contínua mudança que se deve modelar sobre as necessidades sociais
às quais deve responder. (grifos originais)

HELY LOPES MEIRELLES observa que a propriedade continua a ser um direito
individual, mas um direito individual condicionado ao bem estar da comunidade, ou seja, o
direito à propriedade sofreu um processo de relativização, ou de publicização ou, ainda, de
socialização, como preferem alguns autores 4.
Em outras palavras, o exercício do direito de propriedade foi sendo, pouco a pouco,
condicionado ao bem-estar social ou, ao cumprimento de sua função social. Com efeito, a
partir da Constituição de 1988, o direito brasileiro, a ordem jurídica pátria, somente protege a
propriedade que cumpra a sua função social, isto é, que aproveite, ainda que de forma
indireta, à sociedade como um todo.
Logo, não se pode perder de vista a referência cultural presente no Município de
Xapuri, associada ao saudoso e inestimável seringueiro Chico Mendes, que lutou até a
morte pela preservação da nossa floresta e pela defesa dos que dependem da terra para
sobreviver, levando nosso querido Estado do Acre ao conhecimento internacional pelo
mundo a fora.
Impede, também, relembrar que o prédio da antiga Prefeitura encontra-se tombado
por um Decreto Estadual, como forma de preservar sua ligação histórica e cultural com o
Município e cidadãos de Xapuri, sendo um dos primeiros prédios em Alvenaria ali construídos.

3

LEONETTI, Carlos Araújo, FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE: MITO OU REALIDADE? (Publicada
na Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil nº.03 – JAN-FEV/2000, p.72)
4
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 1994 p. 504.
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Portanto, antes de se pensar em presentear o Município de Xapuri com a instalação de
um Museu, único na cidade, diga-se de passagem, tais fatos foram levados em consideração no
estudo econômico-social desenvolvido pela Fundação de Comunicação e Cultura “Elias
Mansour”, por guardar estreita relação cultural e histórica com a comunidade local, pelo que
impõe seja respeitada a função social que hoje cumpre, para garantir às futuras gerações a
preservação da memória do Município.

III - DA MEDIDA LIMINAR “Inadilta Altera Pars”
Uma vez demonstrada a grave ameaça que os requerentes vêm sofrendo em sua posse,
justa e de boa-fé, conforme se depreende da nova Notificação feita pelo requerido para que
desocupem o imóvel no prazo de 03 (três) dias, vencendo, portanto, no dia 07 de agosto do
corrente ano, impõe seja deferida medida liminar inaldita altera pars para adequada proteção
da posse dos requerentes, proibindo o requerido de concretizar a turbação e o esbulho da
posse, nos termos da Lei Instrumental vigente, in verbis:
Art. 928. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem
ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração;
no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citandose o réu para comparecer à audiência que for designada.
Art. 932. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na
posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente,
mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena
pecuniária, caso transgrida o preceito.
Art. 933. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na seção anterior.

Além da ameaça por escrito, o N. Prefeito de Xapuri reforçou as ameaças pessoalmente
aos servidores da FEM, afirmando que se não houvesse a desocupação do imóvel no prazo
sugerido, retomaria sua posse “nem que fosse preciso utilizar a força”, causando grande
intimidação naqueles, que respeitam a autoridade do Prefeito do Município, por ignorarem que o
mesmo não pode exceder os limites impostos pela lei, pela moral e pelos bons costumes, fatos
estes que poderão ser oportunamente comprovados pela oitiva das testemunhas ao final
arroladas.
Nesta esteira, a medida pleiteada encontra amparo na jurisprudência Pátria, veja:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse. Contrato de
concessão de uso de bem público. Rescisão unilateral pela administração, por
motivo de interesse público. Notificação regular do agravante. Livre
convencimento da magistrada, proporcionado por elementos de convicção suficientes
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para autorizar juízo provisório de razoável certeza quanto aos requisitos legais
exigidos. Liminar deferida, com amparo nos arts. 927 e 928, do CPC e demais
normas aplicáveis. Decisão só retratável a partir de inequívoca ilegalidade ou
comprovado abuso de poder, não verificados na presente hipótese. Manutenção do
decisório. Improvimento do agravo. (TJBA – AG 24413-6/01 – 4ª C.Cív. – Rel. Des.
João Pinheiro – J. 17.12.2003) JCPC.927 JCPC.928
INTERDITO PROIBITÓRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 932 DO CPC – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE
JUSTIFICAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA INAUDITA ALTERA PARS –
ADMISSIBILIDADE – AGRAVO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME –
Estando preenchidos os requisitos do art. 932 do CPC, o deferimento da liminar
proibitória inaldita altera pars é medida consentânea.” (TJMT – AI 34635/2002 – 3ª
C.Cív. – Rel. Des. José Jurandir de Lima – J. 11.06.2003) JCPC.932

Com efeito, para efetiva garantia e respeito da ordem proibitória emanada da
Autoridade Judicial, pugnam desde logo os requerentes pela imposição de multa de R$
100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo das multas previstas no art. 14, V e Parágrafo Único
c/c art. 287, ambos do CPC, bem como a adoção das medidas práticas equivalentes para
garantia do resultado almejado, nos termos do §5º, do mesmo codex, podendo, inclusive impor
ao requerido PENA DE PRISÃO pela desobediência da ordem judicial, in verbis:
Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam
do processo:
(...)
V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços
à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.
Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos
estatutos da OAB, a violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato
atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções
criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante
a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por
cento do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito
em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa
da União ou do Estado. (...)
Art. 287. Se o autor pedir que seja imposta ao réu a abstenção da prática de algum ato,
tolerar alguma atividade, prestar ato ou entregar coisa, poderá requerer cominação
de pena pecuniária para o caso de descumprimento da sentença ou da decisão
antecipatória de tutela (arts. 461, § 4º, e 461-A). (...)
Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o
pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático
equivalente ao do adimplemento. (...)
§3º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de
ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou
mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou
modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada. (...)
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§ 5º Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático
equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas
necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão,
remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade
nociva, se necessário com requisição de força policial.

IV – DOS PEDIDOS
Em face do que foi exposto, postulam os requerentes se digne Vossa Excelência:

1 - Mandar expedir mandado proibitório inaudita altera pars, cominando-se ao
requerido multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de descumprimento da medida,
sem prejuízo da aplicação das medidas previstas no art. 461, § 5º do CPC, a fim de assegurar o
resultado prático equivalente, podendo, inclusive, impor ao requerido PENA DE PRISÃO e
MULTA DE 20% caso ocorra o esbulho ou turbação da posse, pelo descumprimento e violação de
ordem judicial (arts. 14, V e Parágrafo Único, c/c. art. 287, ambos do CPC);
2 - Seja designada audiência de justificação prévia, se assim não entender V. Exª, com a
citação do requerido e expedição de mandado proibitório em caráter liminar, sob cominações
legais, incluída a multa referida.
3 - Requerem, ao final, a citação do requerido para os termos da presente ação, sendo ao
final julgado procedente o pedido, mantido na posse o requerente, e expedido mandado
proibitório definitivo, condenado o requerido nas custas processuais, honorárias e mais
cominações.
4 - Protestam os requerentes por todos os meios de prova em direito admitidos,
depoimento pessoal do requerido, perícias e oitiva das testemunhas abaixo arroladas, as quais
deverão ser regularmente intimadas.
Termos em que, atribuindo à causa o valor de 1.000,00 (mil reais).
Pede e Espera Deferimento.

LEANDRO RODRIGUES POSTIGO

PAULO CESAR BARRETO PEREIRA

Procurador do Estado

Procurador do Estado
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RIO BRANCO/AC.

Ação de Indenização/Ordinário
Autos nº. 001.06.007626-8
Autor: SELVA – Manejo Florestal Sustentado – Indústria e Empreendimentos Imp. E Exp. Ltda.
Réu: Estado do Acre.

ESTADO DO ACRE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob
o nº. 04.034.443/0001-54, representado pelos Procuradores do Estado que a esta subscrevem,
com os poderes que lhe são conferidos pelo art. 119 da Constituição do Estado do Acre c/c. art. 1º,
Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº. 45, de 26.07.94 e art. 12, inciso I, da Lei
Adjetiva Civil, endereço funcional Av. Getúlio Vargas nº. 2.852, Bairro Vila Ivonete, onde recebe
notificações e intimações de estilo, vem, tempestivamente, à honrosa presença de Vossa
Excelência, oferecer CONTESTAÇÃO A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO (Desapropriação Indireta), com fulcro nos
fundamentos fáticos e jurídicos a seguir expendidos:

I - SÍNTESE DA DEMANDA
A autora ingressou com a presente demanda em desfavor do Estado do Acre, sob a
alegação de que teria este se apossado do imóvel rural de propriedade daquela, sem a respectiva
indenização.
Tal fato, segundo relatos da autora, teria ocorrido em razão da edição do Decreto
Estadual nº. 9.716, de 09.03.04, que criou a Floresta Estadual do Rio Liberdade no Município de
Tarauacá, com 126.360 ha, abrangendo os Lotes 1 e 2 do Seringal Extrema, cujas áreas
correspondem 1200ha e 650ha respectivamente, pertencentes aquela.
Diante disso, sustenta a necessidade de ser indenizada no valor de R$ 4.880,996,00, por
acreditar que ao ato constitutivo da Floresta Pública Estadual teria violado seu direito de
propriedade.
As alegações e fundamentos apresentados pela autora, todavia, estão fadados ao
insucesso, tendo em vista, a realidade fática a ser colocada e seu reflexo na ordem legal vigente
demonstram a total impossibilidade de ser acolhida a pretensão indenizatória no caso em exame,
tal como passaremos a demonstrar:
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II - DAS PRELIMINARES,
1. Da incompetência absoluta - (art. 301, II, do CPC)
Antes de se adentrar ao mérito da lide, registra-se desde logo a incompetência absoluta
deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, consoante disposição contida no art. 95,
do CPC, vejamos:
Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação
da coisa. Pode o autor, entretanto, optar pelo foro do domicílio ou de eleição, não
recaindo o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e
demarcação de terras e nunciação de obra nova.

Este, aliás, é o entendimento já consagrado na jurisprudência Pátria, confira:

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DIREITO
REAL SOBRE IMÓVEL – COMPETENTE O FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL
(ART. 95, CPC) – I - Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o
foro da situação da coisa (art. 95, CPC). II - Conflito conhecido para declarar a
competência do suscitado. (TJMA – CC 22070 – (42.664/2002) – 2ª C.Cív. – Rel. Des.
Antonio Guerreiro Júnior – J. 17.12.2002)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
AJUIZADA CONTRA A UNIÃO - AÇÃO DE NATUREZA REAL COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA ANÁLISE SISTEMÁTICA DOS ARTS. 109, § 2º, DA CARTA MAGNA, E 95 DO
CPC - COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL ONDE SE SITUA O IMÓVEL
OBJETO DA DEMANDA. 1. Na linha da orientação desta Corte Superior, a ação de
desapropriação indireta possui natureza real, circunstância que atrai a competência
para julgamento e processamento da demanda para o foro da situação do imóvel, nos
termos do art. 95 do Código de Processo Civil. 2. Versando a discussão sobre direito de
propriedade, trata-se de competência absoluta, sendo plenamente viável seu
conhecimento de ofício, conforme fez o d. Juízo Suscitado. 3. A competência
estabelecida com base no art. 95 do Código de Processo Civil não encontra óbice no
art. 109, § 2º, da Constituição Federal, segundo o qual "as causas intentadas contra a
União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela
onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a
coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. Com efeito, conforme já decidido por esta Corte
Superior, a competência absoluta do forum rei sitae não viola as disposições do art.
109, § 2º, da Carta Magna, certo que a hipótese da situação da coisa está expressamente
prevista como uma das alternativas para a escolha do foro judicial (CC 5.008/DF, 1ª
Seção, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 21.2.1994). 4. Ainda que a União Federal
figure como parte da demanda, o foro competente para processar e julgar ação fundada
em direito real sobre imóvel deve ser o da situação da coisa, especialmente para
facilitar a instrução probatória. Precedentes do STF e do STJ. 5. Conflito conhecido
para declarar a competência do Juízo Suscitante - Juízo Federal da 1ª Vara de Macaé SJ/RJ.(CC 46.771/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 24.08.2005, DJ 19.09.2005 p. 177)
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA/ NATUREZA JURÍDICA - COMPETÊNCIA NULIDADE - ATOS DECISORIOS. A CHAMADA DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA E AÇÃO REAL SOBRE IMÓVEIS, SENDO COMPETENTE O FORO
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DA SITUAÇÃO DA COISA. A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RESULTA
SOMENTE NA NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS, QUE NO CASO, DEVE
SER A PARTIR DO DESPACHO SANEADOR RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. - REsp 5.292/PR, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.10.1990, DJ 05.11.1990 p. 12422)
PROCESSO CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. I-SENDO A
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, AÇÃO REAL IMOBILIARIA, A
COMPETÊNCIA FIRMA-SE PELA SITUAÇÃO DO IMÓVEL.
PRECEDENTES. II - IMPROVIMENTO DO RECURSO. (Resp 7.114/SP, Rel.
Ministro PEDRO ACIOLI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05.08.1991, DJ
26.08.1991 p. 11379).

Com efeito, nos termos do art. 301, II, c/c art. 113, § 2º, ambos do CPC, deve o N.
Magistrado se reconhecer incompetente para processar e julgar a presente demanda, remetendo
os presentes autos à Comarca de Tarauacá, que detém competência territorial para julgar ações
envolvendo imóvel localizado naquele Município, pelo que fica desde logo requerido o
deslocamento de competência para o Foro de Tarauacá.
2. Da Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento Válido e Regular do
Processo - (Art. 267, Iv, do CPC)
Como toda e qualquer ação, a desapropriação indireta além dos requisitos do art. 282,
do CPC deve preencher outros requisitos indispensáveis para sua propositura, sob pena de
indeferimento preliminar.
Kiyoshi Harada apresenta em sua obra pelo menos dois requisitos essenciais para
propositura da ação, quais sejam: a) que tenha havido apossamento administrativo do imóvel e;
b) que o autor seja titular do domínio da área apossada1.
A presente demanda, todavia, não preenche sequer o primeiro requisito, senão vejamos:
O art. 22, da Lei do SNUC estabelece a forma pela qual se dará a criação das áreas
especialmente protegidas (Florestas Estaduais), nos seguintes termos:
Art. 22-A. O Poder Público poderá decretar limitações administrativas provisórias
ao exercício de atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente
causadores de degradação ambiental em área submetida a estudo para criação
de unidade de conservação, quando, a critério do órgão ambiental competente,
houver risco de dano grave aos recursos naturais ali existentes.
§ 1º Poderá ser dado continuidade ao exercício de atividades em curso, na data de
publicação do ato que decretar a limitação administrativa, que estejam de
conformidade com a legislação em vigor, ressalvado o disposto no § 2º.
§ 2º Sem prejuízo da restrição constante do caput, na área submetida a limitações
administrativas não serão permitidas atividades que importem em exploração a
corte raso de floresta e demais formas de vegetação nativa.

1

HARADA, Kiyoshi. Desapropriação doutrina e prática. 6.ª ed. – São Paulo: Atlas, 2006, p. 174.
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Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência Pátria são unânimes ao afirmar que o ato
administrativo que cria Floresta Estadual em área de propriedade particular reveste-se de
natureza de limitação administrativa, dado o seu caráter geral e abstrato que alcança
propriedades indeterminadas, impondo restrições ao uso de tais propriedades em prol do
interesse coletivo.
Sob essa perspectiva, julgados do TJ/SP têm assinalado que: A simples edição
normativa, seja de criação do Parque Estadual, seja de um comando expropriatório, não tem
efeito sobre o direito dominial, não impedindo a utilização do imóvel de acordo com a sua
função social ou sua disponibilidade. (RT 717/151, RJTJESP 132/98, 132/224).
Para o reconhecimento desse direito há necessidade de perquirir-se o efetivo prejuízo
ocasionado, material ou imaterial, pois a simples expedição do decreto criando a Floresta
Estadual, sem interferir no domínio da propriedade, é insuficiente para a caracterização do
ilícito indenizatório, lembrando-se, a respeito, ensinamento do Desembargador Yussef Said
Cahali de ser:
(...) prematura a responsabilização da Fazenda do Estado por indenização devida
sob a forma de desapropriação indireta diante da simples notícia legal de que as
limitações do Código Florestal serão estendidas a determinado imóvel, impondolhe restrições ao desmatamento; se o imóvel, ainda que em vias de uma anunciada
desapropriação, contínua na posse do proprietário, que dele se utiliza em outras
atividades, seria efetivamente de discutir-se apenas a eventualidade de
indenização em decorrência da limitação administrativa (Responsabilidade civil
do Estado, 2. ed. São Paulo: Malheiros, p. 576-577).

Logo, verificando-se que a simples limitação administrativa instituída por Decreto
Estadual não configura o apossamento administrativo pelo Estado, inviável se mostra o
prosseguimento da presente demanda, por lhe faltar condição essencial de
admissibilidade.
Outrossim, além desses requisitos, HARADA apresenta outra condição que deve estar
presente quando do ajuizamento da desapropriação indireta, qual seja, a titularidade dominial do
imóvel apossado, vejamos:
(...) outro requisito indispensável para o exercício dessa ação é a prova do domínio da
área apossada a ser feita por certidão de propriedade, com filiação vintenária e
negativa de ônus e alienações a ser expedida pelo Registro de Imóveis competente,
porque essa ação é sucedânea de ação reivindicatória, como antes salientado. Daí a
imprescindibilidade de clara e precisa descrição da área apossada com limites e
confrontações (...) (Obra citada. p. 175).

A ausência de Certidão com filiação vintenária por sua vez, macula de vício todas
informações declaradas na referida Certidão de fls. 37/40, pois que no mencionado documento
não consta a matrícula que deu origem à propriedade da requerente, afetando sua própria
validade.
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Nesse sentido, a Lei de Registros Públicos (Lei 6015/73) é clara ao impor a
obrigatoriedade de constar no registro à matrícula de origem, ou seja, o número de registro
anterior, in verbis:
Art. 222. Em todas as escrituras e em todos os atos relativos a imóveis, bem como nas
cartas de sentença e formais de partilha, o tabelião ou escrivão deve fazer referência à
matrícula ou ao registro anterior, seu número e cartório.

Nem poderia haver origem na Certidão vintenária, diga-se de passagem, pois que a
propriedade em questão está devidamente registrada na Serventia Imobiliária de Eirunepé/AM,
fazendo parte do Seringal Bom Futuro.
Logo, jamais poderia ter sido efetuado o registro da área em comento na Serventia
Imobiliária de Tarauacá antes de se proceder ao cancelamento do registro na Serventia
Imobiliária de Eirunepé/AM, configurando hipótese de duplicidade de registro, passível de
cancelamento.
Salientamos, ademais, que tal procedimento será perpetrado nos próximos dias, com o
ajuizamento da respectiva Ação de Cancelamento de Registro Público perante a Comarca de
Tarauacá, dada à origem viciada da matrícula n.º 163 da SRI.
Por fim, Carlos Alberto Dabus Maluf, citado na obra de Harada, impõe ainda o cumprimento
de um terceiro requisito: c) a prova de pagamento de impostos incidente sobre o imóvel apossado.
Esse, aliás, foi voto do Excelentíssimo Ministro do STF Marco Aurélio ao julgar o Agravo de
Instrumento nº. 221.321-4, p. 191, assim transcrevendo-o:
Na denominada desapropriação indireta, de modo inafastável, precisa o autor
comprovar o domínio do imóvel, além de evidenciar que lhe vem pagando os
impostos. Não basta, entretanto, demonstrar o aludido domínio: cumpre-lhe
individualizar o imóvel, a ponto de não se poder duvidar dos limites ou confrontos.
(grifo nosso)

Destarte, pela análise dos documentos acostados aos autos, não consta a prova de
quitação do ITR incidente sobre o imóvel, mediante a apresentação de Certidão Negativa de
Débitos atualizada.
Diante do exposto, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos
do art. 267, IV, do CPC, dada à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento
válido e regular do processo.

3. Da Falta de Interesse Processual de Agir (arts. 267, VI, c/c 295, III, do CPC)
A chamada desapropriação indireta tem lugar toda vez que o Poder Público se apossa
administrativamente de determinado imóvel de propriedade particular, sem o devido processo
legal, que é a desapropriação. Com efeito, sua principal finalidade é forçar o Poder Público a
indenizar o ato ilícito representado pelo apossamento administrativo.
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Contudo, em última análise não é a hipótese que se faz presente no caso ora examinado,
senão vejamos:
Conforme já mencionado alhures, a simples limitação administrativa instituída por
Decreto Estadual não configura o apossamento administrativo pelo Estado, inviabilizando,
portanto, o prosseguimento da presente demanda, por lhe faltar condição essencial de
admissibilidade.
Sob essa perspectiva, julgados do TJ/SP têm assinalado que: “A simples edição
normativa, seja de criação do Parque Estadual, seja de um comando expropriatório, não tem
efeito sobre o direito dominial, não impedido a utilização do imóvel de acordo com a sua
função social ou sua disponibilidade.” (RT 717/151, RJTJESP 132/98, 132/224)
Com efeito, a simples expedição do decreto criando a Floresta Estadual, sem interferir
no domínio da propriedade, é insuficiente para a caracterização do ilícito indenizatório,
lembrando-se, a respeito, ensinamento do Desembargador Yussef Said Cahali de ser:
(...) prematura a responsabilização da Fazenda do Estado por indenização devida
sob a forma de desapropriação indireta diante da simples notícia legal de que as
limitações do Código Florestal serão estendidas a determinado imóvel, impondolhe restrições ao desmatamento; se o imóvel, ainda que em vias de uma anunciada
desapropriação, continua na posse do proprietário, que dele se utiliza em outras
atividades, seria efetivamente de discutir-se apenas a eventualidade de
indenização em decorrência da limitação administrativa2 .

Desta feita, REQUER o Estado do Acre a extinção do processo sem resolução do
mérito, com fulcro no art. 267, VI c/c art. 295, III, ambos do CPC, por faltar ao requerente
interesse processual para prosseguir com a lide.

III - DO MÉRITO
Uma vez superadas as questões preliminares, o que só se admite a título de
argumentação, no mérito também improcede os pedidos, tendo em vista as razões e fundamentos
a seguir expendidos.
A Constituição da República obriga o Poder Público a “definir, em todas as unidades
da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos,
sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”, para fins de
assegurar a efetiva preservação e proteção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado,
conforme disposição do art. 225 caput e § 1º, III.
A Lei nº. 9.985/2000 por sua vez regulamentou o §1º, do art. 225, da CR, trazendo no
art. 2º, I, a definição de Unidade de Conservação como sendo:

2

Cahali, Yussef Said. Responsabilidade civil do Estado, 2. ed. São Paulo: Malheiros, p. 576-577
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(...) o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo
Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime
especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.
(grifo nosso)

Mais adiante em seu art. 22, a Lei do SNUC estabelece a forma pela qual se dará a
criação das áreas especialmente protegidas, nos seguintes termos:
Art. 22-A. O Poder Público poderá decretar limitações administrativas provisórias
ao exercício de atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente
causadores de degradação ambiental em área submetida a estudo para criação
de unidade de conservação, quando, a critério do órgão ambiental competente,
houver risco de dano grave aos recursos naturais ali existentes.
§ 1º Poderá ser dado continuidade ao exercício de atividades em curso, na data de
publicação do ato que decretar a limitação administrativa, que estejam de
conformidade com a legislação em vigor, ressalvado o disposto no § 2º.
§ 2º Sem prejuízo da restrição constante do caput, na área submetida a limitações
administrativas não serão permitidas atividades que importem em exploração a
corte raso de floresta e demais formas de vegetação nativa.

É sabido que modernamente a propriedade deixou de ser absoluta, para sofrer
limitações em benefício da coletividade. Após garantir o direito de propriedade, a Constituição
da República deixou expresso que "a propriedade atenderá a sua função social" (artigo 5º,
incisos XXII e XXIII), daí ser admissíveis as chamadas limitações administrativas, as quais,
sem anular os poderes inerentes ao domínio, procuram atender ao interesse público, cumprindo
sua função social.
Com efeito, a doutrina e a jurisprudência Pátria são unânimes ao afirmar que o ato
administrativo que cria Floresta Estadual em área de propriedade particular reveste-se de
natureza de limitação administrativa, dado o seu caráter geral e abstrato que alcança
propriedades indeterminadas, impondo-lhes restrições ao uso em prol do interesse coletivo.
Nesse sentido, segundo lição do eminente publicista HELY LOPES MEIRELLES, a
restrição ao direito de propriedade, derivada do Código Florestal, objetiva preservar as matas de
nosso País e se ancora na função social da propriedade, não gerando o direito à indenização,
por ser uma mera Limitação Administrativa, que não impede a exploração econômica da
propriedade, limita-lhe – tão somente. (Direito Administrativo Brasileiro, Ed. RT, 13ª. ed., pág.
530/532).
Sob essa perspectiva, julgados do TJ/SP têm assinalado que: “A simples edição
normativa, seja de criação do Parque Estadual, seja de um comando expropriatório, não tem
efeito sobre o direito dominial, não impedido a utilização do imóvel de acordo com a sua função
social ou sua disponibilidade.” (RT 717/151, RJTJESP 132/98, 132/224)
Para o reconhecimento desse direito há necessidade de perquirir-se o efetivo prejuízo

153

Contestação a Ação de Indenização por Apossamento Administrativo.

ocasionado, material ou imaterial, porque a simples expedição do decreto criando a Floresta
Estadual, sem interferir no domínio da propriedade, é insuficiente para a caracterização do ilícito
indenizatório, lembrando-se, a respeito, ensinamento do Desembargador Yussef Said Cahali de
ser:
(...) prematura a responsabilização da Fazenda do Estado por indenização devida
sob a forma de desapropriação indireta diante da simples notícia legal de que as
limitações do Código Florestal serão estendidas a determinado imóvel, impondolhe restrições ao desmatamento; se o imóvel, ainda que em vias de uma anunciada
desapropriação, contínua na posse do proprietário, que dele se utiliza em outras
atividades, seria efetivamente de discutir-se apenas a eventualidade de
indenização em decorrência da limitação administrativa2.

Desse modo, a questão de ordem que se impõe ao caso em exame é identificar quais os
efetivos prejuízos ocasionados à propriedade da autora pela instituição da mencionada Floresta
Estadual, como forma de propiciar a justa indenização.
Com efeito, imprescindível se mostra à elaboração de perícia judicial in loco de modo a
constatar com precisão as características peculiares da propriedade, tais como:
a.
Existe área desmatada?
b.
Qual a área de Reserva Legal?
c.
Qual a área de Preservação Permanente?
d.
A área é produtiva? Qual espécie de atividade produtiva é desenvolvida?
e.
Existe Plano de Manejo Florestal aprovado?
f.
Existe invasão, ocupações na área?
Desta feita, antecipando alguns desses pontos levantados, passaremos a demonstrar que
os valores lançados no “laudo de avaliação” da autora são totalmente absurdos e distantes da
realidade, devendo, portanto, ser desprezado para efeitos de fixação do quantum indenizatório,
senão vejamos:
1. Da impossibilidade de indenização da Área de Preservação Permanente
O Código Florestal Brasileiro (Lei n.º 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965) traz em
seu bojo uma série de princípios e comandos normativos que se destinam à proteção do meio
ambiente, dando especial proteção à fauna e à flora brasileira.
Com efeito, logo no art. 1º observa-se o espírito protecionista da norma, ao dispor:
As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação,
reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a
todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as
limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

O art. 2º por sua vez define com exatidão as áreas que estão sujeitas à preservação
permanente, dada à importância que tais áreas representam para o equilíbrio do meio ambiente,
3

Responsabilidade civil do Estado, 2. ed. São Paulo: Malheiros, p. 576-577.
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sendo-lhes vedada a supressão, confira:
Art. 2º. Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as
florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em
faixa marginal cuja largura mínima seja:
1) de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
2) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinqüenta) metros de largura;
3) de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
4) de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
5) de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;” (...)
Art. 3º (...)
§ 1° A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será
admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à
execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse
social.

A tendência mais recente da doutrina e da jurisprudência é no sentido de que deve ser
excluída da indenização as APPs - Áreas de Preservação Permanente, previstas no Código
Florestal (como as matas ciliares), já que, dentre outros argumentos, são legalmente instituídas
com o intuito de proteger a própria propriedade contra as forças da erosão.
Pacífica é a jurisprudência nesse sentido, vejamos:
Desapropriação – Indenização – Lote expropriado localizado em área de
preservação permanente – Cobertura vegetal existente no imóvel excluída do
cálculo da verba devida ao proprietário do bem desapropriado – Admissibilidade
– EI 288.475-5/0-02 – 2.ª Câm. de Direito Público – TJSP – rel. Des. PAULO
SHINTATE
Desapropriação Indireta. Instituição do Parque Estadual da Serra do Mar pelo Decreto
Estadual n. 10.251/1977. Propriedade particular incluída no perímetro do Parque
Florestal. Manutenção obrigatória de área florestada, em parte da propriedade, que não
enseja, no caso, pedido de indenização. Recursos oficial e da Fazenda Estadual
providos, para julgar a ação improcedente, prejudicado o recurso dos autores. (TJ/SP.
Apelação Cível n. 84.276.5/1-00. Comarca de Paraibuna,).

Na Apelação Cível nº. 025.445/1 TJSP, o relator afirmou: “De se registrar, também, que
há forte jurisprudência no sentido de que as matas de preservação permanente não são
indenizáveis, visto que proibida a sua derrubada, o que torna inexistente o seu valor de
mercado.” No mesmo sentido Apelação Cível n. 42.256-5/3, p. 400 e Embargos infringentes nº.
246.458-2, p. 332.
Logo, verificando-se que tanto o Lote 1 como o Lote 2 do Extrema II, estão localizados
à margem do Rio Liberdade, as árvores e demais indivíduos florestais localizados numa faixa de
pelo menos 30 m de distância devem ser excetuados do quantum indenizatório, por estarem
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especialmente protegidas por lei.
2. Da impossibilidade de indenização da área de reserva legal inexistência de Plano de
Manejo Florestal Sustentável Jurisprudência do STJ
De mais a mais, incabível também se mostra a indenização da cobertura vegetal
localizada em área de reserva legal (80% da propriedade na Amazônia Legal), que deverá ser
desconsiderada da verba indenizatória pela ausência de Plano de Manejo Florestal Sustentado
aprovado pelo Órgão Ambiental Competente (Ofício do IMAC – anexo), devendo, portanto,
referida indenização incluir-se no preço da gleba rural, nos termos do art. 12, § 2º, da Lei n.º
8.629/93.
Nesse sentido, dispõe o Código Florestal:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada
na Amazônia Legal; (...)
§ 2º A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser
utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e
critérios técnicos e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses
previstas no § 3º deste artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas.

Destarte, a Reserva Legal só é passível de indenização quando contar com plano de
manejo aprovado pela autoridade competente, que oriente o uso direto sustentável. Em qualquer
caso, conquanto admitindo apenas o uso limitado - proibido, p. ex., o corte raso da cobertura
vegetal - a Reserva Legal não pode ser avaliada em patamar igual ou semelhante às outras
áreas desimpedidas da propriedade.
Este, aliás, é o correto posicionamento adotado pelo STJ, que vem sendo acompanhado
pelos demais Tribunais Brasileiros, confira:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. MATA ATLÂNTICA. Prosseguindo o
julgamento, a Turma, por maioria, após voto de desempate, afastou da indenização a
parte relativa à cobertura vegetal de mata atlântica. O proprietário desapropriado
deverá ser indenizado apenas pela terra nua. Não se considerou a alegação de
impedimento para explorar economicamente a extração da madeira, pois, mesmo
antes dos Decretos Estaduais n. 10.251/77 e n. 13.316/79, que criaram o Parque
Estadual da Serra do Mar, declarando a área de utilidade pública, o Código Florestal
(Lei n. 4.771/65) já impunha restrições àquela área. Além desse fato, o aproveitamento
econômico da área para extração de madeira seria inviável devido à topografia da
região. REsp 122.114-SP, Rel. originário Min. Paulo Gallotti, Rel. para acórdão Min.
Franciulli Netto, julgado em 5/4/2001.
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DESAPROPRIAÇÃO. COBERTURA VEGETAL. MANEJO SUSTENTADO. A
indenização separada da cobertura florestal foi negada pelo Tribunal a quo ao
fundamento de que irrisória a área de quatro mil hectares aproveitada pelo projeto de
manejo florestal sustentado (aprovado pelo Ibama) em comparação à área total
desapropriada, de sessenta mil hectares. Inconformados, os recorrentes pleiteavam,
entre outros pedidos, a indenização destacada da cobertura de toda a área
desapropriada. Diante disso, a Turma, prosseguindo o julgamento, entendeu que
fazem jus à indenização separada somente da área de mata efetivamente utilizada
pelo projeto de manejo florestal, visto que incontroversa nos autos sua
exploração comercial, essencial ao sucesso do pleito indenizatório, conforme
firmado pela jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes citados: REsp
301.111-CE, DJ 15/10/2001; REsp 408.172-SP, DJ 24/5/2004, e REsp 443.669-GO,
DJ 2/6/2003. REsp 450.270-PA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em
28/9/2004.
Desapropriação – Reforma agrária – Indenização – Cobertura florística –
Inexistência de Plano de Manejo Florestal e Impacto Ambiental – Verba devida
pelo valor de mercado do imóvel, sem consideração do potencial madeireiro – Ap
96.01.00441-6-GO – 2.ª T. Suplementar – TRF 1.ª Reg. – rel. Juiz Federal convocado
MIGUEL ANGELO LOPES.
Ação de Desapropriação Direta – Área expropriada que nunca foi explorada pelos
proprietários – Desapropriação objetivando criação de estação ecológica de JuréiaItatins – Mata que não enseja exploração econômica em face da inexistência de
acesso e topografia montanhosa – Indenizabilidade da cobertura vegetal –
Direito do expropriado de ser indenizado a pena da terra nua.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO.
INDENIZAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL. EXPLORAÇÃO ECONÔMICA.
P R O J E T O D E M A N E J O F L O R E S TA L S U S T E N TA D O . Á R E A
REMANESCENTE. LAUDO PERICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS.
PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A
exploração econômica dos recursos florestais incorporados à propriedade
desapropriada é pressuposto jurídico da indenização em separado, de modo que, nãocaracterizado o proveito comercial, a juízo das instâncias ordinárias, inclui-se o
valor da cobertura vegetal no preço de mercado da gleba, nos termos do art. 12, §
2º, da Lei n. 8.629/93, com a redação dada pela MP n. 1.577/97 e reedições. 2. Deve
ser objeto de indenização em separado a área de mata explorada com base em projeto
de manejo florestal sustentado aprovado pelo IBAMA. 3. Compete às instâncias
ordinárias, após avaliação das provas produzidas nos autos, fixar o valor da
indenização devida ao expropriado. 4. Não está o magistrado adstrito às conclusões
do laudo oficial, estando livre para valer-se de outros elementos de convicção
constantes dos autos, ou mesmo fora deles, desde que devidamente justificados. 5.
Para conhecimento do recurso especial com base em violação de preceitos de lei
federal é necessário que o acórdão recorrido tenha enfrentado as disposições tidas por
violadas (Súmulas ns. 282 e 356 do STF). 6. A questão da indenizabilidade de área
remanescente – prejudicada pela desapropriação – cuja propriedade é controvertida
não enseja conhecimento no âmbito do recurso especial, em face do óbice
consubstanciado na Súmula n. 7/STJ. 7. Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa
dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano (Súmula n.618/STF). 8.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (Processo REsp
450270 / PA ; RECURSO ESPECIAL 2002/0089178-5. Relator(a) Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA (1123). Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Data do
Julgamento 21/10/2004. Data da Publicação/Fonte. DJ 13.12.2004 p. 282).

Com efeito, os cálculos apresentados no laudo da autora devem ser totalmente
desprezados, sendo que o valor da indenização referente à cobertura vegetal deverá ser incluído
no valor da gleba rural, nos termos do art. 12, § 2º, da Lei n.º 8.629/93, eis que inexiste no local
Plano de Manejo Florestal Sustentado aprovado pelo Órgão Ambiental Estadual Competente
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(IMAC) ou Federal (IBAMA), conforme se depreende da resposta negativa do Ofício do IMAC
(doc. anexo).
Artigo 12 - Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e
as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
(...)
§ 2o - Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas, e qualquer outro
tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese,
o preço de mercado do imóvel.

Nesse sentido, o alegado potencial econômico não pode ser levado em consideração no
preço da indenização, muito menos a espécie “mogno” que é protegida por Lei Ambiental que
veda sua comercialização no mercado madeireiro (sic. art. 45, II, da Lei 9985/00).
Desta feita, eventual condenação a titulo de indenização deverá respeitar a área de
reserva legal da propriedade (80%), tendo em vista que a restrição imposta pelo Código Florestal
inviabiliza a exploração (corte raso) das madeiras existentes na propriedade, devendo, portanto,
ser excluída da verba indenizatória, pelo que fica desde já requerido.
3. Da impossibilidade de indenização por expectativas de ganhos e lucros cessantes – Art.
45 da Lei nº. 9.985/00 – SNUC
Seguindo essa linha de raciocínio, também não comporta indenização as expectativas
de ganhos e os lucros cessantes, por expressa disposição legal nesse sentido, in verbis:
Art. 45. Excluem-se das indenizações referentes à regularização fundiária das
unidades de conservação, derivadas ou não de desapropriação:
III - as espécies arbóreas declaradas imunes de corte pelo Poder Público;
IV - expectativas de ganhos e lucro cessante;
V - o resultado de cálculo efetuado mediante a operação de juros compostos;
VI - as áreas que não tenham prova de domínio inequívoco e anterior à criação da unidade.

Em muitos casos, especialmente quando a intervenção estatal protetória inviabilizar a
totalidade ou a maior parte das possibilidades de uso econômico de toda a propriedade, o Poder
Público pode se ver obrigado a desapropriar parte da área em questão.
Nesse ponto, a Lei nº. 9.985/2000 trouxe grandes avanços, objetivando coibir ou
limitar a atuação da chamada “máfia da desapropriação”. Por força do texto legal, excluem-se
do cálculo indenizatório as espécies arbóreas declaradas imunes de corte pelo Poder Público,
as expectativas de ganhos e lucro cessante, os juros compostos, e as áreas que não tenham prova
de domínio inequívoco e anterior à criação da unidade.
Com efeito, as expectativas de direito e os lucros cessantes devem ser afastados quando
da fixação da verba indenizatória, como forma de inibir indenizações milionárias desprovidas de
qualquer fundamento jurídico racional.
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4. Da existência de posseiros nos Lotes 1 e 2 do Seringal Extrema II - ÁREA INVADIDA
POR TERCEIROS
Compete também noticiar à existência de uma escola e de posseiros nos Lotes 1 e 2 do
Seringal Extrema II, conforme informações preliminares efetuadas pela equipe de campo do
ITERACRE (levantamento topográfico em anexo).
Com efeito, não se sabendo ao certo qual o tempo de ocupação que essas pessoas
exercem sobre a área, muito menos qual a extensão territorial dessas ocupações, mostra-se
prudente e razoável que seja efetuada uma perícia detalhada in loco, de modo a confirmar tais
informações.
Até porque, segundo entendimento já consagrado no STJ, o possuidor de boa-fé fará
jus à indenização, que deve ser reduzida em até 60% do valor da propriedade plena, confira:
DESAPROPRIAÇÃO - POSSE - BENFEITORIAS - INDENIZAÇÃO DO
TERRENO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARTS. 524 E 530, CÓDIGO
CIVIL - ART. 21, CPC -. 1. O RESSARCIMENTO DE TERRENO
DESAPROPRIADO, SEM TÍTULO DOMINIAL (ARTS. 524 E 530, I, CÓDIGO
CIVIL), EM FAVOR DO LEGITIMO POSSUIDOR, NÃO DEVE SER FEITO POR
INTEIRO. COMO SOLUÇÃO DE EQUIDADE, E RAZOÁVEL QUE SE
RECONHEÇA A QUEM DESFRUTE DE HABITUAL USO E GOZO DO IMOVEL
EXPROPRIADO INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A 60% SOBRE O VALOR DO
TERRENO, MAIS AQUELA DECORRENTE DAS BENFEITORIAS ÚTEIS E
NECESSÁRIAS QUE PERDEU. 2. VALORES INDENIZATORIOS COM A
INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS
CUMULADOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. 3. FRENTE A
SUCUMBÊNCIA, CERTO QUE O PEDIDO DA INDENIZAÇÃO FOI
SATISFEITO, EM DEMANDA LEALMENTE PLEITEADA, CONSTITUINDO
OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FORMA DE RESSARCIMENTO, PARA
NÃO DESFALCAR O VALOR DO JUSTO PREÇO NA DESAPROPRIATORIA,
DEVE SER LOUVADA A DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA SUA
FIXAÇÃO, TEMPERANDO A APLICAÇÃO DO ART. 21, CPC. 4. RECURSO
DESCONHECIDO PELA ALÍNEA "A", CONHECIDO E PROVIDO PELO
FULCRO DA ALÍNEA "C" (ART. 105, III, C.F.). RESP 538 / PR ; Relator Min.
MILTON LUIZ PEREIRA (1097) Fonte DJ DATA:30/08/1993 PG:17268 RSTJ
VOL.:00053 PG:00075 Data da Decisão 03/05/1993 Orgão Julgador T1 - PRIMEIRA
TURMA Decisão A UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Desta forma, ad cautelam eventual condenação fixada nesses autos deverá deduzir os
valores referentes às áreas de posseiros dentro da propriedade, em homenagem ao princípio da
justa indenização e pela aplicação do art. 31, da Lei Geral de Desapropriação, in verbis: “Art. 31
– Ficam sub-rogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem”.
5. Do valor de aquisição da propriedade (R$ 15.000,00) - Parâmetro que deve ser levado em
consideração
Impede observar, ademais, que o Seringal Extrema II – Lotes 1 e 2 foi adquirido pela
Requente pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme se depreende do registro R-6163, de 15.03.96 constante da matrícula acostada às fls. 37/40.
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Logo, seria totalmente impossível, em menos de 10 (dez) anos da aquisição da
propriedade, ocorrer à valorização do imóvel em aproximadamente R$ 4.865.996,00,
desafiando qualquer especulação imobiliária ou índice de correção monetária do universo,
configurando verdadeira hipótese de enriquecimento ilícito sem causa.
O nosso Ordenamento Jurídico não tolera qualquer espécie de atividade ilícita,
conseqüentemente, não poderia assegurar o benefício patrimonial decorrente de tal atividade
(NCC, art. 884).
Nessa esteira, é preciso agir com seriedade e coibir com rigor a conduta daqueles que
pretendem se enriquecer à custa do Estado, pelas chamadas indústrias da desapropriação, sob
pena de lesar o Erário, inviabilizando a prestação de outras atividades de relevância, tais como:
saúde, educação, segurança etc.
Tendo a autora adquirido o imóvel pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), este
valor deverá ser acatado como parâmetro para fins de eventual condenação, devendo apenas
corrigi-lo segundo o índice oficial de mercado, pelo que fica desde já requerido.
Destarte, caso Vossa Excelência discorde dos valores aqui apresentados, seja
nomeando perito judicial para avaliar a área em referência, em homenagem ao princípio da
causalidade e, nos termos do art. 333, I, do CPC, deve a autora responder pelas custas
judiciais, bem como pelos honorários do perito, pois compete a esta o ônus da prova quanto
ao fato constitutivo de seu direito.

6. Da ausência de caderneta de campo e de amostragem dos dados apontados no inventário
florestal - inconsistência do laudo apresentado - Falta Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART – do CREA.
Inicialmente, impõe desde logo esclarecer que laudo de avaliação elaborado sem a
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART não apresenta qualquer validade
jurídica, nos termos dos art. 104, III c/c art. 166, V, ambos do CC-02.
Criada a partir da Lei nº. 6.496/77 e regulamentada pela Resolução nº. 425/98, do
CONFEA, a ART é um instrumento formal obrigatório pelo qual o Engenheiro, Arquiteto,
Agrônomo, Geólogo, Meteorologista, Geógrafo, Tecnólogos e os Técnicos de 2º Grau registram
os seus contratos profissionais junto ao CREA, na jurisdição onde está sendo executado o
serviço, mediante o pagamento de uma taxa.
Nesse sentido, dispõe o art. 1º, da Lei nº. 6.496/77: in verbis:
Art. 1º Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de
quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia
fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). (...)
Art. 3º A falta da ART sujeitará o profissional ou a empresa à multa prevista na alínea a
do artigo 73 da Lei nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e demais cominações legais.
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A ART, portanto, é uma súmula obrigatória de um contrato firmado entre o profissional
e o cliente para a execução de determinada obra ou prestação de serviço, que fica registrada no
CREA local, de modo a garantir a idoneidade do trabalho técnico apresentado pelo profissional
executor, sob pena deste vir a sofrer multa e sujeitar-se à nulidade do laudo apresentado.
Outro grave vício encontrado no “laudo de avaliação” apresentado pela autora é a
ausência de caderneta de campo e o respectivo inventário florestal dos dados colhidos in loco,
invalidando todas informações ali apresentadas.
Ora, não basta transcrever no laudo o volume de m3 de madeiras existentes na
propriedade, é preciso, também, relacionar espécie por espécie, demonstrando de forma clara e
objetiva: quantos e quais indivíduos florestais estão inseridos em área de preservação
permanente? Quantos e quais estão inseridos em área de reserva legal? Quantos e quais são
especialmente protegidos por lei? Quantos e quais estão separados como portas sementes, qual
o Plano de Operação Anual? Etc.
Por outro norte, ainda que tal relação constasse no laudo de avaliação, não devemos
olvidar que o Plano de Manejo Florestal não permite a exploração total da cobertura florestal
existente na propriedade, devendo, portanto, obedecer a um ciclo de corte que pode variar no
período de 01 a 03 três anos, sendo que o próximo ciclo de corte naquele POA deve respeitar no
mínimo 30 (trinta) anos, sob pena de extinguir as espécies nativas, daí a necessidade de manter
portas sementes.
Portanto, ainda que houvesse um Plano de Manejo Florestal licenciado na propriedade,
o seu detentor teria que respeitar as técnicas de exploração do manejo, causando o menor
impacto possível na área licenciada, com o emprego de mão-de-obra qualificada, com a
abertura de trilhas de arraste, aquisição de maquinários adequados e, por fim, contratando um
Engenheiro Florestal habilitado para apresentar o Plano de Manejo.
Logo, podemos concluir que o proveito econômico obtido com a exploração da
cobertura florestal da propriedade (Lucro bruto), levaria o proprietário a empregar elevados
custos para produção de toras cerradas até o pátio de estoque (Lucro Líquido), devendo, por
isso, ser descontado do valor fixado em eventual indenização, pelo que fica desde já requerido.

7. Da Inaplicabilidade de Juros Compensatórios
Deve-se observar, outrossim, caso sobrevenha condenação nesses autos, incabível se
mostra a fixação de juros compensatórios, seja porque inexiste atividade econômica
desenvolvida na propriedade da autora, seja porque não restou configurado o chamado
apossamento administrativo da área pelo Estado, que apenas instituiu a limitação administrativa,
permanecendo aquela sob o domínio da proprietária.
Nesse sentido, pela interpretação a contrario sensu das Súmulas n.ºs 69 e 114 do STJ
respectivamente, não é possível fixar indenização compensatória dada à ausência de ocupação
- apossamento.
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De qualquer forma, não sendo este o entendimento de V. Exª, ad cautelam a aplicação
de eventuais juros compensatórios devem ser fixados a partir da realização da perícia judicial,
nos termos da Súmula 345 do STF, in verbis: “Na chamada desapropriação indireta, os juros
compensatórios são devidos a partir da perícia, desde que tenha atribuído valor atual ao imóvel”.
Por fim, o percentual a ser fixado deve corresponder à base de 6% (seis por cento) ao
ano, conforme previsão estabelecida na Medida Provisória 1.577/97, que introduziu o art. 15-B
ao DL 3.365, de 1941.

8 – Da Aplicação dos Juros Moratórios à Luz Da Jurisprudência e do Art. 15-B, do Dec.-Lei
N.º 3.365/41
Quanto aos juros moratórios alguns contrapontos merecem ser colocados,
especialmente no tocante ao termo inicial e ao percentual de incidência, consoante disposição da
legislação vigente.
A respeito do tema, o Decreto-Lei nº.3.365/41 dispõe:
Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a
recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na
decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a
partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser
feito, nos termos do art. 100 da constituição

Portanto, por disposição expressa de lei, os juros moratórios devem ser aplicados à
base de 6% a.a. e sua incidência a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o
pagamento deveria ter sido feito.
Esse, aliás, é o entendimento já consagrado nos Tribunais Superiores (STF e STJ),
conforme julgados a seguir colacionados, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DAS
RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE ATAQUE ESPECÍFICO AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO
INICIAL. MP 1.997/00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MP 2.109-53/00. 1.
É pressuposto de admissibilidade do recurso especial a adequada indicação da
questão controvertida, com informações sobre o modo como teria ocorrido a alegada
violação aos dispositivos legais invocados. Aplicação, por analogia, da Súmula
284/STF. 2. A impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida é
pressuposto de conhecimento de qualquer recurso. Aplicação, por analogia, da
Súmula 182/STJ. 3. A determinação trazida pela Medida Provisória 1.997-34, de
13.01.2000, ao introduzir no Decreto-lei 3.365/41 o art. 15-B, para que o termo inicial
dos juros moratórios seja 1º de janeiro do exercício àquele em que o pagamento
deveria ser feito", é regra que se coaduna com orientação mais ampla do Supremo,
segundo a qual não há caracterização de mora do ente público, a justificar a incidência
dos correspondentes juros, sempre que o pagamento se faça na forma e no prazo
constitucionalmente estabelecidos (inteligência dos arts. 33 do ADCT e 100 da CF).4.
Os critérios para a fixação de honorários advocatícios em ações de desapropriação,
previstos no § 1º do art. no art. 27 do DL 3.365/41, são também aplicáveis às hipóteses
de desapropriação indireta, conforme determina o § 3º do mesmo artigo, introduzido
pela MP 2.109-53, de 27.12.2000 (reeditada sob o nº 2.183-56, em 24.08.2001). 5. "A
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sucumbência rege-se pela lei vigente à data da sentença que a impõe (RESP
542.056/SP, 1ª T., Min. Luiz Fux, DJ de 22.03.2004; RESP 487.570/SP, 1ª T., Min.
Francisco Falcão, DJ de 31.05.2004; RESP 439.014/RJ, 2ª T., Min. Franciulli Netto,
DJ de 08.09.2003). 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido. (REsp 695.547/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em
12.04.2005, DJ 23.05.2005 p. 170).
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
J U R O S C O M P E N S AT Ó R I O S . M P 1 . 5 7 7 / 9 7 E R E E D I Ç Õ E S .
INAPLICABILIDADE ÀS SITUAÇÕES JÁ CONSOLIDADAS. JUROS
MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO
TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 15-B DO DECRETO-LEI 3.365/41,
INSERIDO PELA MP 1.901-30/99. INCIDÊNCIA DOS JUROS
MORATÓRIOS SOBRE OS COMPENSATÓRIOS. SÚMULA 102/STJ. 1. A
Primeira Seção desta Corte, na assentada do dia 8.2.2006, encerrou o julgamento do
REsp 437.577/SP, de relatoria do eminente Ministro Castro Meira, adotando o
entendimento, à luz do princípio tempus regit actum, de que: (a) as alterações
promovidas pela MP 1.577/97, sucessivamente reeditada, não alcançam as situações
já ocorridas ao tempo de sua vigência; (b) para as situações posteriores à vigência das
referidas medidas provisórias devem prevalecer as novas regras ali definidas, até a
publicação do acórdão proferido no julgamento da MC na ADIn 2.332-2/DF
(13.9.2001), que suspendeu, dentre outras coisas, a eficácia da expressão "de até seis
por cento ao ano", contida no art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41. 2. Na desapropriação
direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na
desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel, nos exatos termos da
Súmula 69/STJ. A data da imissão na posse, no caso da desapropriação direta, ou a
ocupação, na indireta, deverá, portanto, ser posterior à vigência da MP 1.577/97 para
que as novas regras ali definidas, em relação aos juros compensatórios, sejam
aplicáveis. 3. Ajuizada a ação em agosto/1984, e efetivada a imissão na posse em
novembro/1984, não deve incidir, na hipótese, o novo percentual dos juros
compensatórios de que trata o art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, inserido por
intermédio das mencionadas medidas provisórias. 4. Afastada a aplicação das
referidas MPs, incidem os juros compensatórios no patamar de doze por cento (12%)
ao ano, a teor do disposto na Súmula 618/STF, assim redigida: "Na desapropriação,
direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano."
5. O art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41 determina a incidência dos juros moratórios a
partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser
feito, nos termos do art. 100 da Constituição, orientação, inclusive, que se harmoniza
com a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de afastar
a mora imputada à Fazenda Pública nas hipóteses em que o pagamento é realizado
dentro das determinações constitucionalmente estabelecidas no art. 100 da CF/88
(regime de precatórios). 6. A obrigação de efetuar o pagamento da indenização,
quando não for aceito o preço inicialmente ofertado, nasce com o trânsito em julgado
da sentença, a partir de quando a Fazenda Pública passa a incidir em mora. A lei
aplicável, portanto, no que tange ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, é
a vigente nesse momento. 7. Deve-se ressaltar, tão-somente, que a primeira medida
provisória — decorrente de reedição da MP 1.577/97 — a introduzir o art. 15-B na
redação do Decreto-Lei 3.365/41, relativamente ao termo inicial para a incidência dos
juros moratórios, foi a MP 1.901-30/99, publicada no Diário Oficial de 27 de setembro
de 1999, e não a MP 1.577/97. 8. A incidência dos juros moratórios sobre os
compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei
(Súmula 102/STJ). 9. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 620.608/RS,
Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04.04.2006, DJ
24.04.2006 p. 360)

Este também é o entendimento que vem sendo adotado no TJ/RS, confira:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DAER. ROTA DO SOL. PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA PRECLUSA. INDENIZAÇÃO. VALOR ATUAL DO IMÓVEL.
JUROS COMPENSATÓRIOS EM 12% AO ANO. `DIES A QUO'. DATA DO
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LAUDO PERICIAL. JUROS MORATÓRIOS EM 6% AO ANO A CONTAR
DE 1º DE JANEIRO DO EXERCÍCIO AQUELE EM QUE DEVIDO O
PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS LIMITADOS Á 5% DA CONDENAÇÃO. (...) JUROS
MORATÓRIOS. São devidos juros moratórios de 6% ao ano a partir de 1º de janeiro
do exercício àquele em que devido o pagamento da condenação - art. 15-B do DL
3.365/41. Inteligência do art. 100 da CF/88. (...) APELAÇÃO DOS AUTORES
IMPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO (Apelação e
Reexame Necessário Nº 70010574861, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 22/09/2005).
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Os juros moratórios de 6% ao ano deverão
ocorrer a partir de 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o pagamento deve ser
realizado. Honorários Advocatícios. Reduzidos. Precedentes. APELO PROVIDO.
(APELAÇÃO CÍVEL TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Nº 70016266686.
COMARCA DE PORTO ALEGRE. RELATOR: Rogerio Gesta Leal, DATA DE
JULGAMENTO: 14/09/2006. PUBLICAÇÃO: Diário de Justiça do dia 30/10/2006).

Portanto, caso sobrevenha condenação nesses autos, os juros moratórios serão devidos
a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele que o pagamento deveria ter sido feito, no
percentual máximo de 6% a.a., pelo que fica desde logo requerido.
9. Da Necessidade de Obediência à Ordem Cronológica de Apresentação dos Precatórios
Absurda, por fim, é a alegação de que eventual verba condenatória fixada nesses autos
não estaria sujeita à regra instituída para pagamentos de precatórios, sob pena do Estado vir a
sofrer o seqüestro de seus bens em detrimento das obrigações já assumidas para aquele exercício
financeiro.
Ora, a lógica da contabilidade pública não permite raciocínio contrário à ordem de
precatórios, pois no orçamento vigente não estão contabilizadas as expectativas de direitos
decorrentes de milhares de ações judiciais em andamento, necessitando, portanto, do juízo de
certeza com o respectivo trânsito em julgado da sentença. Se assim não fosse, seria o verdadeiro
“caos”, comprometendo todas atividades da Administração Pública naquele exercício financeiro,
devendo, por isso, respeitar a ordem cronológica dos precatórios.
Nesse sentido, comporta plena aplicação in caso o art. 100, da CF/88, in verbis:
Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela
Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
§ 1º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de
verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas
em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho,
fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores
atualizados monetariamente.
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IV - DOS PEDIDOS

Pelos fundamentos apontados e na conformidade do exposto, requer o Estado do
Acre: a) que V. Exª se declare incompetente para processar e julgar a presente demanda,
remetendo os presentes autos à Comarca de Tarauacá; b) sejam acatadas as preliminares
suscitadas, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito ou, não sendo este o entendimento de
V. Exª; c) sejam acolhidas as argumentações levantadas no mérito, julgando totalmente
improcedente a ação e os pedidos que lhe são correlatos; d) a condenação da requerente nas custas
processuais e honorários advocatícios na forma da lei; e) seja a requerente condenada em
litigância de má-fé, nos termos do art. 14, II, III, c/c. arts. 17, II, III e 18, § § 1º e 2º, todos do CPC,
por extrapolar o limite do razoável.

P. deferimento
Rio Branco, 18 de agosto de 2006.

LEANDRO RODRIGUES POSTIGO

PAULO CESAR BARRETO PEREIRA

Procurador do Estado

Procurador do Estado
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 1ª VARA DO
TRABALHO DE RIO BRANCO – AC

Autos nº 306.2007.401.14.00-3/Ação Civil Pública
Requerente: Ministério Público do Trabalho
Requerido: COOPSERGE, Estado do Acre e outros

O ESTADO DO ACRE, por seu Procurador infra-assinado, investido
dos poderes que lhe conferem os artigos 132 da Constituição Federal e 12, inciso I, do Código de
Processo Civil, com endereço funcional inframargeado, vem, respeitosamente, à presença de
Vossa Excelência, apresentar

CONTESTAÇÃO

aos termos da pretensão deduzida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA que lhe move o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, face as razões a seguir expendidas:

I – SÍNTESE FÁTICA
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO ajuíza Ação Civil Pública em face da
COOPSERGE – Cooperativa de Serviços Autônomos em Serviços Gerais e seu Presidente,
Diretor-Financeiro e Diretora Administrativa; do Estado do Acre; e dos agentes políticos,
respectivamente, imputando-lhes atos de improbidade administrativa e requerendo a condenação
do Estado do Acre ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), além de outros pedidos que serão mencionados a seguir.
Narra que a inclusão do Estado do Acre no pólo passivo da ação se deve ao fato de que
esse ente político vem-se utilizando de forma fraudulenta de mão-de-obra dos trabalhadores
associados à COOPSERGE, empregando nos serviços de limpeza de diversos estabelecimentos
de ensino, dentre outros, trabalhadores subordinados juridicamente e que se ativam com
pessoalidade na prestação de serviços.
Quanto à inclusão dos agentes políticos, sustentou que os mesmos são os responsáveis
pelas contratações dos cooperados, motivo pelo qual a sentença deve atingi-los.
Aduz que os contratos firmados entre a COOPSERGE e o Estado do Acre, por suas
secretarias, têm por objeto o fornecimento de mão-de-obra, sendo que o detentor dos poderes
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diretivo, fiscalizatório e disciplinar era sempre o tomador de serviços; e que o ajuizamento de
ações trabalhistas de reconhecimento judicial de vínculo de emprego dos pseudos cooperados
seria algo já previsto entre os contratantes.
Na seqüência, o Órgão Ministerial abre tópico para explanar sobre a ausência de affectio
societatis da COOPSERGE, alegando que os depoimentos colhidos durante o procedimento
investigatório demonstram tentativa de burlar as normas trabalhistas, imputando nulidade de
pleno de direito aos contratos firmados pela cooperativa demandada (art. 9º, da CLT), uma vez
que não haveria o interesse comum dos associados da cooperativa direcionado à produção ou
mesmo à comunhão de poderes e responsabilidades voltados ao seu crescimento.
Ainda nesse ponto, argumentou que os cooperados desenvolvem suas funções sem
autonomia, mediante subordinação jurídica; e que o caráter multifuncional da COOPSERGE é
incompatível com o princípio da affectio societatis.
Em item relativo ao desvirtuamento dos objetivos da COOPSERGE, sustentou o
Parquet que a demandada não vem observando os princípios da retribuição pessoal diferenciada
e da dupla qualidade, já que os serviços prestados residem nas funções de zelador e servente, que
são exercidas pelos cooperados de forma subordinada aos órgãos tomadores de serviço, não se
vislumbrando o usufruto de vantagens pela qualidade de cooperado, daí ser evidente a
intermediação de mão-de-obra.
Na seqüência, alinhava argumentos tocantes à subordinação no serviço prestado pelos
falsos cooperados da COOPSERGE, fazendo menção ao fato de que apesar das diversas funções
constantes no estatuto social da cooperativa, os cooperados somente exercem as funções de
servente e zelador, as quais não se coadunariam com a autonomia do trabalho cooperado e
demonstrariam a presença da subordinação jurídica.
Ademais, transcreve trechos de depoimentos dos cooperados colhidos sem a presença
dos ora réus, para afirmar que além da subordinação jurídica, os cooperados possuem jornada de
trabalho definida, sujeitando-se a ordens para realização dos serviços e que os mesmos são
impedidos de prestar serviços em locais diversos aos pré-estabelecidos pela direção da
cooperativa.
Pondera que no caso dos serviços prestados pelos associados da COOPSERGE estaria
evidente a presença da não-eventualidade, a caracterizar a relação de emprego.
Noutro ponto, o Ministério Público do Trabalho tece considerações acerca da suposta
inconstitucionalidade e ilegalidade da terceirização no serviço público, observando que o art. 37,
II, da CRFB não distinguiu, quanto à exigência de concurso público, entre as atividades-fim e
meio, de modo que não caberia a terceirização destas, mormente se presentes os requisitos fáticojurídicos da subordinação e pessoalidade, conforme previsão na Súmula 331/TST.
No que toca ao cabimento da presente ação civil pública deduz que a mesma tem por fim
a defesa de interesses difusos e coletivos dos trabalhadores, com legitimidade ativa do Ministério
Público do Trabalho, nos termos do art. 83, III, da LC 75/93.
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Continua o Órgão Ministerial, agora, denunciando a inidoneidade da COOPSERGE e
de seus dirigentes, por entender que as provas colhidas em sua investigação demonstrariam a
natureza fraudulenta da referida cooperativa, que se constituiria em mera fornecedora de mão-deobra, enquanto seus cooperados seriam apenas empregados que realizam tarefas com o único fim
da não formalização das relações de emprego e redução dos encargos sociais, o que desvirtua a
finalidade da sociedade cooperada, requerendo, por isso, a declaração de inidoneidade da
COOPSERGE e de seus dirigentes para participar de qualquer certame licitatório.
Destacou o ilustre Procurador do Trabalho item referente à suposta improbidade
administrativa, no qual ponderou a infringência ao art. 11, V, da Lei n. 8.429/92, pelos agentes
políticos, imputando-lhes também violação aos princípios da eficiência, impessoalidade,
moralidade, isonomia e legalidade, sem todavia especificar quais os atos praticados pelos
mesmos.
Mais adiante ainda argumentou que a ação civil pública tem relevância para a
responsabilização do administrador público por ato de improbidade administrativa quando
desrespeitados os direitos sociais na relação de trabalho.
Pretende o Ministério Público do Trabalho a condenação da COOPSERGE (R$
50.000,00) e do Estado do Acre (R$ 200.000,00) à indenização de dano moral coletivo, uma vez
que a exploração de mão-de-obra cooperada de forma irregular causaria lesão a direitos difusos
não só dos trabalhadores explorados, mas de toda a sociedade.
Ao final, formula diversos pedidos em sede de antecipação de tutela, reformulando-os
definitivamente como conseqüência da procedência da ação, no sentido de: a) determinar que a
COOPSERGE se abstenha de fornecer mão-de-obra de trabalhadores a terceiros, sob pena de
multa diária a ser saldada também por seus dirigentes; b) condenar os dirigentes da
COOPSERGE a não mais fundar, criar, participar, gerenciar ou administrar qualquer outra
sociedade cooperativa; c) determinar que o ESTADO DO ACRE se abstenha de contratar mãode-obra através de cooperativas de trabalho para quaisquer atividades; d) determinar a
indisponibilidade dos bens dos dirigentes da COOPSERGE, bem como dos agentes políticos; e)
declarar a inidoneidade e conseqüente inabilitação da COOPSERGE e de seus dirigentes para
quaisquer certames licitatórios; f) declarar a nulidade dos contratos firmados entre o Estado do
Acre, por meio de suas secretarias, e a COOPSERGE; g) determinar a expedição de ofício à
Delegacia Regional do Trabalho no Acre para tomar ciência da decisão; h) condenar os agentes
políticos à pena prevista no inciso III, do artigo 12, da Lei n. 8.429/92; i) condenar os réus
COOPSERGE e ESTADO DO ACRE ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$
50.000,00 e R$ 200.000,00, respectivamente; e j) reconhecer o vínculo empregatício dos
cooperados com a COOPSERGE.
Instruiu a inicial com os seguintes documentos: cópia de contrato de prestação de
serviços formalizado entre o Estado do Acre-SEE e a COOPSERGE e termo aditivo (fls. 45/9);
cópias de termos de depoimentos colhidos durante o inquérito civil (fls. 50/7 e 101/4); cópia do
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estatuto social da COOPSERGE, com respectivas alterações (fls. 58/78 e 110/31); contratos de
prestação de serviços formalizados entre o Estado do Acre-SEOP e a COOPSERGE (fls. 80/4 e
87/90); Relação dos associados da COOPSERGE (fls. 91/98); e Ata da 7ª Assembléia Geral
Extraordinária da COOPSERGE (fls. 105/9).
Eis o resumo dos fatos.

II – PRELIMINARMENTE
1. Da Incompetência Absoluta Da Justiça Do Trabalho - Natureza penal dos atos de
improbidade administrativa

Nesse ponto, indispensável uma digressão no que toca à qualificação dos atos de
improbidade imputados aos agentes políticos, de modo a demonstrar a natureza penal das condutas,
que, em verdade, constituem crimes de responsabilidade, previstas que estão na Lei n.º 1.079/50.
Os agentes políticos que figuram no pólo passivo da presente ação de improbidade
administrativa são Secretários de Estado e, por isso, estão sujeitos aos mesmos crimes de
responsabilidade previstos para o Governador do Estado, conforme clara redação da
Constituição do Estado do Acre (arts. 80 e 86, § 2º), que em atenção ao princípio da simetria,
reproduz a redação da Constituição Federal nesse aspecto (arts. 85 e 102, I, c) . Senão vejamos:
Art. 80. São crimes de responsabilidade os atos do Governador do Estado que atentem
contra a Constituição Federal ou Estadual e, especialmente, contra a existência do Estado, o
livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, o exercício
dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do Estado, a probidade na
administração, a Lei Orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
Parágrafo único. O processo de apuração e julgamento desses crimes obedecerá
normas definidas em lei federal específica. (grifou-se)
Art. 86. [...]
§ 2º São crimes de responsabilidade dos secretários de Estado os mesmos atribuídos
ao governador do Estado. (grifou-se)

Assim, superada a questão quanto à sujeição dos secretários de Estado aos crimes de
responsabilidade previstos na Lei n.º 1.079/50, em consonância com o entendimento remansoso
do STF, in verbis:
[...] Crime de responsabilidade: tipificação: competência legislativa da União
mediante lei ordinária [...]
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (malgrado a reserva pessoal do
relator) está sedimentada no sentido de que é da competência legislativa exclusiva da
União a definição de crimes de responsabilidade de quaisquer agentes políticos,
incluídos os dos Estados e Municípios.
2. De qualquer sorte, a Constituição da República reserva a tipificação dos crimes de
responsabilidade à lei ordinária: é regra de processo legislativo que, dada a sua implicação
com o regime constitucional de separação e independência dos poderes, se imporia à
observância do Estado-membro, ainda quando detivesse competência para legislar na
matéria [...]. (ADI 132/RO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 30/05/2003, p. 28).
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Havendo sujeição a crimes de responsabilidade, não podem os referidos agentes
políticos responder por ação de improbidade administrativa, a teor do que tem entendido STF,
especialmente na decisão proferida na Reclamação n. 2138 e que foi ajuizada por Ministro de
Estado com objetivo de conservar a competência do Pretório Excelso para, in casu, processar e
julgar o crime de responsabilidade supostamente praticado pelo agente político, que teria sido
objeto de ação de improbidade administrativa, oportunidade em que o Min. Nelson Jobim,
fundado em diversos precedentes, firmou entendimento de que os agentes políticos submetidos a
crimes de responsabilidade não podem responder por ação de improbidade administrativa, senão
vejamos:
[...] o Min. Nelson Jobim, relator, fazendo a distinção entre os regimes de
responsabilidade político-administrativa previstos na CF, quais sejam, o previsto no art.
37, § 4º, e regulado pela Lei 8.429/92, e o regime de crime de responsabilidade fixado no
art. 102, I, letra c, e disciplinado pela Lei 1.079/50, votou pela procedência do pedido
formulado na reclamação por entender que os agentes políticos, por estarem
regidos por normas especiais de responsabilidade, não respondem por
improbidade administrativa com base na Lei 8.429/92, mas apenas por crime de
responsabilidade em ação que somente pode ser proposta perante o STF nos termos
do art. 102, I, c, da CF [...]. Em síntese, o Min. Nelson Jobim proferiu voto no sentido de
julgar procedente a reclamação para assentar a competência do STF e declarar extinto o
processo em curso na 14ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que gerou a
reclamação, no que foi acompanhado pelos Ministros Gilmar Mendes, Ellen Gracie,
Maurício Corrêa e Ilmar Galvão. Após, o julgamento foi adiado em virtude do pedido de
vista do Min. Carlos Velloso. Rcl 2.138-DF, rel. Min. Nelson Jobim, 20.11.2002.
(Informativo n. 291/STF, grifou-se)

Por tal entendimento, percebe-se que os agentes políticos nunca poderão figurar no
pólo passivo de ação de improbidade, uma vez que seus atos estão sujeitos à lei específica que
define os crimes de responsabilidade, posição definida pela a maioria absoluta dos membros
daquela Corte Suprema (6 votos proferidos pelos Ministros Nelson Jobim (relator), Gilmar
Mendes, Ellen Gracie, Maurício Corrêa, Ilmar Galvão e Cezar Peluso), como se vê da decisão
extraída da movimentação processual no site do STF, dando conta de que em 13.06.2007 foi
colhido o último voto e divulgado o resultado do julgamento, no seguinte sentido:
DECISÃO: O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DELIBEROU PELA REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE SUSCITADA PELO SENHOR
MINISTRO JOAQUIM BARBOSA, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELOS
SENHORES MINISTROS CARLOS BRITTO, CELSO DE MELLO E
SEPÚLVEDA PERTENCE. EM SEGUIDA, O TRIBUNAL TAMBÉM REJEITOU A
QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO SENHOR MINISTRO MARCO
AURÉLIO, NO SENTIDO DE SOBRESTAR O JULGAMENTO, NO QUE FOI
ACOMPANHADO PELOS SENHORES MINISTROS JOAQUIM BARBOSA E
CELSO DE MELLO. VOTOU A PRESIDENTE. NO MÉRITO, POR MAIORIA,
O TRIBUNAL JULGOU PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, VENCIDOS OS
SENHORES MINISTROS CARLOS VELLOSO, JOAQUIM BARBOSA, MARCO
AURÉLIO, CELSO DE MELLO E SEPÚLVEDA PERTENCE, QUE A JULGAVAM
IMPROCEDENTE. VOTOU A PRESIDENTE, MINISTRA ELLEN GRACIE, EM
ASSENTADA ANTERIOR. NÃO PARTICIPARAM DA VOTAÇÃO, QUANTO AO
MÉRITO, A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA, E OS SENHORES
MINISTROS RICARDO LEWANDOWSKI, EROS GRAU E CARLOS BRITTO,
POR SUCEDEREM, RESPECTIVAMENTE, AOS SENHORES MINISTROS
NELSON JOBIM, CARLOS VELLOSO, MAURÍCIO CORRÊA.
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Sem esquecer, todavia, o pensamento da minoria, na mesma Reclamação, o Min. Carlos
Velloso entendeu que os agentes políticos somente não respondem pela ação de improbidade
administrativa quando o ato a eles imputado estiver previsto também na lei específica como
crime de responsabilidade, como se vê abaixo:
Retomado julgamento de reclamação na qual se alega usurpação da competência
originária do STF para o julgamento de crime de responsabilidade cometido por
Ministro de Estado (CF, art. 102, I, c) — v. Informativo 291. [...] Entendendo que os
agentes políticos respondem pelos crimes de responsabilidade tipificados nas
respectivas leis especiais (CF, art. 85, parágrafo único), mas, em relação ao que
não estiver tipificado como crime de responsabilidade, e estiver definido como ato
de improbidade, devem responder na forma da lei própria, qual seja, a Lei
8.429/92, aplicável a qualquer agente público, concluiu que, na hipótese dos autos, as
tipificações da Lei 8.429/92, invocadas na ação civil pública, não se enquadram como
crime de responsabilidade definido na Lei 1.079/50. Após o voto do Min. Cezar
Peluso, que acompanhava o voto do Min. Nelson Jobim, relator, pediu vista dos autos o
Min. Joaquim Barbosa. Rcl 2138/DF, rel. Min. Nelson Jobim, 14.12.2005.
(Informativo n. 413/STF, destacou-se).

Com efeito, por ocasião do julgamento das ADI's 2797/DF e 2860/DF, do relatório do
Min. Sepúlveda Pertence, os ministros que restaram vencidos entenderam que os agentes
políticos não respondem a ação de improbidade administrativa se sujeitos a crime de
responsabilidade pelo mesmo fato, de modo que somente os demais agentes políticos, que não
estão sujeitos a crimes de responsabilidade é que devem responder por improbidade
administrativa nos termos da Lei 8.429/92.
Cabe, apenas para demonstrar a inequívoca necessidade de submissão dos agentes políticos
demandados à Lei n. 1.079/50, verificar se o ato de improbidade imputado aos agentes políticos
demandados encontra previsão naquela lei, de modo a afastar a incidência da Lei n. 8.429/92.
Desse modo, vislumbra-se que o Ministério Público do Trabalho pretende a
responsabilização dos agentes políticos por terem supostamente praticado ato que atenta contra
os princípios da Administração Pública, in casu, por terem frustrado a licitude de concurso
público (art. 11, V, Lei n.º 8.429/92).
A redação do dispositivo acima denota que o mesmo já tem previsão como crime de
responsabilidade perante a Lei n.º 1.079/50, in verbis:
Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração:
1 - omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis e resoluções do Poder Legislativo ou
dos atos do Poder Executivo;
2 - não prestar ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão
legislativa, as contas relativas ao exercício anterior;
3 - não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, quando manifesta em delitos
funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição;
4 - expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da
Constituição;
5 - infringir no provimento dos cargos públicos, as normas legais;
6 - Usar de violência ou ameaça contra funcionário público para coagí-lo a proceder
ilegalmente, bem como utilizar-se de suborno ou de qualquer outra forma de corrupção para o
mesmo fim;
7 - proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decôro do cargo. (grifou-se).
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Art. 13. São crimes de responsabilidade dos Ministros de Estado:
1 - os atos definidos nesta lei, quando por eles praticados ou ordenados
[...]”(destacou-se).

Com efeito, ambos os tipos (art. 11, V, Lei 8.429/92; e art. 9º, 5, Lei 1.079/50) tutelam o
mesmo bem jurídico, qual seja, o provimento dos cargos públicos pelo necessário concurso público
e sua lisura, não sendo bastante para diferenciá-los a argumentação de que possuem redações
diferentes, tendo em vista que as palavras são meros símbolos que se concatenam para formar idéias
e não devem ser interpretadas restritivamente em seu sentido gramatical, mas em consonância com a
intenção do legislador, pelo que se permite concluir que o fim visado por ambos é o mesmo.
Em Mauro Roberto Gomes de Matos encontra-se interessante definição quanto ao
alcance do art. 11, V, da Lei n.º 8.429/92, quando menciona que “Frustrar a licitude de concurso
público significa a quebra da sua legalidade, com a utilização de atos ilegais que burlam e
fraudam o certame, permitindo que candidatos menos aptos sejam aprovados em detrimento dos
1
mais capazes” .
Mais adiante, o referido doutrinador assenta que “O inc. V tem como foco de mira
preservar a legitimidade, legalidade e moralidade do princípio constitucional do concurso
2
público, como regra a todas as admissões do setor público” .
Idene de dúvida, portanto, a identidade entre a previsão contida no art. 11, V, da Lei n.º
8.429/92 com o art. 9º, da Lei n.º 1.079/50, pelo que seja pelo fundamento expresso pela maioria
do STF, seja pelo entendimento minoritário, o certo é que os Secretários de Estado não
respondem por ação de improbidade administrativa, mas por crime de responsabilidade.
Toda essa explanação foi necessária para demonstrar que os atos de improbidade
imputados aos referidos agentes políticos constituem, em verdade, crimes de responsabilidade,
avultando a natureza penal das condutas.
Nesse diapasão, tratando-se de matéria penal, é incontroverso que a Justiça do Trabalho
não tem competência para processar e julgar o presente feito, uma vez que mesmo com a
ampliação pela EC 45/2004 do âmbito de sua jurisdição, não foi a mesma dotada de competência
criminal, conforme decidiu o Pretório Excelso na ADI 3684, senão vejamos:
Competência da Justiça do Trabalho e Matéria Penal
O Tribunal deferiu pedido de liminar formulado em ação direta de
inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República para, com efeito
ex tunc, dar interpretação conforme à Constituição Federal aos incisos I, IV e IX do
seu art. 114 no sentido de que neles a Constituição não atribuiu, por si sós,
competência criminal genérica à Justiça do Trabalho [...]. Entendeu-se que seria
incompatível com as garantias constitucionais da legalidade e do juiz natural inferirse, por meio de interpretação arbitrária e expansiva, competência criminal genérica
da Justiça do Trabalho, aos termos do art. 114, I, IV e IX da CF [...]. ADI 3684
MC/DF, rel. Min. Cezar Peluso, 1º.2.2007. (Informativo n. 454/STF, grifou-se).
1

In O Limite da Improbidade Administrativa – O direito dos administrados dentro da Lei n. 8.429/92 – Rio de
Janeiro: América Jurídica, 2004, p. 375.
2
Idem, p. 376.
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Já aplicando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI acima
citada, o Superior Tribunal de Justiça, vem atribuindo à Justiça Estadual a competência para
processar e julgar ações penais:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL. JUSTIÇA DO
TRABALHO. AÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO.
INCOMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES PENAIS.
1. A EC n.º 45/2004 ampliou a competência da Justiça Trabalho, para processar e
julgar todas as ações decorrentes da relação de trabalho. Não obstante, muito
embora a nova redação do art. 114 da Constituição Federal tenha atribuído à Justiça
laboral o processamento e julgamento do habeas corpus "quando o ato questionado
envolver matéria sujeita à sua jurisdição" , não lhe atribuiu competência criminal.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca do assunto e
decidiu, por unanimidade, deferir a liminar na ADI n.º 3684, Relator Min. Cezar
Peluso, com efeitos ex tunc, para atribuir interpretação conforme a Constituição aos
incisos I, IV e IX do art. 114 da Constituição Federal, afirmando que a Justiça do
Trabalho não possui competência para processar e julgar ações penais. Entendeu-se
que haveria violação ao princípio do juiz natural, já que compete à Justiça Comum
julgar e processar matéria criminal.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1.ª Vara
Criminal de Santa Maria - RS. (CC 59.978-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em
28/3/2007, grifou-se).

Do que se alinhavou alhures, resta sedimentado que os agentes políticos demandados estão
sujeitos a crimes de responsabilidade e não à ação de improbidade administrativa; que o ato de
improbidade imputado aos secretários de Estado está também tipificado como crime na Lei n.º
1.079/50; e que a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar ação de matéria
penal, embora decorrente da relação de trabalho, devendo a presente ação ser extinta sem resolução do
mérito, por faltar pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na
competência material da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil.

2. Da Incompetência Absoluta da Justiça do Trabalho - Causa petendi e pedidos oriundos
de relação de direito administrativo
O Ministério Público do Trabalho cumula ação civil pública com ação de improbidade
administrativa, tendo como principal causa de pedir o fato de o Estado do Acre empregar em
atividades-meio de suas secretarias mão-de-obra fornecida por cooperativas, sem o devido
concurso público, motivo por que requer a determinação para que o ESTADO DO ACRE se
abstenha de contratar mão-de-obra através de cooperativas de trabalho para quaisquer atividades.
Nesse aspecto, o objeto da presente ação não envolve a discussão sobre relação de
trabalho ou de proteção das normas trabalhistas, mas apenas de cumprimento de um preceito
constitucional de natureza administrativa, uma vez que pretende compelir o ente público à
realização de concurso público para suprir suas necessidades na área-meio de sua atuação.
Com efeito, dispõe o art. 37, II, da Constituição Federal que:
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do
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cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Por isso, se o pedido do Parquet laboral remete à necessidade de realização de concurso
público, certo é que a relação jurídica discutida na presente demanda é de natureza administrativa, pois
que os servidores públicos estaduais são ligados à administração por um vínculo estatutário, típico de
direito administrativo, em razão da Lei Complementar Estadual n.º 39/1993, que instituiu o regime
jurídico dos servidores públicos do Estado do Acre.
Em outras palavras, extrai-se da inicial que o Órgão Ministerial pretende discutir a forma de
provimento das atividades do Estado do Acre, especificamente quanto à arregimentação da mão-de-obra,
que entende só deva ser procedida através do necessário concurso público. Tanto é assim que a inicial
dedica 6 (seis) laudas para demonstrar a inconstitucionalidade da terceirização no serviço público.
Além disso, há pedidos no sentido de determinar que o ESTADO DO ACRE se abstenha de
contratar mão-de-obra através de cooperativas de trabalho para quaisquer atividades, bem como para declarar a
nulidade dos contratos firmados entre o Estado doAcre, por meio de suas secretarias, e a COOPSERGE, o que
demonstra a lide decorre das normas constitucionais que regem aAdministração Pública.
Nesse sentido, carece de competência a Justiça Trabalhista, já que as controvérsias que estão
submetidas à sua jurisdição devem ser decorrentes da relação de trabalho, não alcançando as relações de
direito administrativo, mesmo após a ampliação de seu espectro de atuação pela EC 45/2004.
Em Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Juízes Federais
do Brasil – AJUFE, o Pretório Excelso manteve o entendimento vigente anteriormente,
concedendo liminar com efeitos ex tunc, já referendada pelo plenário, para dar interpretação
conforme ao inciso I, do art. 114, da Constituição Federal, com a redação da EC 45/2004, no
seguinte sentido:
A alegação é fortemente plausível. Há risco. Poderá, como afirma a inicial,
estabelecerem-se conflitos entre a Justiça Federal e a Justiça Trabalhista, quanto à
competência desta ou daquela. Em face dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e ausência de prejuízo, concedo a liminar, com efeito 'ex tunc'. Dou
interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC nº
45/2004. Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso
I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência
da Justiça do Trabalho, a '(...) apreciação ... de causas que ... sejam instauradas
entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de
ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo' (ADI 3395-6, Rel. Min.
Cezar Peluso, DJ 04/02/2005, grifei).

Desta forma, as causas que envolvam relação de ordem administrativa, in casu, de
cumprimento de preceito constitucional que impõe o provimento de cargos mediante concurso
público e proíbe a terceirização das atividades, devem ser ajuizadas perante a justiça comum
estadual, que detém a competência para processar e julgar o feito, conforme determinado pela
liminar supracitada, na qual o Min. Cezar Peluso asseverou que:
Não há que se entender que justiça trabalhista, a partir do texto promulgado, possa
analisar questões relativas aos servidores públicos. Essas demandas vinculadas a
questões funcionais a eles pertinentes, regidos que são pela Lei 8.112/90 e pelo direito
administrativo, são diversas dos contratos de trabalho regidos pela CLT.
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Pelo disposto acima, resta induvidoso que mesmo com a alteração da competência
residual ratione personae da Justiça do Trabalho de que trata o art. 114 da Carta Magna, cujos
efeitos foram suspensos pelo Supremo Tribunal Federal, conforme consignado alhures, essa
Justiça especializada não pode dirimir conflitos emergidos do direito administrativo, pelo que
requer o Estado do Acre a declaração de incompetência absoluta dessa Justiça Especializada
para conhecer e julgar a presente demanda.
3. Da Ilegitimidade Passiva do Estado do Acre - Ente público não está sujeito à ação de
improbidade administrativa
O fundamento dessa preliminar é muito simples, não merecendo maiores considerações
a respeito.
De acordo com o Art. 1°, da Lei n.º 8.429/92, temos:
Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não,
contra a administração direta, indireta ou fundacional 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 ou 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 (grifou-se).

Ora, se a suposta contratação irregular da cooperativa de prestação de serviços decorreu de
alegado ato de improbidade administrativa praticado pelos secretários de Estado apontados pelo
Ministério Público do Trabalho como responsáveis pelo ato, evidentemente que o Estado do Acre
não pode figurar no pólo passivo da presente ação, porquanto na linha de entendimento do Parquet
seria, juntamente com a coletividade, um dos prejudicados pela atitude dos agentes políticos.
Desse modo, a inclusão do Estado do Acre no pólo passivo da presente ação é conduta
que compromete a higidez do processo e contraria expressa disposição legal.
De fato, a praxe judiciária tem demonstrado que nos caso de ação de improbidade
administrativa, a mais prudente conduta é intimar a pessoa jurídica de direito público a qual
estiverem vinculados os agentes políticos demandados para saber de seu interesse na contenda, o
que atende à disposição do art. 17, § 3º, da Lei n.º 8.429/92 c/c o art. 6º, § 3º, da Lei n.º 4.717/65,
senão vejamos:
Art. 17. [...]
§ 3º No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se,
no que couber, o disposto no § 3º do art. 6º da Lei n. 4.717, de 29 de junho de 1965.
(Redação dada pela Lei nº 9.366, de 1996) (grifo nosso)
Art. 6º [...]
§ 3º A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de
impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor,
desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante
legal ou dirigente.
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Por isso, considerando que há pedido expresso em desfavor do Estado do Acre, não
pode esse ente político abster-se de contestar a ação, não lhe restando outra opção, sob pena de
importar em revelia ou reconhecimento da procedência do pedido, com o que não se concorda de
maneira alguma.
Da própria fundamentação do pedido deduzido em face do Estado do Acre se percebe
que o mesmo decorre dos atos de improbidade supostamente praticados pelos secretários de
Estado, senão vejamos:
Quanto ao ESTADO DO ACRE visa o parquet a inibir a prática de utilização
fraudulenta de mão-de-obra cooperada para execução de sua atividade-meio mediante
subordinação direta e pessoalidade, ante a existência dos requisitos do vínculo de
emprego.

Por outro lado, o referido pedido já foi deduzido também em relação aos agentes políticos,
pois os atos ímprobos que lhes são imputados são punidos pela lei com a determinação de reparação
integral do dano (moral ou material) causado, nos termos do art. 12, III, da Lei n.º 8.429/92.
Além disso, deve-se dizer que os agentes políticos poderão ser responsabilizados
duplamente, uma vez que se houver condenação do Estado do Acre em dano moral em razão dos
atos ímprobos supostamente praticados pelos secretários de Estado, esse ente ainda tem ação
3
regressiva contra os mesmos, conforme se tem extraído da jurisprudência do STJ em relação aos
pedidos de denunciação da lide quando as responsabilidades são diferentes, a do Estado, objetiva,
e a dos agentes, subjetiva.
Com estas razões, seja pela impossibilidade de o Estado do Acre ser sujeito passivo de
ação de improbidade administrativa, seja porque o pedido de indenização do dano já está
formulado em relação aos agentes políticos desse ente político, requer-se, desde já, a extinção do
processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil.
4. Da Impossibilidade Jurídica do Pedido de Dano Moral Coletivo - Dano Moral é
Incompatível com a Idéia de Transindividualidade
Pretende o Ministério Público do Trabalho a condenação da COOPSERGE (R$
50.000,00) e do Estado do Acre (R$ 200.000,00) à indenização de dano moral coletivo, uma vez
que a exploração de mão-de-obra cooperada de forma irregular causaria lesão a direitos difusos
não só dos trabalhadores explorados, mas de toda a sociedade.
Em que pese o esforço exegético empregado para demonstrar a possibilidade de dano
moral coletivo, extrapola o Ministério Público do Trabalho as barreiras do entendimento
predominante, uma vez que o dano moral é sempre individual, embora envolva um grupo, mas
não se compatibiliza com a idéia de transindividualidade.
3

STJ, ERESP 313.886/RN, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 22.03.2004.
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É o que tem entendido o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, em
acórdão proferido no Recurso Ordinário n.º 01174.2005.001.14.00-2, relatado pelo MM. Juiz
Vulmar de Araújo Coelho Júnior, in verbis:
RECURSO ORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO MORAL
COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA NO MUNDO DOS FATOS.
O dano moral por importar em dor psíquica somente pode ser sofrido pela pessoa natural,
faltando à coletividade, ficção jurídica, atributos próprios da existência tais como honra,
intimidade e vida privada passíveis de serem violados e assim acarretar prejuízo desta
natureza. (DOJT14 n.º 232, de 19.12.2006, grifou-se).

Dada a importância do precedente, essencial transcrever trechos do voto do eminente
relator no ponto relativo ao dano moral coletivo:
2.4.1.3 CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS [...]
Aduz que a fraude perpetrada pelas rés causou, e causa, lesão a interesses coletivos e
difusos de titularidade de antigos, atuais e futuros trabalhadores, além de afronta ao
próprio ordenamento jurídico que, nessa situação, é flagrantemente aviltado por conta
da obtenção de lucro fácil.
Aponta que a indenização nesse tópico defendida, faz-se necessária como um meio
que, a um só tempo, não permita que os transgressores se eximam da obrigação de
reparar o mal causado, sob o argumento de que seria impossível individualizar os
lesados, bem como permitir, ao menos de forma indireta, que todos os atingidos pela
conduta transgressora sejam ressarcidos pelos danos sofridos.
Assim, reafirma a pretensão de fixação da indenização pela lesão a direitos difusos no
valor de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), reversível ao FAT, para cada uma das rés
(CERON e OHMES), com fundamento no art. 13 da Lei n.º 7.347/85.
No que tange ao dano moral coletivo, manifestação esta que no entender do litigante
ministerial decorrente da fraude perpetrada pelas rés, e que causou e ainda causa lesão
a interesses coletivos e difusos de titularidade dos antigos, atuais e futuros
trabalhadores. Aduz, ainda, o Ministério Público, que se deve levar em conta a afronta
ao ordenamento jurídico como meio de obtenção do lucro fácil.
Tenho pessoalmente, experimentado algumas dúvidas quanto a possibilidade do ente
Ministério Público poder colocar-se na posição de caixa de ressonância de sentimentos
e dores psíquicas de caráter individual, que somadas representariam o sentimento de
uma coletividade, mas cujo espectro não permite a transferência ou cessão desta
representação. Em segundo lugar, após realizar longas reflexões, não consigo admitir a
existência da espécie dano moral coletivo.
Quanto à atuação do "Parquet", tenho constantemente manifestado o meu
reconhecimento pela sua importância, e esperançoso que contribua ainda mais
efetivamente com a solução dos grandes problemas que atormentam a sociedade
brasileira. No entanto, não chegou as raias de concebê-lo como arauto de sentimentos e
dores exclusivamente pessoais, impossíveis de serem mensuradas por quem não seja o
próprio interessado/vítima.
Tanto que decorrente desta natural incompatibilidade com a noção de
transindividualidade, a pretensão é de uma reparação genérica, justificada "não só pela
dificuldade de se reconstituir o mal já impingido a coletividade, mas também, por já ter
ocorrido a transgressão ao Ordenamento Jurídico vigente (fl. 417, 3º parágrafo).
Desta forma, alimento sérias dúvidas quanto a existência da espécie dano moral
coletivo. Algum alento angariei ao tomar conhecimento de recente decisão do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial n.º 598.281 – MG
(2003/0178629-9), cuja ementa foi assim redigida no acórdão da lavra do Ministro
Teori Albino Zavascki [...]. Neste prisma, nego provimento ao recurso no particular
(grifos nossos).

180

Francisco Armando de Figueiredo Melo

A decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça que permitiu o embasamento do
excelente voto do eminente relator, foi proferida no REsp 598281/MG, cujo voto vencedor foi
prolatada pelo Ministro Teori Albino Zavascki, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DANO
MORAL COLETIVO. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO DO DANO MORAL À
NOÇÃO DE DOR, DE SOFRIMENTO PSÍQUICO, DE CARÁTER INDIVIDUAL.
INCOMPATIBILIDADE COM A NOÇÃO DE TRANSINDIVIDUALIDADE
(INDETERMINABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO E INDIVISIBILIDADE
DA OFENSA E DA REPARAÇÃO). RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (1ª
Turma, DJ 01/06/2006, p. 147, grifou-se)

Trata-se de precedentes muito importantes, porquanto demonstram que a questão do
dano moral deve estar afeta à noção de dor, de sofrimento psíquico, todos de caráter individual.
No caso em tela, o Órgão Ministerial alega um suposto dano à coletividade, que de
acordo com a jurisprudência é impossível de se configurar, dada a indeterminabilidade do sujeito
passivo e a indivisibilidade da ofensa e da reparação.
Em trecho de seu voto, o eminente Ministro explicita muito bem o alcance do dano
moral, como se percebe abaixo:
O dano ambiental ou ecológico pode, em tese, acarretar também dano moral —
como, por exemplo, na hipótese de destruição de árvore plantada por antepassado de
determinado indivíduo, para quem a planta teria, por essa razão, grande valor
afetivo.
Todavia, a vítima do dano moral é, necessariamente, uma pessoa. Não parece ser
compatível com o dano moral a idéia da "transindividualidade" (da
indeterminabilidade do sujeito passivo e da indivisibilidade da ofensa e da
reparação) da lesão. É que o dano moral envolve, necessariamente, dor, sentimento,
lesão psíquica, afetando "a parte sensitiva do ser humano, como a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas" (Clayton Reis, Os Novos Rumos da
Indenização do Dano Moral, Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 236), "tudo aquilo
que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores
fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que
está integrado (Yussef Said Cahali, Dano Moral, 2ª ed., São Paulo: RT, 1998, p. 20,
apud Clayton Reis, op. cit., p. 237). (grifou-se)

Desse modo, deve o pedido de dano moral coletivo ser rechaçado ante sua
impossibilidade jurídica, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
porquanto não se pode admitir dano moral sob aspecto coletivo, transindividual, mas apenas em
relação à dor sofrida pelo indivíduo especificamente.
Assim, os julgados supratranscritos sequer analisam a matéria de mérito tocante à
ocorrência de dano moral coletivo, indeferindo a pretensão do Parquet por aspectos jurídicos,
donde só concluir que tal item deve ser decidido como preliminar, implicando a extinção do
processo sem resolução do mérito, sendo o que desde já se requer.
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5. Da Nulidade do Procedimento - ACP e AIA têm leis específicas regulando o procedimento
Trata-se de ação civil pública cumulada com ação de improbidade administrativa, as
quais têm leis específicas que regulam seu procedimento, pelo que não pode ser aplicada a
Consolidação das Leis do Trabalho, em razão do princípio da especialidade, embora tenha sido a
ação ajuizada perante a Justiça do Trabalho.
Nesse passo, a Lei n.º 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, com relação a
procedimento, prevê em seu art. 19 que “Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o
Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que
não contrarie suas disposições” (grifou-se).
Por outro lado, a Lei n.º 8.429/92, além de tipificar os atos de improbidade
administrativa, ainda regulamentou o procedimento específico a ser seguido nas ações que
tenham por objeto a punição por tais atos.
Assim, o “Capítulo V” da referida lei contém disposições relativas aos Processos
Administrativo e Judicial, merecendo transcrição o art. 17, in verbis:
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério
Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da
medida cautelar.
[...]
§ 3º No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplicase, no que couber, o disposto no § 3o do art. 6o da Lei no 4.717, de 29 de junho de
1965. (Redação dada pela Lei nº 9.366, de 1996)
[...]
§ 6º A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios
suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da
impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação
vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo
Civil. (acrescentado pela MP 2.225-45/2001)
§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a
notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser
instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.
(acrescentado pela MP 2.225-45/2001)
§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão
fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de
improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
(acrescentado pela MP 2.225-45/2001)
§ 9º Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.
(acrescentado pela MP 2.225-45/2001)
§ 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento.
(acrescentado pela MP 2.225-45/2001)
§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de
improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. (acrescentado
pela MP 2.225-45/2001)
§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos
por esta Lei o disposto no art. 221, caput e § 1o, do Código de Processo Penal.
(acrescentado pela MP 2.225-45/2001)
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A ausência da notificação prévia a que se refere o art. 17, § 7º, da referida lei, assim
como de qualquer fase do procedimento acarreta a nulidade do processo, nos termos do
entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
RECLAMAÇÃO. USURPA ÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
IMPROBIDADE DIRIGIDA CONTRA EX-GOVERNADOR E OUTROS.
COMPETÊNCIA DO E. STJ. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.
[...]
5. Destarte, nulo é o processo que veicula ação de improbidade contra ex- Governador
sem obediência ao devido processo legal, in casu, pela desobediência de notificação
prévia a que se refere o art. 17, § 7 , da Lei nº 8.429/92, denotando ausência de condição
de procedibilidade, também considerada como pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido do processo (art. 267, IV, do CPC), resultando em sentença
terminativa do feito. (STJ, PET 2639/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Luiz Fux, Dj
25/09/2006, p. 198).

Desse modo, o procedimento a ser adotado no processo e julgamento da presente ação
deve respeitar as disposições da Lei n.º 8.429/92, à qual se aplica subsidiariamente o Código de
Processo Civil, gerando nulidade a adoção de procedimento constante da Consolidação das Leis
Trabalhistas, pelo que se requer a declaração de nulidade da citação efetivada, bem como seja
reaberto o prazo para apresentação de contestação ao Estado do Acre somente após o recebimento
da petição inicial por decisão fundamentada do MM. Juiz, nos termos do referido diploma legal.

IV – DAS QUESTÕES DE MÉRITO
1. DA CONSTITUCIONALIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-MEIO NO
SERVIÇO PÚBLICO - Inaplicabilidade do Decreto n.º 2.271/97 ao Estado do Acre
Apesar dos argumentos do Órgão Ministerial tocante a possível inconstitucionalidade
da terceirização da atividade-meio do serviço público, mormente os serviços de conservação e
limpeza, nada foi requerido em relação a isso, entregando-se o Parquet à possibilidade de
terceirização.
Em outras palavras, a tese de inconstitucionalidade e de ilegalidade da terceirização no
serviço público sequer pode ser levada em consideração, pois que o próprio Ministério Público
Federal reconheceu a possibilidade de terceirização, desde que inexista a pessoalidade e a
subordinação na prestação dos serviços, além do que nada requereu acerca do assunto, o que não
deve sequer ser considerado como causa de pedir.
Na verdade, a causa de pedir que se extrai da peça inicial reside na contratação de
cooperativa que se apresenta despida das características legais, e no fato de que os cooperados
prestam serviços como se empregados fossem, mediante subordinação e pessoalidade.
Veja-se, inclusive, que nenhum dos pedidos decorre da suposta inconstitucionalidade
ou ilegalidade da terceirização de mão-de-obra, pois somente foi requerido que seja determinado
ao Estado do Acre que se abstenha de contratar mão-de-obra através de cooperativas de trabalho.
Desse modo, presume-se constitucional e legal a contratação de mão-de-obra para atuar
nas atividades-meio das secretarias do Estado do Acre.
Mesmo assim, cabe dizer que a prestação de serviços de conservação e limpeza de
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forma terceirizada é permitida pelo ordenamento jurídico através do art. 37, XXI, da Constituição
Federal e da Lei n.º 8.666/93, que regulamentou tal dispositivo.
Com efeito, a contratação de serviços de terceiros pelos órgãos e entidades da
Administração Pública está subordinada ao disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que
“regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências”, aplicável igualmente aos Estados,
Distrito Federal e Municípios, por se tratar de norma geral.
A possibilidade de contratação desses serviços é evidenciada pelo inciso II do art. 6º, da
referida lei, que contém lista, de caráter exemplificativo, dos serviços cuja execução a
Administração Pública deve preferencialmente transferir a terceiros, mediante contrato, in
verbis:
Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:
[...]
II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a
Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação,
conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens,
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais [...]. (grifou-se)

Desse modo, não procede a argumentação do Ministério Público do Trabalho no sentido
de que o Decreto n.º 2.271/97, que dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, deveria ser aplicado em nível estadual, uma
vez que não contém disposições gerais, mas específicas em relação à Administração Pública
federal.
Trata-se de decreto expedido pelo Presidente da República com fundamento no art. 84,
IV, da CF, cujo fim é regulamentar o § 7º, do art. 10, do Decreto n.º 200/1967, pelo que não
vincula os demais entes políticos.
Aquele Decreto Federal (2.271/97) dispõe claramente sobre normas referentes à
licitação e à formalização dos instrumentos de contrato que visem à contratação de serviços.
Decreto regulamentar não possui força normativa suficiente para ser sucedâneo de lei
ordinária, que é o diploma legal exigido para veicular as normas gerais sobre licitação e contrato,
nos termos do artigo 22, XXVII, c/c artigo 37, XXI, ambos da Constituição da República.
No âmbito do Estado do Acre, portanto, a contratação de serviços pela Administração
Pública obedece apenas ao que está disposto na Lei n.º 8.666/93, que estabelece as normas gerais
sobre licitação, competindo somente a esse ente político, que é dotado de autonomia, a
regulamentação da referida lei, com base em suas peculiaridades.
Desse modo, não se aplica aos contratos formalizados pelo Estado do Acre as vedações
constantes do art. 4º, do Decreto n.º 2.271/97, referente à “caracterização exclusiva do objeto
como fornecimento de mão-de-obra” e “subordinação dos empregados da contratada à
administração da contratante”.
Em síntese, o referido decreto somente pode servir de norte às entidades vinculadas ao
Poder Executivo Federal, donde proveio tal regulamentação.
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Por outro lado, é interessante notar que a terceirização das atividades-meio cumpre,
inclusive, o princípio da eficiência do serviço público, uma vez que os órgãos devem se preocupar
muito mais com o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades para a qual foram
instituídas, de modo a dar uma contraprestação à sociedade pelo custo de sua manutenção.
2. Da Observância da Súmula 331/TST - Contratos de prestação de serviços de acordo com
a natureza das cooperativas
Como bem observado pelo ilustre representante do Parquet Laboral, o Colendo
Tribunal Superior do Trabalho admite a terceirização das atividades-meio dos órgãos públicos,
tendo editado o enunciado n. 331 em sua súmula de jurisprudência a respeito de tal matéria:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o
vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho
temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera
vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou
fundacional (art. 37, II, da CF/1988).
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de
vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de
serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a
pessoalidade e a subordinação direta.
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica
a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações,
inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações
públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam
participado da relação processual e constem também do título executivo judicial (art.
71 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993). (grifou-se)

Nesse sentido, verifica-se que a terceirização das atividades-meio dos órgãos públicos
encontra respaldo na jurisprudência trabalhista, sendo apenas o caso de se demonstrar a
inexistência de pessoalidade e de subordinação direta dos cooperativados ao Estado do Acre.
O que se tem proibido é a terceirização indiscriminada das atividades do Estado,
mormente se dizem respeito às atividades-fim, o que não tem ocorrido no Estado do Acre, que
somente terceiriza as atividades-meio de seus órgãos públicos, já prevendo a não violação ao
princípio do concurso público.
Tendo em vista tal orientação é que nos contratos de prestação de serviços firmados
entre o Estado do Acre, por meio de suas secretarias, e a COOPSERGE, a fiscalização dos
serviços ficava por conta da contratada, eis que os poderes normais de fiscalização de que dispõe
o Estado não anulavam aquela possibilidade.
Em verdade, o Estado somente reservava a possibilidade de exercer uma mínima
fiscalização, de modo a verificar se o serviço por ele contratado estava sendo realizado, a se aferir
a justeza da contraprestação em pecúnia, caso contrário, inviabilizada estaria qualquer
contratação.
Ressalte-se, ademais, que a fiscalização efetivamente exercida pelo ente público refere-
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se apenas ao serviço prestado, reportando-se diretamente à Cooperativa, e não ao cooperado
prestador do serviço. Este deve se entender com sua cooperativa quanto às suas ausências ou
deficiências no desempenho das atividades.
O que não pode é pretender extrair das normas que regem as cooperativas uma
autonomia absoluta, sem possibilidade de uma mínima fiscalização por parte do contratante dos
serviços, apenas para constatar a sua realização, o que resultaria em desdenho à atividade
realizada e enriquecimento ilícito por parte dos cooperativados, em detrimento dos demais que
realizam as atividades normalmente.
Da redação das cláusulas, não se pode extrair que havia subordinação direta ao ente
estatal, senão vejamos:
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
Cabe à CONTRATANTE, a seu critério e através de servidores da Secretaria ou de pessoas
previamente designadas, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as
fases de execução dos serviços contratados e do comportamento do pessoal da
CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos
ou subordinados podendo sustar, recusar, mandar desfazer qualquer serviço que não estejam
de acordo com as normas ou especificações técnicas atualizadas e/ou que atendam contra a
sua segurança.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos
os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela Secretaria.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A existência e a atuação da Fiscalização da
CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da
CONTRATADA, no que concerne ao objeto contratado e suas conseqüências e implicações
próximas ou remotas.(Contrato/SEE n. 477/2005, grifou-se).
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO
Cabe ao contratante, a seu critério e através de servidores da Secretaria ou de pessoas
previamente designadas, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as
fases de execução dos serviços contratados e do comportamento do pessoal da contratada,
sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.
§ 1º – A contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção,
verificação e controle a serem adotados pela Secretaria.
§2º – A existência e a atuação da Fiscalização da contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne aos serviços
contratados e suas conseqüências e implicações próximas ou remotas.(Contrato/SEOP n.
271/2006, grifou-se).

Desse modo, verifica-se que mesmo em se tratando de contratos padrões, foram
observadas as normas que regem o funcionamento das cooperativas e prestação de serviços pelos
cooperativados, reservando-se o Estado a efetuar uma fiscalização geral, que não pode deixar de
existir no serviço público ou em qualquer setor da atividade humana, o que não quer dizer que
haja uma subordinação direta.
É importante observar, nesse contexto, que a existência de fiscalização pela
Administração é uma obrigação imposta aos entes públicos pela Lei n.º 8.666/93, em seu art. 67,
senão vejamos:
Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
§ 1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
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necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Por outro lado, no Direito do Trabalho impera o princípio da primazia da realidade, de
modo que a situação fática não pode ser extraída da mera redação das cláusulas contratuais, mas
do que acontece efetivamente no dia-a-dia.
Ademais, reitere-se, como seria possível a realização de qualquer serviço pelos
cooperados sem o mínimo de fiscalização? Se o Estado contrata um serviço, tem direito de exigir
que seja realizado, embora se reporte à cooperativa e não ao cooperativado.
Assim, a autonomia na prestação dos serviços pelos cooperativados também não pode
servir de justificativa para que este se escuse de realizar as atividades que lhes são incumbidas,
sob pena de enriquecer-se às custas do esforço dos demais associados, o que de longe se apresenta
como ilícito se considerada a finalidade de divisão de tarefas da cooperativa.
Inexiste, por outro lado, qualquer exigência que configure a pessoalidade na prestação
dos serviços, uma vez que os serviços foram contratados sob o regime de empreitada por preço
global, nos termos do art. 6º, VIII, a, da Lei n.º 8.666/93, ou seja, contrata-se a prestação do
serviço e não os cooperados tais ou quais.
Desse modo, o Estado do Acre não tem qualquer controle, muito menos interesse, em
que os serviços sejam prestados com pessoalidade, incumbindo à Cooperativa a função de lotar
quantos cooperativados seja necessário para a realização das tarefas em um ou outro prédio.
Cabe exclusivamente à cooperativa definir, ante a demanda de serviço e da verba
disponível para cobri-la, a quantidade de cooperativados que serão necessários para realizar as
atividades.
O que importa ao Estado do Acre é somente a realização de serviços, tanto que sequer
impõe horário fixo aos cooperativados, exigindo apenas que o serviço seja prestado no horário de
funcionamento dos prédios, pelo tempo que o cooperativado precisar para concluí-los.
É precipitada a alegação do Ministério Público do Trabalho no sentido de que há
pessoalidade na prestação dos serviços.
O que acontece é que os cooperativados são distribuídos pela Cooperativa para exercer
atividades nos locais que fiquem mais próximos de suas residências, de modo a reduzir o gasto
com transporte e facilitar a vida dos cooperados.
Inclusive, a própria cooperativa realiza trimestralmente rodízios entre os cooperados,
remanejando-os para outros setores.
Com isso, o próprio cooperado é que tem interesse em manter sua atividade o mais
próximo possível de sua casa, e acaba permanecendo durante todo o prazo do contrato, mas isso
não é uma exigência da administração, e sim uma conveniência da própria cooperativa e do
cooperado.
Ainda vale acrescentar que a participação em cooperativa, mormente com o objeto para
a qual foi constituída a COOPSERGE, não significa que o cooperado fica desobrigado de cumprir
com suas tarefas, pelo contrário, a cooperativa só irá cumprir seus objetivos, mormente a
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retribuição diferenciada, se houver o empenho de todos os cooperados na realização das
atividades assumidas pela cooperativa.
Portanto, os pedidos devem ser julgados improcedentes, uma vez que inexiste a
subordinação direta ou a pessoalidade na prestação de serviços pelos associados da
COOPSERGE, do que resulta a higidez dos contratos firmados pelo Estado do Acre.
3. Dos Contratos de Prestação de Serviço - Compatibilidade com a natureza das
cooperativas
Os contratos de prestação de serviços celebrados entre o Estado do Acre e a
COOPSERGE têm fundamento no direito administrativo, no qual deve imperar o interesse
público sobre o privado, como se percebe das hipóteses de rescisão contratual previstas na Lei n.
8.666/93.
As cooperativas são instituídas com a finalidade de prestar os serviços objeto de seu
estatuto social e não somente para existirem no mundo jurídico, o que tem sido uma solução para
diversas pessoas que se encontravam sem qualquer expectativa de trabalho, que reunidas ganham
força e organização e podem disputar melhores oportunidades.
Ao que se percebe nas entrelinhas, o Ministério Público do Trabalho tenciona excluir as
cooperativas de qualquer contratação com o Poder Público, pois a seu ver já seriam fraudatórias.
Todavia, deve perceber o ilustre representante do Parquet que num Estado como o
nosso querido Acre, as melhores oportunidades para prestação de serviço vêm da
Administração Pública, que dispõe de diversos órgãos cuja atividade fim deve ser a
prioridade.
Inexiste nesse pedaço de Brasil empresas cujo porte possibilite a contratação de
cooperativas para a realização de suas atividades, e as que existem ainda não despertaram para a
comodidade de se contratar uma cooperativa.
Nesse momento, então, deve-se indagar qual o efeito que pode gerar a procedência dos
pedidos formulados pelo MPT. E o único que se apresenta visível é a completa liquidação das
cooperativas, que não terão onde empregar (no sentido lato) tantos cooperados.
Ora, a prestação de serviços nas atividades-meio da Administração Pública pode
fortalecer as cooperativas e, conseqüentemente, seus cooperados, o que em nada desvirtuará a
finalidade para a qual foram instituídas.
O fato de os cooperativados receberem suas cotas-parte em razão dos serviços
prestados não implica na violação à retribuição diferenciada, porquanto a cooperativa pode
reservar parte do valor para investir em outros benefícios aos cooperativados, como tem feito a
COOPSERGE, o que se percebe da cópia da ATA DA SEXTA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA (Doc. 1), em que foi registrada a presença de 177 cooperados, que trataram de
vários assuntos, dentre os quais, a “prestação de contas da construção do auditório”, o qual será
locado para eventos e o dinheiro arrecadado será distribuído entre os cooperados e investido em
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outras atividades.
Como se percebe, Excelência, os contratos de prestação de serviço são firmados
em regime de empreitada por preço global, no qual é possível a divisão das cotas-parte aos
respectivos cooperados, bem como a reserva de capital para investimento em outras áreas
que possam trazer benefício aos cooperados, como procede a cooperativa ré.
O que não se pode admitir é uma presunção absoluta de fraude à natureza das
cooperativas pelo simples fato de manter contrato de prestação de serviços com a
Administração Pública.
Em outras palavras, os cooperados têm a possibilidade de atender as necessidades
da administração sem perder a autonomia na realização de suas atividades.
Acontece que, em muitos casos, é bem mais simples esperar pelas orientações do
que desempenhar a tarefa de modo autônomo. Isso é natural do ser humano. Essa é a lei da
inércia e não se pode ignorar sua existência.
Todavia, a opinião comportamental de um ou outro cooperado não pode prejudicar
a natureza de uma cooperativa formada por 241 associados, cada um colhendo os frutos de
seu trabalho de maneira honesta e lícita, e contribuindo para o crescimento de sua
cooperativa.
Com isso, Excelência, percebe-se que a natureza das cooperativas em nada atrita
com a prestação de serviços à Administração Pública, pelo contrário, favorece o
desenvolvimento de tais entes privados.
4. Dos Depoimentos Tomados No Âmbito do MPT - Inexistência de desvirtuamento
dos objetivos da Cooperativa
O Ministério Público do Trabalho transcreveu trechos depoimentos colhidos
durante inquérito civil que subsidiou a presente ACP, sendo das cooperadas M.F.P.A., S. P.
da M. e E.M.M., objetivando comprovar a subordinação jurídica e ausência de autonomia
na prestação dos serviços pelos cooperativados.
Embora tais depoimentos tenham sido colhidos sem a presença dos ora réus, e
obviamente só foram transcritos os trechos que interessavam às alegações do Órgão
Ministerial, é interessante abordar outros aspectos dos depoimentos das referidas pessoas e
de outros cooperados ouvidos pelo Parquet.
Assim, a Sra. M.F. P., afirmou que “não discutiu a forma tampouco o valor de seu
salário, sendo tais dados informados pela direção da Cooperativa; [...] freqüentou dois
cursos fornecidos pela Cooperativa, um sobre cooperativismo e o outro sobre recursos
humanos; [...] a Cooperativa fornece plano de saúde [...].” (fl. 51).
Por outro lado, a Sra. S. P.M, informou que “trabalha oito horas diárias; Que a
Cooperativa determina seu horário de trabalho [...]; Que comparece às assembléias realizadas
pela Coopserge [...]; Que, pela Coopserge, fez dois cursos: um de relação humanas e outro de
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qualificação profissional; Que se faltar ao serviço tem de comunicar à Cooperativa que
disponibilizará outra pessoa para ocupar seu posto [...]; Quanto há necessidade de alguma
melhoria na sede da Coopserge são descontados valores de seu salário e dos demais associados
[...].” (fls. 51/2, grifou-se).
De acordo com a Sra. E.M.M, que presta serviços ao Município de Rio Branco,
“ninguém lhe dá ordens no gabinete; [...] a Cooperativa já ministrou cursos de limpeza,
cooperativismo e recursos humanos; [...] ninguém lhe impôs o horário de trabalho; [...]
Que, as outras serventes fazem horário diferente do seu” (fls. 103/4, grifou-se).
Como se vê, Excelência, os mesmos depoimentos utilizados pelo Ministério
Público do Trabalho para, supostamente, comprovar a existência de subordinação jurídica e
a ausência de autonomia na prestação dos serviços, servem também para demonstrar que os
cooperados não são subordinados aos dirigentes dos órgãos públicos onde prestam
serviços, e que o seu trabalho é desempenhado visando ao cumprimento dos princípios da
dupla qualidade e da retribuição pessoal diferenciada.
Com efeito, foi informado pelas cooperativadas que a Cooperativa lhes fornece
plano de saúde e investe em formação técnica com o oferecimento de cursos de
especialização para melhor desempenhar as funções que lhes são incumbidas.
De outro lado, o investimento a partir de valores auferidos com a prestação dos
serviços em outras atividades e despesas que não o pagamento de remuneração, como a
construção do auditório, demonstra que o cooperado verá seu trabalho rendendo frutos
não só para si mesmo como para a própria cooperativa, sendo inegável que sua
retribuição será superior àquela que obteria se atuasse sozinho, pois que participará da
divisão dos lucros obtidos.
Interessante notar, ademais, que o Parquet laboral deixou de mencionar o
depoimento do Sr. F. L..N, o qual afirmou que “na época em que trabalhou na Secretaria
seu horário de trabalho era das 07:00 às 17:00h, com duas horas de intervalo para
almoço; Que, trabalhava nesse horário porque era o usual da Secretaria e por isso o
acompanhava; Que, recebia R$ 471,00 [...] por mês, pagos entre os dias 20 e 23 de cada
mês; Que, esse valor era combinado em assembléia; [...] Que, antes de começar a
trabalhar freqüentou curso sobre cooperativismo.” (fls. 56/7, grifou-se).
A Sra. M. E. F. C., também compareceu ao Ministério Público do Trabalho,
ocasião em que observou que “não tem salário fixo, mas nunca recebe abaixo do mínimo;
Que não há dia certo para o recebimento de seu salário [...]; Que o valor da remuneração
mensal é fixo, resultado do rateio feito entre o número de trabalhadores e o valor do
contrato de licitação” (fl. 52, grifou-se).
O Estado do Acre não intenciona defender a Cooperativa, mas os depoimentos
transcritos corroboram que a COOPSERGE atende aos seus objetivos institucionais,
fornecendo padrão de vida muito melhor aos seus cooperados, com o oferecimento de
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planos de saúde, o rateio das verbas recebidas em razão dos contratos, o investimento em
outras áreas a fim de angariar mais recursos para ratear entre os cooperados, etc.
Desse modo, não se pode dizer que a contratação da cooperativa é mera fraude às
relações de trabalho, pois que se trata de uma realidade jurídica admitida pelo ordenamento
pátrio e em nada incompatível com o desempenho de atividades na Administração Pública.
Por fim, Excelência é necessário que tais depoimentos, colhidos sem o necessário
contraditório, sejam tomados durante a instrução processual, por iniciativa do autor da
presente demanda, a quem compete constituir provas sobre as alegações contidas na inicial,
sob pena de não serem levados em consideração quando do julgamento.
5. Da Inexistência de Dano Moral Coletivo - Suposta lesão não ultrapassa a esfera
individual dos trabalhadores
Se ultrapassada a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido de condenação
em dano moral coletivo, o mesmo deve ser julgado improcedente pelo fato de não haver o
suposto dano atingido a coletividade.
Pretende o Ministério Público do Trabalho a condenação da COOPSERGE (R$
50.000,00) e do Estado do Acre (R$ 200.000,00) à indenização de dano moral coletivo, uma
vez que a exploração de mão-de-obra cooperada de forma irregular causaria lesão a direitos
difusos não só dos trabalhadores explorados, mas de toda a sociedade.
Em relação ao Estado do Acre, “visa o Parquet inibir a prática de utilização
fraudulenta de mão-de-obra cooperada para execução de suas atividades-meio mediante
subordinação direta e pessoalidade, ante a existência do vínculo de emprego”.
Em primeiro lugar, inexiste exploração ilegal de mão-de-obra cooperada,
conforme já foi demonstrado nos tópicos anteriores.
De outro lado, a prestação de serviços pelos cooperados está sendo devidamente
remunerada pelo Estado do Acre, que repassa à Cooperativa mensalmente os valores
propostos e homologados na fase de licitação.
Da leitura atenta do item referente ao dano moral coletivo vislumbra-se que a
irresignação do Ministério Público do Trabalho consiste na ausência de pagamento das
verbas trabalhistas que teriam direito os trabalhadores se não fossem cooperados.
Ao que parece, esse não é um caso de dano moral, mas supostamente de dano
material, porquanto é fácil verificar o quantum de cada cooperado, tomando-se por
verdadeira a existência de relação de emprego.
Equivocou-se, portanto, o Ministério Público do Trabalho ao configurar como
dano moral coletivo a indenização pelas verbas que os cooperados teriam deixado de
receber.
Segundo R. Limonge França: “o dano moral coletivo é aquele que direta ou
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indiretamente, a pessoa física ou jurídica, bem assim a coletividade, sofre no aspecto nãoeconômico dos seus bens jurídicos”4.
Em outras palavras, o dano moral coletivo seria uma injusta lesão da esfera moral de
uma dada comunidade, ou seja, na violação antijurídica de um determinado círculo de valores
coletivos.
Evidentemente, o não-pagamento de verbas trabalhistas decorrentes da relação de
emprego, in casu, configura dano sob o aspecto econômico, mensurável com simples cálculo.
Assim, inexiste no presente caso qualquer dano moral coletivo, uma vez que a
pretensão do Parquet é de cunho material, o que viabiliza apenas a indenização pelo não
recebimento das parcelas que seriam devidas caso comprovada a relação de emprego.
Não há qualquer interesse difuso ou coletivo violado, a não ser, segundo a tese do MPT,
o direito dos próprios trabalhadores de receberem suas parcelas, o que obviamente não será
suprido com a condenação do Estado ao pagamento de dano moral coletivo, uma vez que o valor
sequer reverterá em favor dos cooperados.
Na jurisprudência trabalhista se observa que a possibilidade de condenação em dano
moral coletivo deve se ater a casos em que efetivamente a lesão ultrapassa a esfera individual dos
trabalhadores, como nos casos de trabalho escravo e de inobservâncias das normas de higiene,
saúde e segurança no trabalho, senão vejamos:
DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE – Uma vez configurado que a ré
violou direito transindividual de ordem coletiva, infringindo normas de ordem pública
que regem a saúde, segurança, higiene e meio ambiente do trabalho e do trabalhador, é
devida a indenização por dano moral coletivo, pois tal atitude da ré abala o sentimento
de dignidade, falta de apreço e consideração, tendo reflexos na coletividade e
causando grandes prejuízos à sociedade. (TRT – 8ª Região, RO 5309/2002 1, 1ª Turma,
Rel. Juiz Convocado Luis José de Jesus Ribeiro, grifou-se)

Ao contrário dos casos acima citados, os cooperativados da COOPSERGE têm acesso a
uma vida digna, e são tratados com todo o respeito que merece o ser humano, não havendo
qualquer prova no sentido de que algum deles tenha sido ou se sinta humilhado ou que sinta dor
psíquica, pelo fato de prestar serviços à Administração Pública.
A contratação da COOPSERGE pelo Estado do Acre, ao invés de gerar dano moral
coletivo, tem dado oportunidade de trabalho a quase 200 cooperativados, os quais participam do
rateio do valor pago mensalmente à cooperativa, que reserva uma parcela para investir em outras
áreas em benefício dos associados.
Extreme de dúvida, portanto, que a questão tocante à ausência de pagamento de
algumas verbas trabalhistas devidas aos empregados, não se resolve na esfera do dano moral, mas
de dano material, que não faz parte do rol de pedidos formulados pelo Órgão Ministerial e, por
conseguinte, não pode ser nesse sentido apreciado.
Dessa forma, requer o Estado do Acre, ainda que se entenda pela contratação irregular
4

In Reparação do dano moral, 1998, LTR, SP, p.130.
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da cooperativa, o que somente se admite como mera argumentação, que o pedido de dano moral
coletivo seja julgado improcedente, uma vez que as lesões supostamente sofridas pelos
cooperativados não ultrapassam sua esfera individual, tocante às prestações a que fariam jus se
fossem empregados, não havendo violação a nenhum interesse difuso ou coletivo, ou seja, não
tem caráter extrapatrimonial.
6 – Da Ausência de Improbidade Administrativa
O Estado do Acre, apesar de não patrocinar a defesa de seus agentes políticos, entende
que a caracterização dos atos administrativos como atos de improbidade administrativa
prejudica-o diretamente, porquanto beneficiário daqueles atos.
Nesse sentido, é necessário fazer uma breve defesa dos atos administrativos – e não dos
agentes políticos – praticados pelos Secretários de Estado.
É necessário dizer que o Estado do Acre tem adotado a política institucional de
fortalecer as atividades fins de seus órgãos públicos, de modo a atender ao princípio da eficiência
e de apresentar uma contraprestação à sociedade, com o oferecimento de serviços públicos de
qualidade.
Desse modo, a terceirização das atividades-meio é essencial para a consecução dos
objetivos traçados para os entes públicos.
Como já se demonstrou em linhas atrás, a terceirização das atividades-meio é
plenamente aceitável e até recomendável pelo ordenamento jurídico, não consubstanciando
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Com tal consciência, é que foram publicados editais para a contratação de
empresas/cooperativas para suprir as necessidades de conservação e limpeza dos prédios
públicos.
O procedimento licitatório transcorreu em plena normalidade, sagrando-se vencedora
em alguns certames a COOPSERGE, contra a qual o Estado não dispunha de motivos suficientes
para impedi-la de participar do certame ou mesmo de efetivar sua contratação.
Vale ressaltar que os contratos têm prazo certo e somente poderão ser prorrogados
durante um determinado período de tempo, para oportunizar a outras empresas/cooperativas a
mesma prestação de serviços.
Nesse diapasão, é bom que se diga, que fere o princípio da economicidade e da
eficiência a contratação, por meio de concurso público, de servidores destinados a exercer
funções de limpeza, vigilância, conservação e apoio das atividades-fim do Estado, porquanto são
atividades que podem ser terceirizadas regularmente.
Atento a isso, o Estado do Acre tem priorizado em seus concursos o provimento de
cargos que estejam diretamente ligados às atividades-fim dos órgãos públicos, como se verifica
da relação dos concursos públicos realizados por este ente político desde 1999 (Doc. 2).
De acordo com o Órgão Ministerial, os atos de improbidade teriam consistido no fato de ter
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sido frustrada a licitude de concurso público, o que está previsto no art. 11, V, da Lei n. 8.429/92.
Segundo a lição de Mauro Roberto Gomes de Mattos5: Frustrar a licitude de concurso
público significa a quebra da sua legalidade, com utilização de atos ilegais que burlam e fraudam o
certame, permitindo que candidatos menos aptos sejam aprovados em detrimento dos mais capazes.
Em outras palavras, a caracterização de tal ato de improbidade administrativa exige a
existência de concurso público para provimento de vagas, não sendo suficiente para sua
configuração o fato de ter havido terceirização das atividades-meio dos órgãos públicos, o que é
admitido pelo ordenamento jurídico.
Mais especificamente, é necessário que haja a publicação de edital delimitando as vagas
e os cargos a serem providos e que o agente público, ferindo o princípio da isonomia, imprima
manobras para selecionar candidatos apaniguados ou indicados políticos, conferindo tratamento
privilegiado a algumas pessoas em detrimento das demais.
Não é o que ocorreu no presente caso, já que o único concurso que se estabeleceu foi o
da necessária licitação para escolher a melhor proposta entre as apresentadas pelas
empresas/cooperativas concorrentes.
Sob outro enfoque, para a responsabilização por ato de improbidade administrativa, é
necessário que o autor da ação especifique os atos praticados pelos agentes políticos capazes de
serem caracterizados como ímprobos.
Nesta demanda, o Ministério Público do Trabalho, resumiu-se a afirmar que os
Secretários de Estado teriam frustrado a licitude de concurso público, sem no entanto demonstrar
em que consistiria tal fraude, muito menos os atos por eles praticados.
Ainda é importante anotar que não se pode confundir ilegalidade administrativa com
improbidade, pois que esta “está ligada juridicamente à desonestidade, devassidão e má-fé, em
que o agente público, utilizando-se intencionalmente de uma prerrogativa funcional, procede
com falta de decência, lesando o erário”. 6
Ou seja, nem toda ilegalidade caracterizada pelo descumprimento de princípios
constitucionais, pode ser tipificada como devassidão ou desonestidade de seu interlocutor.
Deverá, assim, ser sopesada a intenção dolosa do agente, com o componente da desonestidade,
geradora do prejuízo ao ente público, tudo para possibilitar vantagens ilícitas para si ou para
outrem. Sem estes componentes, fica comprometida a ação de improbidade administrativa7.
Analisando os supostos atos de improbidade, consistentes na contratação de cooperativa
para prestação de serviço em área-meio da atividade pública, não se verifica qualquer intenção
dolosa de prejudicar o Estado do Acre, nem de tirar proveito para si ou para quem quer que seja,
porquanto os atos foram praticados visando a cumprir o princípio da eficiência e a suprir as
necessidades dos órgãos públicos dirigidos pelos agentes políticos ora réus.
5

In O Limite da Improbidade Administrativa – O direito dos administrados dentro da Lei n. 8.429/92 – Rio de
Janeiro: América Jurídica, 2004, p. 375.
6
Opus cit., p. 330.
7
Idem, p. 332.
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Não se configura nos atos praticados qualquer malferimento aos princípios constitucionais da
Administração Pública, razão pela qual não podem ser imputados de ímprobos, eis que praticados com
o nobre objetivo de priorizar o desenvolvimento das atividades-fim dos entes públicos.
Acrescente-se, ainda, que não se pode configurar como ato de improbidade administrativa
a contratação da COOPSERGE, porquanto foi submetida a regular processo licitatório, em que
concorreu em igualdade com as demais empresas e cooperativas habilitadas.
É sobremodo importante dizer que o Estado do Acre não experimentou qualquer prejuízo,
seja patrimonial ou moral, com a conduta dos Secretários de Estado. Pelo contrário, com a
contratação da cooperativa para suprir as necessidades das atividades-meio, pode o ente público
investir ainda mais no aperfeiçoamento de suas atividades-fim, de modo a prestar à sociedade um
serviço público gratuito e de qualidade.
Com estas razões, resta demonstrado que os atos praticados pelos agentes políticos, ao
invés de prejudicar o Estado do Acre, trouxe benefícios ao desenvolvimento de suas atividadesfim, não consistindo em conduta desonesta ou ímproba, pelo que deve ser descaracterizada a
improbidade administrativa imputada aos agentes políticos, julgando-se improcedente o pedido
formulado pelo Ministério Público do Trabalho.
7. Da Impossibilidade de Deferimento dos Pedidos de Antecipação de Tutela
O Estado do Acre, apesar de não ter sido intimado para se manifestar previamente, no
prazo de 72 horas, sobre o pedido de antecipação de tutela, a teor do que dispõe o art. 2º, da Lei n.
8.437/92, entende referidos pedidos não merecem ser acolhidos.
Os requisitos autorizadores da antecipação de tutela estão disciplinados no art. 273, do
Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 273. O Juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os
efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca,
se convença da verossimilhança da alegação e:
I- haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou
II- fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito
protelatório do réu.
[...]
§ 2º Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perito de
irreversibilidade do provimento antecipado (destaquei).

A fundamentação do Órgão Ministerial no que toca ao pedido de antecipação de tutela é
inexistente, uma vez que a única justificação consistiu no fato de que “A urgência na concessão desta
medida se faz necessária em razão de fundamentos de ordem constitucional e infraconstitucional”.
Todavia, não foram citados quaisquer fundamentos que imponham o deferimento da
antecipação de tutela, o que até dificulta a defesa do Estado, pois que não possui elementos para
proceder à defesa.
Em outras palavras, a argumentação do autor não corresponde com a seriedade dos
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pedidos formulados em sede de liminar, restando impossível seu deferimento.
Mesmo assim, é necessário dizer que não há nos autos prova inequívoca quanto à
intermediação ilegal de mão-de-obra pela COOPSERGE, o que foi defendido nos itens
anteriores, carecendo de instrução processual.
De outro lado, não há prova quanto à conduta dolosa dos Secretários de Estado na
prática dos supostos atos de improbidade administrativa, conforme alhures
observado.Inexistindo prova inequívoca, não pode o Juiz se convencer da verossimilhança da
alegação, que somente será aferida durante a instrução processual necessária no presente caso.
Além disso, não está presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, uma vez que a qualquer momento poderão ser determinadas as medidas requeridas
sem prejuízo de sua efetivação.Por outro lado, está patente o perigo de irreversibilidade do
provimento solicitado, o que impede a concessão da tutela antecipada (art. 273, § 2º, CPC), já que
as medidas são realmente drásticas e poderão ocasionar prejuízos de grande monta ao Estado, que
ficará sem a prestação dos serviços dos cooperativados da COOPSERGE, se deferido bloqueio
das importâncias devidas à cooperativa.
Por tais razões, Excelência, seja pela ausência de fundamentação, seja pela falta dos
requisitos autorizadores ou pela existência de situação de irreversibilidade dos provimentos, a
prudência recomenda que tais pedidos somente sejam analisados quando do julgamento final.
Ante o exposto, o Estado do Acre requer:
1. o acolhimento das preliminares:
a) de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, com a extinção do processo sem
resolução do mérito;
b) de ilegitimidade passiva do Estado do Acre, excluindo-o da presente lide;
c) de impossibilidade jurídica do pedido de condenação em dano moral coletivo; e de
nulidade do procedimento adotado.
2. no mérito, a improcedência dos pedidos formulados pelo Ministério Público do
Trabalho, extinguindo-se o processo com resolução do mérito.
3. A produção de todas as provas, especialmente documental e testemunhal.
Termos em que,
Pede e aguarda deferimento.
Rio Branco, 31 de maio de 2007.
Francisco Armando de Figueirêdo Melo
Procurador do Estado do Acre
Decreto n. 13.326/2005
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PARECER PGE/PA Nº 81/2006
PROCESSO PGE Nº 419/2006
INTERESSADO: AGÊNCIA DE NEGÓCIOS DO ESTADO DO ACRE - ANAC
ASSUNTO: CONSULTA ACERCA DO PROCEDIMENTO DE COMPRA E VENDA DE
AÇÕES DA AGÊNCIA DE NEGÓCIOS DO ACRE-ANAC

I – RELATÓRIO

Trata-se de solicitação do Senhor Diretor Presidente da Agência de Negócios do Estado
do Acre-ANAC, para que a Procuradoria-Geral do Estado se manifeste acerca do procedimento
de compra e venda de ações integralizadas e não integralizadas daquela Sociedade.
Na instrução do feito vieram aos autos:
- Ofício n.° 03/ANAC (fl. 02);
- Protocolo PGE (fl. 03).
Encaminhados à Procuradoria Administrativa (fl. 03), em distribuição, juntou-se os
seguintes documentos:
- Cópia do Estatuto Social da Agência de Negócios do Acre-ANAC (fls. 04/18);
- Cópia da Lei n.º 1.351, de 29 de dezembro de 2000, que autorizou a criação da Agência
de Negócios do Acre-ANAC (fls. 18/21);
- Cópia da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de Constituição da
Agência de Negócios do Estado do Acre-ANAC, realizada em 21.08.2003 (fls. 23/30);
- Cópia da Ata da Assembléia Geral Ordinária da Agência de Negócios do Estado do
Acre-ANAC, realizada em 22.03.2004 (fls. 31/39);
- Cópia da Ata da Assembléia Geral Ordinária da Agência de Negócios do Estado do
Acre-ANAC, realizada em 21.03.2005 (fls. 40/45);
- Cópia da Ata da Assembléia Geral Ordinária da Agência de Negócios do Estado do
Acre-ANAC, realizada em 20.03.2006 (fls. 46/49);
- Cópia do Boletim de Saldo de Subscrição de Ações – Constituição de Capital (fls.
50/51);
- Relação dos Acionistas em Débito com a Agência de Negócios do Estado do AcreANAC, atualizada em 10.03.2006 (fl. 52).

É o relatório.
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II - FUNDAMENTAÇÃO
1. Da Natureza Jurídica da Agência de Negócios do Acre – ANAC
Preliminarmente, há que se estabelecer a natureza jurídica da Agência de Negócios do
Acre-ANAC. Desta feita, foram trazidos aos autos cópia da Lei Estadual n.º 1.351, de 29 de
dezembro de 2000, que autorizou a sua criação, bem como de seu Estatuto regulamentador. O art.
1° da referida traz a resposta:
Fica autorizada a criação, pelo Poder Executivo, da Agência de Negócios do Estado
do Acre S.A., sob forma de Sociedade Anônima de Economia Mista, de capital
fechado, com prazo de duração indeterminado, com sede e foro na cidade de Rio
Branco, a ser supervisionada pela Secretaria de Estado de Planejamento e
Coordenação (grifou-se).

Em corroboração, tem-se o art. 3° do Estatuto Social da ANAC:
A ANAC S.A. é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, de capital fechado,
com autonomia administrativa e financeira, que se regerá pelo presente Estatuto,
pela Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações posteriores e pela Lei
Estadual n.° 1.351 de 29 de dezembro de 2000 (grifou-se).

Conforme intelecção do Decreto-Lei 200/67, a Sociedade de Economia Mista terá
personalidade jurídica de direito privado, criada por lei específica, para a exploração de
atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, e as ações com direito a voto
pertençam em sua maioria ao Estado ou a entidade da Administração Indireta. Do conceito
supramencionado extraem-se algumas características dessas sociedades: são constituídas com a
maioria de seu capital social com direito a voto sob a titularidade de Poder Público; sua criação
depende de lei autorizativa, conforme dispõe o art. 37, inciso XIX, da Constituição Federal, em
combinação com o art. 236 da Lei das Sociedades Anônimas.
Como pessoa jurídica privada, a Sociedade de Economia Mista deve realizar, em seu
nome, por sua conta e risco, atividades de utilidade pública, mas de natureza técnica, industrial ou
econômica, susceptíveis de produzir renda e lucro, que o Estado tem interesse na sua execução,
mas reputa inconveniente ou inoportuno ele próprio realizar e, por isso, outorga ou delega a uma
organização empresarial privada, com sua participação no capital e na direção da empresa,
tornando-a mista e fomentando-a na sua criação e desenvolvimento1.
Quanto à expressão “capital fechado”, a própria Lei 6.404/76, em seu art. 4°, que
dispõe sobre as Sociedades por Ações, estabelece o critério de definição:

1

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 337.
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Art. 4º. Para os efeitos desta Lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores
mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de
valores mobiliários.

No conceito de Modesto Carvalhosa:
Se esta obtém recursos de capital mediante a subscrição de ações pelos próprios
acionistas ou por um grupo restrito de pessoas, mediante o exercício do direito de
transferência dos acionistas ou de contrato de participação acionária, celebrado com
terceiros subscritores, previamente conhecidos, temos uma sociedade fechada2.

Como se vê, ao classificar as companhias em abertas e fechadas, o art. 4º da Lei das
Sociedades Anônimas estabelece que as primeiras são as que têm seus valores mobiliários, como
ações, debêntures e bônus de subscrição admitidos à negociação no mercado de valores
mobiliários, enquanto as fechadas, ainda que emitam esses títulos, não usufruem da mesma
oportunidade, ficando adstritas a contatos pessoais com os compradores. Vale lembrar que, a
qualquer momento, a companhia fechada pode tornar-se aberta, e esta pode fechar-se.

2. Do Regime Jurídico das Sociedades Anônimas
As Sociedades Anônimas encontram-se reguladas por lei especial: a Lei nº 6.404/76 –
Lei das Sociedades Anônimas ou LSA. O Novo Código Civil – Lei 10.406/2002 – trata da
caracterização das Sociedades Anônimas em apenas dois artigos. 1.088 e 1.089, de aplicação
subsidiária:
Art. 1.088. Na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em ações,
obrigando-se cada sócio ou acionista somente pelo preço de emissão de ações que
subscrever ou adquirir.
Art. 1.089. A sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos
omissos, as disposições deste Código.

O tipo de sociedade S/A será constituída por, no mínimo, dois sócios, pessoas coletivas
ou singulares, não sendo exigida a nacionalidade brasileira. Apresentando-se o capital social
dividido em ações, a responsabilidade dos acionistas está limitada ao valor das ações que
subscrevam, ainda que não realizadas.
Tais sociedades - fechadas ou abertas - constituem-se mediante simples deliberação dos
sócios fundadores, reunidos em assembléia constitutiva. A Sociedade Anônima fechada poderá
constituir-se, em alternativa, por escritura pública assinada pelos subscritores do capital. Tanto a
deliberação de sócios quanto a escritura pública (atos constitutivos) conterão o estatuto da
sociedade.

2

CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas – Vol. 1. Ed. Saraiva, São Paulo, 1997.
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3. Ações integralizadas e não integralizadas da ANAC e o procedimento para alienação de
ações na Sociedade Anônima Fechada.
Trata-se de consulta de análise sobre a possibilidade de compra e venda de ações da
Agência de Negócios do Estado do Acre-ANAC, pois algumas, não integralizadas, ainda foram
colocadas a disposição da Agência e outras, que já haviam sido integralizadas, foram colocadas à
venda na última Assembléia Geral.
Ações são valores mobiliários representativos de unidade do capital social de uma S/A,
que conferem aos seus titulares um complexo de direitos e deveres e atribui ao seu titular a
condição de sócio. O titular de uma ação de qualquer espécie, além de ser proprietário de um bem
de fácil negociação, torna-se acionista da sociedade.
Carlos Barbosa Pimentel, ao analisar as sociedades anônimas assinala o seguinte:
Há duas formas de entrar para o quadro societário de uma sociedade anônima:
subscrevendo parcela do capital da empresa, seja no momento de sua fundação ou
em período posterior, quando, por exemplo, do aumento do capital social; outra seria
a aquisição de ações negociadas diretamente com outro acionista, mediante o
pagamento do valor pactuado entre as partes.
Na primeira hipótese, a transação pode dar-se (sic) com o pagamento à vista de
numerários, ou mesmo bens e direitos (sendo em bens, responsabiliza-se o subscritor
por vícios da coisa; se em direitos, pela satisfação do crédito), situação pela qual
nenhuma obrigação mais poderia ser cobrada do subscritor.
Entretanto, sendo o negócio realizado à prazo, o sócio permanece devedor, perante a
sociedade, pela quantia não realizada do capital social.
Idêntico raciocínio pode ser construído para a segunda hipótese, ou seja, se alguém
comprar ações de outro sócio, mesmo que tenha quitado sua obrigação para com
a parte alienante, continua responsável frente à sociedade, caso aquelas ações
estejam sem a completa integralização (a lei prevê responsabilidade solidária entre
3
vendedor e comprador dos títulos) . Destacou-se.

Pelas palavras do mencionado autor, o acionista só deixa de ser devedor da sociedade
quando detentor de parcela do capital social que tenha sido totalmente realizada ou
integralizada. Sócio que não cumpre esse dever é considerado remisso, ficando passível de uma
ação para integralização de suas ações, proposta pela própria sociedade e, permanecendo
inadimplente, poderá vir a ter suas ações alienadas para a satisfação do crédito, além da
possibilidade de subtração de seu direito a voto, conforme alerta o art. 120 da Lei nº 6.404/764.
Em verdade, a companhia poderá promover contra o acionista em mora – chamado pela
lei de remisso – a cobrança judicial do devido, por ação de execução, servindo o boletim de
subscrição, acompanhado das chamadas aos subscritores para pagamento, como título executivo
extrajudicial. Poderá, também, optar pela venda das ações subscritas mediante leilão especial.
Do produto arrecadado nessa venda serão descontadas as despesas com a operação e os juros,
correção monetária e multa prevista em estatuto, ficando o saldo à disposição do ex-acionista. É o
que demonstra o art. 107 da Lei das Sociedades Anônimas, in verbis:
3
4

PIMENTEL, Carlos Barbosa. Direito Comercial: teoria e questões comentadas. 3ª ed. Rio de Janeiro: Ímpetus, 2004.
Op. Cit. p. 87.
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Art. 107. Verificada a mora do acionista, a companhia pode, à sua escolha:
I - promover contra o acionista, e os que com ele forem solidariamente responsáveis
(artigo 108), processo de execução para cobrar as importâncias devidas, servindo o
boletim de subscrição e o aviso de chamada como título extrajudicial nos termos do
Código de Processo Civil; ou
II - mandar vender as ações em bolsa de valores, por conta e risco do acionista.
§ 1º (...)
§ 2º A venda será feita em leilão especial na bolsa de valores do lugar da sede social, ou,
se não houver, na mais próxima, depois de publicado aviso, por 3 (três) vezes, com
antecedência mínima de 3 (três) dias. Do produto da venda serão deduzidos as
despesas com a operação e, se previstos no estatuto, os juros, correção monetária e
multa, ficando o saldo à disposição do ex-acionista, na sede da sociedade.
§ 3º É facultado à companhia, mesmo após iniciada a cobrança judicial, mandar vender
a ação em bolsa de valores; a companhia poderá também promover a cobrança judicial
se as ações oferecidas em bolsa não encontrarem tomador, ou se o preço apurado não
bastar para pagar os débitos do acionista.

Em princípio, poder-se-ia pensar que o fato de a sociedade em questão ser fechada
implicaria na restrição quanto à venda dessas ações. Entretanto, o que não é possível é que as
companhias assim classificadas processem a oferta via mercado de valores mobiliários.
Poderão, tanto a sociedade como o dono da ação aliená-la a qualquer interessado, mas sem o
apelo popular.
Assim, verifica-se que não há qualquer óbice ao direito de o acionista vender suas
ações, desde que já se encontre com um percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de
integralização, em se tratando de companhia aberta (art. 29), ou 10% (dez por cento), se a
sociedade for fechada (art. 80, inciso II, da Lei nº 6.404/76). Assim, mesmo no caso em que o
negócio tenha por objeto ação realizada em apenas 10% (dez por cento) do preço de emissão,
pode ser alienada, se emitida por sociedade anônima fechada.
Entretanto, comenta Fábio Ulhoa Coelho “que os estatutos da companhia fechada
podem estabelecer limites à livre circulação de ações representativas de seu capital social” 5.
Idêntico posicionamento é trazido por Waldirio Bulgarelli, em seu Manual das
Sociedades Anônimas:
A Lei nº 6.404/76 admitiu possam ser impostas limitações à circulação das ações
nominativas (art. 36), desde que, no estatuto da companhia fechada se regule
minuciosamente e não impeça a negociação nem sujeite o acionista ao arbítrio dos
órgãos de administração da companhia ou da maioria dos acionistas. Já a limitação à
circulação criada por alteração estatutária somente se aplicará às ações cujos titulares
com ela expressamente concordarem, mediante pedido de averbação no livro de
Registro das Ações Nominativas6.

5
6

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial, 14ª ed, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 193.
BULGARELLI, Waldírio. Manual das Sociedades Anônimas, 5ª ed. São Paulo: Atlas, 1988, p. 198.
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Geralmente o modo de limitação é obrigar o acionista a notificar os demais através da
sociedade, cientificando-os de que suas ações estão à venda, segundo as condições que apresenta,
conferindo-lhes uma opção de compra. Essa opção e prazo de vigência constituem matéria que o
estatuto deve claramente regular.
Nesse caso, aquele que pretender alienar suas ações estará obrigado a oferecê-las,
inicialmente, aos demais integrantes do quadro associativo da sociedade anônima. Desse
modo, os antigos acionistas podem, destarte, usar do direito de preferência, em igualdade de
condições com terceiros pretendentes compradores, impedindo que na sociedade ingresse
elemento estranho e destoante do quadro social.
É nesse sentido o parágrafo 7º do art. 11 do Estatuto Social da ANAC:
Art. 11. (...)
§ 7°. Terão preferência à subscrição no aumento de capital os acionistas atuais,
podendo também participar da compra de ações preferenciais os administradores,
empregados ou pessoas naturais que prestem serviços à sociedade sob seu controle,
conforme parágrafo 3° do artigo 168 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

Aqui, embora o mencionado dispositivo refira-se ao direito de preferência para o
aumento de capital, o exercício de tal direito também deve ser aplicado em se tratando de
alienação de ações.
No presente caso, como se trata de companhia fechada, nenhum inconveniente pode
ser atribuído à negociação com suas ações. Permite-se, portanto, que suas ações sejam
negociadas, uma vez realizados 10% (dez por cento) do valor de subscrição. Para tanto, deve ser
dado o prazo para o exercício da preferência, nos termos do art. 109, inciso IV, da LSA, in
litteris:
Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembléia-geral poderão privar o acionista dos
direitos de:
(...)
IV - preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações,
debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos
artigos 171 e 172.

De fato, a parte que desejar alienar suas ações estará obrigada a comunicar suas
intenções à Diretoria da sociedade, especificando o número de ações que pretenda alienar, sendo
assegurado o prazo para o exercício do direito de preferência à aquisição. Após isso, a
transferência será livre, podendo a sociedade aliená-las a qualquer interessado, observando seu
âmbito de atuação e seus objetivos sociais.
Entrementes, preleciona Marcos Juruena Villela Souto, In Direito Administrativo da
Economia o seguinte:
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Se alguma das partes não se interessar em exercer a preferência, a opção acrescerá às
demais partes que tenham validamente manifestado seu propósito de aquisição das
7
ações e/ou direitos renunciados pelas demais.

Com relação às ações integralizadas, a venda se dá nos termos do art. 17 da Lei n.º
8.666/93, a Lei de Licitações e Contratos, que trata da alienação de bens da Administração
Pública e dispensa da necessidade de licitação a venda de ações:
Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de
interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às
seguintes normas:
(...)
II – quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada nos
seguintes casos:
(...)
c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação
específica. (Grifou-se)

Do dispositivo supra transcrito percebe-se que a venda de ações em bolsa não é a única
possibilidade de alienação de bens. Com efeito, a regra seria a alienação direta das ações,
cabendo ao administrador, no exercício de integração da norma, optar por leilão em bolsa. Aliás,
segundo argumenta Marcos Juruena Villela Souto “essa interpretação é calcada na própria
redação do dispositivo legal, daí seu caráter facultativo e meramente explicativo, que é
8
corroborado com a utilização do verbo 'poderão'” .
Como é sabido, a Agência de Negócios do Acre-ANAC é uma sociedade anônima
fechada, pelo que suas ações não são negociáveis no mercado aberto. Por tal razão, é menor o
número de pessoas interessadas na aquisição e maior a dificuldade de encontrá-las. Entretanto,
depois de oportunizado o prazo para gozo do direito de preferência, poderá a ANAC oferecer
diretamente suas ações para outros interessados, de acordo com as necessidades e interesses da
companhia. Em outras palavras, a transferência das ações será livre, podendo a sociedade alienálas a qualquer interessado, observando seu âmbito de atuação e seus objetivos sociais.
A propósito da negociação de ações não integralizadas, ou seja, com o preço de emissão não
inteiramente pago, cabe anotar que a Lei das Sociedades Anônimas se preocupa em resguardar os
interesses da companhia relativamente ao recebimento do seu crédito. De fato, consoante defende
Fábio Ulhoa Coelho, “Ela (a companhia) entabulou entendimentos com o subscritor, e o terceiro para
quem a ação é transmitida pode não ter a mesma idoneidade e capacidade econômico-financeira
9
demonstrada por aquele, ao assumir o compromisso de pagar parceladamente o preço de emissão” .
7

SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo da Economia. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, p. 155.
Op. Cit. P. 158.
9
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2003. P. 118.
8
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Assim, por questões de segurança, tanto na sociedade aberta quanto na fechada, nos 02
(dois) anos seguintes à transferência da ação, o alienante e o adquirente respondem, de
forma solidária, perante a sociedade pela integralização do valor mobiliário. Transcorrido o
prazo, cessa a responsabilidade do alienante, e a sociedade somente poderá cobrar do adquirente
a complementação do preço de emissão. É esse o teor do art. 108 da Lei nº 6.404/76 in verbis:
Art. 108. Ainda quando negociadas as ações, os alienantes continuarão responsáveis,
solidariamente com os adquirentes, pelo pagamento das prestações que faltarem para
integralizar as ações transferidas.
Parágrafo único. Tal responsabilidade cessará, em relação a cada alienante, no fim de 2
(dois) anos a contar da data da transferência das ações.

Nesse caso, no tocante à integralização por créditos de que seja titular o subscritor, há de
se observar a responsabilidade deste pela existência do crédito e pela solvência do devedor.
Esclarece Fábio Ulhoa:
Mesmo em se tratando de cessão civil – em que, em regra, o cedente não responde pela
solvência do devedor, nos termos do art. 1.074 do Código Civil, será sempre possível
demandar o subscritor quando o devedor não honrar o título junto à companhia
10
cessionária (art. 10, parágrafo único, da LSA) .

Por último, não se pode olvidar da presença do Estado do Acre como pessoa jurídica
que controla a companhia de economia mista ANAC, tendo “os deveres e responsabilidades do
acionista controlador, com a possibilidade de orientar as atividades da companhia de modo a
atender ao interesse público que justificou a criação”, conforme orientação do art. 238 da Lei das
Sociedades Anônimas.
Com efeito, as entidades constituídas à sombra do Estado como auxiliares suas na
produção de utilidade coletiva e que manejam recursos captados total ou majoritariamente de
fontes públicas têm que estar submetidas às disposições cautelares, defensivas, tanto da lisura e
propriedade no dispêndio destes recursos, de forma que a atividade-fim vise à prestação de
serviços no campo do interesse público primário.
4. Da inexigibilidade de licitação para aquisição das ações da ANAC pelo Estado do Acre.
Havendo interesse do Estado em adquirir as ações da ANAC, como já demonstrado na última
Assembléia da Companhia (fls. 46/49), observar-se-á o procedimento adequado para tal desiderato.
Confirmado esse interesse, configurar-se-á hipótese de inexigibilidade de licitação, tendo em vista a
inviabilidade de competição, por força da ausência de algum dos pressupostos que autorizariam a
instauração do certame, estando prevista no artigo 25 da Lei nº 8.666/93, que traz em seus incisos
hipóteses meramente exemplificativas das situações em que é possível sua configuração.
10

Op. Cit. p. 194.
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Destarte, o conceito de inexigibilidade transcende a mera ausência de pluralidade de
sujeitos em condições de contratar. Pode restar caracterizada diante da impossibilidade de se
comparar bens heterogêneos (já que, nesse caso, não há como estabelecer critérios objetivos de
julgamento, como é o caso das hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 25 da Lei nº 8.666/93),
ou, ainda, quando o interesse público determinar a contratação de uma pluralidade de particulares
que atendam as condições fixadas pela Administração, sem que haja relação de exclusão entre eles.
Como regra, a contratação é viável somente nas hipóteses em que há relação de exclusão,
ou seja, quando o Poder Público escolhe apenas um executor dentre os vários interessados que estão
em condições de fornecer o objeto ou realizar o serviço de que necessita o ente público.
Por isso, quando o interesse público, ao invés de determinar a escolha de apenas um ou
alguns contratados, impuser a contratação de todos os interessados, em igualdade de condições, não
haverá relação de exclusão entre eles, tornando-se inviável a competição e, por conseguinte, a
licitação.
A hipótese, portanto, é de inexigibilidade de licitação, diante da inviabilidade de
competição provocada pela ausência de exclusão entre os diversos interessados em contratar com a
Administração Pública.
Assim, uma vez comprovado o interesse do Estado do Acre em adquirir o maior número
possível de ações disponíveis da ANAC, utilizar-se-á da inexigibilidade para efetuar essa aquisição,
com base no caput do art. 25 da Lei nº 8.666/93, devendo ser formado processo administrativo
próprio, contendo os elementos necessários à hipótese incidente, nos termos do art. 25 c/c art. 26 da
Lei de Licitações.

III – CONCLUSÃO
Isso posto, considerando as razões fáticas e de direito acima explanadas, conclui-se pela
possibilidade de alienação direta das ações integralizadas e ações não integralizadas da Agência de
Negócios do Acre-ANAC, assegurado o controle acionário do Estado do Acre sobre ela e atendidas
as recomendações desse parecer, em particular o direito de preferência, a responsabilidade do
alienante e do adquirente perante a sociedade e a possibilidade de aquisição de ações pelo Estado do
Acre.
É o parecer.
À superior apreciação.
Rio Branco, 31 de maio de 2006.
MARIA JOSÉ MAIA NASCIMENTO

PROCURADORA DO ESTADO
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PARECER PGE/PA Nº 102/2006
PROCESSO PGE Nº 696/2006
INTERESSADA:

S E C R E TA R I A D E E S TA D O D E P L A N E J A M E N T O E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL –
SEPLANDS

ASSUNTO:

CONSULTA SOBRE A POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE
PROCESSO LICITATÓRIO NA MODADALIDADE “SHOPPING”,
BEM COMO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA
INDIVIDUAL NOS TERMOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO –
BID 1399 – OC/BR

1 - RELATÓRIO
O presente expediente administrativo foi encaminhado à Procuradoria-Geral por
intermédio do OF/SEPLANDS/UEP/Nº 343/2006, datado de 30 de maio de 2006, subscrito pelo
Excelentíssimo Senhor Secretário Executivo/SEPLANDS, solicitando análise e posterior
emissão de Parecer, referente à adoção de processo licitatório na modalidade “SHOPPING”,
autorizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, incluindo os recursos
previstos no Contrato nas Fontes 01 (RP) e 05 (BID).
Consulta, ainda, sobre a possibilidade de contratação de consultoria individual nos
termos do Contrato de Empréstimo – BID 1399-OC/BR, previsto em sua cláusula 4.10 (fl.13),
seguindo as normas e procedimentos adotados pelo BID, também nas Fontes 01 (RP) e 05 (BID).
Na instrução do feito vieram aos autos:
OF/SEPLANDS/UEP/N° 343/2006 subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Secretário
Executivo/SEPLANDS, datado de 30 de maio de 2006, solicitando manifestação desta PGE
acerca da modalidade licitatória “Shopping” e Consultoria Individual, nos termos do Contrato de
Empréstimo com o BID (fl. 02);
Cópia não autenticada do Contrato de Empréstimo n.º 1399/OC – BR entre o Estado do
Acre e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – Programa de Desenvolvimento
Sustentável do Acre, datado de 22 de junho de 2002 (fls. 03/36);
Cópia não autenticada do Anexo I - BR – 0313 - Plan de Aquisiciones - Programa de
Desarrollo Sustentable de Acre – BR - 0313 (fls. 37/44);
Cópia não autenticada do Anexo C – Procedimento para Seleção e Contratação de
Firmas Consultoras e Especialistas Individuais (fls. 45/54);
Cópia não autenticada do Formulário de Transmissão de Documentos, datado de
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22/02/2006 (fl. 55);
Cópia não autenticada do Formulário de Transmissão de Documentos, datado de
17/04/2006 (fl. 56);
Manual de Políticas de Procedimentos para a Aquisição de Serviços de Consultoria do
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, datado de fevereiro de 2004 (fls. 57/100);
Manual de Procedimentos de Licitação - Modalidade Shopping (fls. 101/121);
Manual para Aquisições e Seleção e Contratação de Consultoria no Âmbito do Acordo
de Empréstimo 4392-BR (fls. 122/157);
Cópia da decisão nº 245/92, proferida pelo Plenário do Tribunal de Contas da União,
publicada no DOU de 02/06/1992, p. 6969 (fls. 158/168);
Protocolo PGE (fl. 169).
É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO
1. Da Licitação no Ordenamento Jurídico Pátrio
O Estado do Acre, em 23 de junho de 2002, celebrou Contrato de Empréstimo com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, CE nº 1399/OC-BR, formalizado através de
autorização do Senado Federal, tendo por objeto o referido contrato o financiamento para o
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre, no valor de U$ 108 milhões de dólares,
sendo U$ 64,8 milhões de contribuição do BID e U$ 43,2 milhões de contrapartida do Estado (fls.
03/36).
Nesse contexto, o Senhor Secretário Executivo da Secretaria de Estado de
Planejamento e Desenvolvimento Econômico Sustentável – SEPLANDS solicitou a esta
Especializada parecer sobre a possibilidade de adoção de processo licitatório na modalidade
“Shopping”, autorizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, incluindo os
recursos previstos no Contrato nas Fontes 01 (RP) e 05 (BID).
Solicitou, ainda, parecer sobre a possibilidade de contratação de consultoria individual
nos termos do Contrato de Empréstimo – BID 1399-OC/BR, previsto em sua cláusula 4.10 (fl.
13), seguindo as normas e procedimentos adotados pelo BID, também nas Fontes 01 (RP) e 05
(BID).
A matéria a ser tratada aqui é de relevância indiscutível, cuja solução interessa a todos
os órgãos e entidades da Administração Pública, especialmente àqueles que se beneficiam de
recursos oriundos de contratos celebrados com organismos financeiros internacionais dos quais
o Brasil participe.
DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO aponta que “os contratos e os acordos

214

Maria José Maia Nascimento

de um modo geral são espécies do gênero pacto, ou seja, são ajustes originários do acordo de
vontades ou do consenso entre as partes” 1 .
A abordagem do assunto ainda é insipiente pela doutrina, de forma que, para se
compreender as licitações internacionais, faz-se mister buscar uma visão a partir da premissa do
Texto Constitucional e da Lei Federal nº 8.666/93, a Lei de Licitações e Contratos.
Como é sabido, a Licitação se impõe ao legislador ordinário como um mandamento
constitucional, disposto nos dispositivos a seguir transcritos:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados,
Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas
públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III; (Destaques não
constam no original).
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei,
o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações; (Destaques não constam
no original).

Dos dispositivos trasladados pode-se observar que o Art. 22, inciso XXVII da
Constituição Federal estatui que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de
licitação e contratação, desde que obedecido o disposto no Art. 37, inciso XXI, sendo de se
observar que os Princípios da Administração Pública - legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência – estabelecidos no caput do Art. 37, também se aplicam às licitações.
Na constatação de Anderson Sant'Ana Pedra, temos que:
as normas gerais de licitação que vierem a ser estatuídas pelo legislador
infraconstitucional não poderão ultrapassar os limites normativos, incluindo aqui os
principiológicos, trazidos pelo Texto Constitucional, não somente nos dispositivos
citados, mas nela como um todo 2.

1

MOREIRA NETO, Diogo de F. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2ª ed., 2001, p. 45.
PEDRA, Anderson Santana. Licitação internacional: normas nacionais X normas estrangeiras. Uma visão
constitucional. Jus Navigandi, Teresina, a.7, n.93, 4out.2003. Disponível em:
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4286.Acesso em:30 mai.2006
2
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2.

Da Licitação com Recursos Internacionais

No caso, o Estado do Acre firmou Contrato de Empréstimo com o BID, no qual este
disponibilizou recursos financeiros, a título de empréstimo, para serem aplicados em Programa
de Desenvolvimento Sustentável do Acre - Contrato de Empréstimo – BID 1399-OC/BR.
Sobre a utilização de recursos de origem internacional, o Art. 42, § 5º da Lei 8.666/93
recomenda o seguinte:
Art. 42.
(...)
§ 5o Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com recursos
provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação
estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão ser
admitidas, na respectiva licitação, as condições decorrentes de acordos, protocolos,
convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como
as normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da
proposta mais vantajosa para a administração, o qual poderá contemplar, além do preço,
outros fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção do
financiamento ou da doação, e que também não conflitem com o princípio do julgamento
objetivo e sejam objeto de despacho motivado do órgão executor do contrato, despacho
esse ratificado pela autoridade imediatamente superior. (Grifou-se).

Da leitura do dispositivo em questão verifica-se que poderão ser admitidas na
respectiva licitação as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados
internacionais devidamente aprovados pelo Congresso Nacional. Com base nisso, diversos
organismos internacionais têm provido recursos externos com a finalidade de desenvolver a
América Latina, tais como o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD e
o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.
Entretanto, esses organismos internacionais possuem suas próprias “diretrizes”,
chamadas guidelines, que devem orientar o processo licitatório e as contratações, sempre que os
projetos sejam total ou parcialmente financiados por eles.
MARÇAL JUSTEN FILHO, ao comentar o Art. 42, § 5º, da Lei nº 8.666/93, pondera o
seguinte:
Não basta constatar que os recursos são provenientes de fonte estrangeira. O Art. 42, § 5º,
é muito claro, ao admitir a não aplicação dos dispositivos da Lei nº 8.666/93 à
comprovação de que uma das condições da outorga do benefício foi a adoção de certas
regras próprias ou específicas, distintas daquelas constantes na lei brasileira 3.

Sobre o assunto, informa JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES, juntando
acórdão do Tribunal de Contas da União, in verbis:
TCU entendeu: desde a época em que as licitações estavam sob a égide do DL 2.300/86,
que as cláusulas e condições próprias aos organismos de financiamento internacionais
poderiam se incorporar aos procedimentos licitatórios previstos na legislação interna,
3
4

FILHO, Marçal Justen. Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11ª ed.São Paulo: Dialética, 2005.
FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Vademecum de Licitações e Contratos. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2004.
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desde que não afrontem aos princípios da Carta Constitucional. [Decisão TCU nº
1640/2002–Plenário] (Grifou-se)4.

Dos excertos acima transcritos, fica a questão: de acordo com o Art. 42 da Lei nº
8.666/93, nas licitações internacionais há que se observar tão-só as normas dos organismos
financeiros internacionais? TOSHIO MUKAI responde ao questionamento da seguinte forma:
Nas licitações internacionais, não se pode simplesmente dar prevalência total às normas
dos organismos internacionais, em função apenas da redação literal do § 5º do art. 42 da
Lei nº 8.666/93. Há que se observar todas as demais normas atinentes às licitações
internacionais, contempladas pela mesma lei, bem como os demais princípios da
licitação, que decorem do princípio do julgamento objetivo ou decorrem do próprio
Texto Constitucional, como é o caso do princípio da igualdade dos concorrentes
[Art. 37, XXI, da CF]. (Grifou-se)5.

Além disso, os professores LUIS ROBERTO BARROSO e MARCOS JURUENA, em
dueto uníssono, também trataram com maestria as licitações financiadas por organismos
estrangeiros asseverando o seguinte:
Os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da publicidade, da
competitividade, da economicidade e da impessoalidade, dentre outros, também
aplicam-se às licitações internacionais, financiadas ou não por organismos
internacionais de fomento, já que envolvem o atendimento de matéria constitucional e
não apenas da legislação ordinária que disciplina as licitações. (Destacou-se)6.

O administrativista ANTÔNIO ROQUE CITADINI também já se deteve ao exame do
art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93 fazendo as seguintes ponderações na seara administrativaconstitucional:
A licitação deverá obedecer às normas de contratação do órgão financiador, desde que
não conflitem com as disposições constitucionais brasileiras de contratação, e,
especialmente, o princípio da contratação mais vantajosa. Tais órgãos comumente
dispõem sobre a forma de contratação com algumas divergências da Lei nº 8.666/93,
mas é possível administrar-se suas normas, se forem obedecidas às disposições
gerais da licitação previstas na Constituição, e desde que não importem violação que
comprometa o julgamento objetivo. (Destacou-se) 7

Assim, reconhece ANDERSON SANT'ANA PEDRA:
Uma licitação internacional somente será perfeitamente lícita quando houver a
possibilidade de compatibilização entre as normas alienígenas com os princípios
diretores da Administração Pública consagrados, implicitamente ou explicitamente, no
Texto Fundamental8.
5

MUKAI, Toshio. Licitações e contratos públicos. 5. ed.São Paulo: Saraiva, 1999, p.68-69
BARROSO, Luiz Roberto; SOUTO, Marcos Juruena Villela. Aquisição de bens financiadas pelo BIRD. Boletins de
Licitações e contratos. Ano X, n.8, São Paulo: NDJ, 1997, p.386
7
CITADINI, Antonio Roque. Comentários e jurisprudência sobre a lei de licitações publicas. 3. ed. p. 333, apud,
Min. Garcia Vieira, STJ, RMS nº 11.015-MG.
8
PEDRA, Anderson Sant'Ana. Op. Cit.
6
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De tudo aqui exposto pode-se extrair que a disposição inserta no Art. 42, § 5º é explícita
exceção à regra geral da inafastabilidade da Lei nº 8.666/93, para reger os procedimentos de
contratação no âmbito do Poder Público. Como sabido, as regras de exceção são de
interpretação restritiva, conforme esclarece CARLOS MAXIMILIANO:
As disposições excepcionais são estabelecidas por motivos ou
considerações particulares, contra outras normas jurídicas ou contra o
Direito comum; por isso não se estendem além dos casos e tempos que
9
designam expressamente .
Nesses termos, não se pode estender, alongar, abrir a hipótese normativa do Art. 42, §
5º, da Lei nº 8.666/93 para abarcar outras possibilidades, nela não previstas.

3. Da Aplicabilidade das Normas do BID
O Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID é uma instituição financeira
(organismo multilateral de financiamento) concebida para o fomento ao desenvolvimento
econômico e social dos países da América Latina e Caribe. Sendo assim, promove o investimento
de capitais públicos e privados nestes países, mobilizando recursos para projetos econômicos e
sociais relevantes, fornecendo, ainda, cooperação técnica para a preparação, o financiamento e a
execução de planos de desenvolvimento.
Sendo assim, os projetos brasileiros apresentados ao BID devem adequar-se às
diretrizes que o banco estabelece genericamente, e que são pormenorizadas nos contratos de
empréstimo. Lembre-se que, e aqui aplicando a obrigação do país signatário, tais diretrizes são de
cunho imperativo, e o seu integral respeito constitui condição sine qua non para o repasse.
Aplicam-se, portanto, as normas emanadas pelo organismo internacional quando
houver financiamento vinculado a acordo celebrado na forma anteriormente comentada,
obedecido, no entanto, o princípio do julgamento objetivo. Comentando o dispositivo, JESSÉ
TORRES JUNIOR aduz que:
No § 5º, o texto acrescido pela Lei nº 8.883/94 rende-se à realidade dos financiamentos liberáveis
pelas agências internacionais de fomento, que dispõem de regras próprias de licitação e as impõem
aos tomadores. Assoma à lembrança as regras do Banco Mundial, vinculado à Organização das
Nações Unidas, que somente admite financiar projetos se as aquisições a serem realizadas com os
seus recursos obedecerem às normas do banco sobre licitação. Tais normas são minuciosas e incluem
critérios de seleção da proposta mais vantajosa além daqueles vinculados ao menor preço. De vez que
o menor preço é o critério básico de escolha da proposta mais vantajosa no sistema da Lei nº 8.666/93,
seria mesmo indispensável que esta autorizasse a Administração a contemplar outros, exigidos pelas
agências financiadoras ou doadoras, com a só ressalva de serem conciliáveis com o princípio do
julgamento objetivo e haverem sido acolhidas por decisão motivada do órgão brasileiro executor do
projeto, ratificada pela autoridade competente a que subordinado o mesmo órgão. (Sem grifos no
original)10.
9

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 12ª ed. 1992, p. 227.
PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Comentários á Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública. Rio de Janeiro: Renovar, 1994, p.261

10

218

Maria José Maia Nascimento

A jurisprudência, também não discrepa do entendimento suscitado:
Em licitação internacional, para a compra de material, com emprego de recursos alocados
perante organismos internacionais, a observância de normas de licitação, ditadas por esses
organismos, não se constitui em ilegalidade ou quebra da Soberania Nacional, se, no
contrato de empréstimo celebrado pela União, devidamente autorizada pelo Senado
Federal, com o BIRD, no caso, consta expressamente à obrigação de serem observadas estas
normas. O Estado, que foi beneficiado com repasse de parte deste empréstimo, também está
sujeito à obediência das normas de licitação. A observância de tais normas é permitida pelo
disposto no art. 34 do Dec. Lei nº 2.300/86. (Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul).

Trazendo para o caso em tela, o Contrato de Empréstimo nº 1399/OC-BR, no que
pertine à execução do Projeto, especialmente quanto aos procedimentos de aquisições de bens,
assim como as contratações de obras e serviços com seus recursos (Cláusula 4.01), seja de forma
total ou parcial, submeteu que estas estarão sujeitas aos Procedimentos para Licitações que
figuram no Anexo B do Contrato.
De igual forma, em sua Cláusula 4.10, para contratação de consultores, profissionais ou
especialistas, com a utilização de recursos do Empréstimo, vinculou aos procedimentos
estabelecidos em seu Anexo C.
Como se vê, previamente para a contratação de bens e serviços, foram estabelecidas
normas específicas a serem seguidas pelo Mutuário (SEPLANDS), distintas daquelas da
legislação brasileira.
Conclui-se, portanto, que nesse caso, por ser um projeto financiado por um organismo
internacional, visando ao desenvolvimento econômico-social de países membros da América
Latina, o procedimento licitatório deve ser procedido segundo suas normas, que, in casu,
constam como Anexo B e Anexo C do Contrato de Empréstimo nº 1399/OC-BR.
Admitindo-se, assim, que a aplicação das normas dos organismos internacionais nas
licitações é possível, desde que não haja conflito com dispositivos constitucionais e respeito
ao princípio do julgamento objetivo, é necessário que se passe ao exame do objeto da presente
Consulta, traduzido no sentido de se utilizar a modalidade “Shopping” quando os recursos para
as despesas advierem conjuntamente das Fontes 01 (RP) e 05 (BID), bem assim da contratação de
consultoria com recursos advindos conjuntamente das mesmas fontes já mencionadas.

3.1.

Da Aplicação da Modalidade Licitatória “Shopping”

Com relação à modalidade “Shopping”, no Manual de Procedimentos de Licitação da
referida modalidade (fls. 101/121) constam as diretrizes que devem ser seguidas para a sua
adoção, sendo que o BID, através da CRB-1348/2006, estabeleceu o “Shopping” para aquisição
de bens e contratação de obras pequenas e simples, estabelecendo o limite de até U$ 100.000,00
(cem mil dólares).
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Ademais, sintetiza o Capítulo 4, item 4.5 do Manual do “Shopping”, que a análise de
enquadramento da modalidade “Shopping” caberá à Unidade Gestora de Desenvolvimento
Sustentável do Acre. Observe-se:
4.5. Caberá à Unidade Executora do Programa de Desenvolvimento Sustentável do
Acre, a análise da possibilidade da modalidade “Shopping” solicitada pela Secretaria e
proceder aos tramites legais para a aquisição de bens e obras, respeitado o CBR1348/2006 do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e ao Presente Manual
de Procedimentos, bem como o envio do Edital e seus anexos para a Comissão Especial
de Licitação II.

Observa-se que a referida modalidade apresenta pequenas semelhanças com o Convite
(Art. 22, § 3º da Lei nº 8.666/93) v.g. “seleção de no mínimo três propostos interessados”, muito
embora o procedimento tenha características próprias.
Assim, nos termos da Consulta formulada, tem-se que deverá ser utilizada a
modalidade licitatória “Shopping” para as aquisições de bens e contratação de obras
pequenas e simples, quando os recursos para pagamento das despesas forem oriundas do
Contrato de Empréstimo, seja de forma total ou parcial (recursos próprios + recursos do
Banco).

3.2

Da Contratação de Consultoria Individual

O objeto do Contrato de Empréstimo entre o Estado do Acre e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, CE nº 1399/OC-BR, dele participando a União como garantidora (fl.
05), pressupondo-se tendo sido obtidas todas as autorizações legais para a sua assinatura,
inclusive do Poder Legislativo, é a execução de um Programa de Desenvolvimento Sustentável
do Acre.
A Cláusula 4.10 do referido Contrato estabelece que a contratação de consultores,
profissionais ou especialistas deve obedecer ao disposto no Anexo C – Procedimento para a
Seleção e Contratação de Firmas Consultoras e Especialistas Individuais (fls. 45/54), com as
modificações indicadas na alínea “b” desta Cláusula, consoante se verifica a seguir:
Cláusula 4.10. Contratação de consultores, profissionais ou especialistas.
a) O Mutuário escolherá e contratará diretamente os serviços de consultores,
profissionais ou especialistas que sejam necessários para dar cumprimento às
disposições pertinentes nesse contrato. Quando se utilizarem recursos do
Financiamento para pagar pelos serviços contratados, se seguirá o procedimento
estabelecido no Anexo C, com as modificações indicadas na alínea “b” desta Cláusula.
(Destacou-se).
b) Em aditamento ao método de Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) descrito no Anexo
C, acrescentam-se os seguintes métodos de seleção de serviços de consultoria que
poderão ser usados durante a execução do Programa:
i) Seleção Baseada na Qualidade e no Preço (SBQP)
ii) Seleção Baseada no Menor Preço (SBMP)
iii) Seleção quando o Preço da Consultoria for pré-fixado (SPF)
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Trata-se, pois, de condição contratual a ser satisfeita pelo Tomador para receber o
financiamento. Não se prevê o procedimento de licitação para a contratação de consultores, mas
método diverso, dotado de publicidade e que permite a seleção de interessados, o que não conflita
com a normativa da Lei nº 8.666/93, que, em casos específicos, também inexige licitação (Art.
25, II, c/c Art. 13, III, ambos da Lei nº 8.666/93).
Além disso, o BID também traz um Manual de Políticas e Procedimentos para a
Aquisição de Serviços de Consultoria, juntado às fls. 57/100, em que explicita os princípios
regedores, alinhados ao disposto no Art. 37 da Carta Magna de 1988 (fls. 65/66).
Ademais, no seu Capítulo II, o referido Manual estabelece as normas as serem
observadas para Aquisições com Financiamento Total ou Parcial do Banco para Serviços de
Consultoria. Particularmente no que se refere à Seleção de Consultores Individuais, o Manual
determina as regras no Item “C” do seu Capítulo II (fls. 96/97), oportunidade em que exige que
tenham os consultores qualificações, experiência e condições de emprego satisfatórios para o
Banco, devendo, portanto, serem escolhidos nos termos ali especificados.
Assim, tem-se que, para as Consultorias, sejam de firmas ou individuais, com
Financiamento Total ou Parcial do Banco, devem ser seguidas as disposições estatuídas no
Capítulo II do Manual de Políticas e Procedimentos para a Aquisição de Serviços de Consultoria
do BID, tendo ali as Disposições Comuns – Item A; Políticas e Procedimentos para a Aquisição
de Serviços de Consultoria a serem Prestados por Firmas Consultoras – Item B; Políticas e
Procedimentos para a Aquisição de Serviços de Consultoria a serem Prestados por Consultores
Individuais – Item C; e Políticas e Procedimentos para a Aquisição de Serviços de Consultoria no
Setor Privado – Item D.
Portanto, em resposta à indagação do Consulente, para a contratação de Consultores
Individuais, as despesas contempladas com recursos próprios, juntamente com os do
Empréstimo, deverão observar o procedimento de escolha indicado pelo Banco, em seu
Manual de Contratação, consoante Art. 42, § 5º, da Lei nº 8.666/93.
É importante ressaltar, ainda, que o Manual traz critérios para Aquisições com Outras
Fontes de Financiamento, em seu Capítulo III, como se verifica a seguir:
Capítulo III - Contratações com Recursos não Provenientes do Financiamento.
Quando a contratação de Serviços de Consultoria for financiada exclusivamente com
recursos que não provenham do Financiamento, tais como Recursos de
Contrapartida ou recursos provenientes de outras fontes de Financiamento diferentes
do Banco, a Entidade Contratante deverá assegurar-se – o que pode ser constatado pelo
Banco em qualquer momento – de que os Serviços de Consultoria contratados se ajustam
aos seguintes critérios;
a) São compatíveis com os objetivos do Projeto;
b) Cumprem a Política de Aquisições da entidade financiadora, ou a legislação local, no
caso de Recursos de Contrapartida;
c) Os preços são os de mercado;
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d)A qualidade do serviço é satisfatória e se ajusta aos requisitos técnicos do Projeto;
e) Os prazos de entrega e de cumprimento das obrigações são apropriados;
f) Não são prestados por Consultores Individuais ou Firmas Consultoras declaradas
inelegíveis pelo Banco; e
g) Mantém os mais altos padrões éticos.

Claro está, portanto, que apesar da vinculação ao procedimento diferente da Lei nº
8.666/93, as contratações que são financiadas pelo BID também apresentam preocupação com os
princípios constitucionais da eficiência e da economicidade, ressaltando-se, ainda como
imperativos, os princípios da igualdade, da publicidade e da impessoalidade. Observando-se o
Manual de Procedimentos, verifica-se que as finalidades da lei brasileira e das normas do BID são as
mesmas, já que, em última análise, perseguem o mesmo objetivo, a melhor proposta a ser contratada.
Percebe-se, pois, que a metodologia aprovada pelo BID para a contratação de serviços
de consultoria e aquisição de bens e contratação de obras pequenas e simples (“Shopping”), está
adequada à legislação federal, pelo simples fato de que é aprovada pelo organismo internacional,
nas condições contratadas.

III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, considerando a documentação carreada aos autos em análise,
comprovados o atendimento do interesse público primário da Administração Pública e fixadas as
premissas para o exame jurídico dos termos da Consulta realizada, tendo por objeto o Contrato de
Empréstimo – BID 1399-OC/BR, manifesta-se nos seguintes termos:
a) Aplicação das normas de Licitação emanadas pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID, quando as despesas forem pagas total ou parcialmente com recursos do
Empréstimo, neste último caso, com recursos das Fontes 01 (RP) e 05 (BID), conjuntamente, por
força da autorização legislativa para a realização do referido Contrato, com supedâneo no
permissivo do Art. 42, § 5º, da Lei nº 8.666/93, observados os princípios constitucionais da
Licitação;
b) Aplicação da Lei nº 8.666/93 para as contratações derivadas exclusivamente de
recursos próprios, em observância ao Sistema Constitucional Brasileiro.
É o parecer. À apreciação superior.
Rio Branco/AC, 06 de junho de 2006.
MARIA JOSÉ MAIA NASCIMENTO

PROCURADORA DO ESTADO DO ACRE
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PARECER/PMA n.º 002/2006
PROCESSO/PGE n.º 841/2006
INTERESSADOS: SEPLANDS – IMAC.
ASSUNTO: CONSULTA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE LICENCIAR PLANOS DE
MANEJO SEM A EXIGÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA RESERVA LEGAL EM 80%, ATÉ
QUE SEJA APROVADO O PROJETO DE LEI ESTADUAL DO PASSIVO AMBIENTAL

I – RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre consulta formulada pelos Excelentíssimos Secretários
de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Sustentável e de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, também Presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre, através do
OF./INTERSECRET./SEPLANDS/IMAC/N.º 004, de 07 de julho de 2006, indagando-nos
quanto à possibilidade de licenciar Planos de Manejo Florestal Sustentado sem a exigência de
averbação da reserva legal em 80%, até que seja aprovado o Projeto de Lei Estadual que
disciplinará o passivo ambiental no Estado do Acre.
Por se tratar de consulta em tese, os autos vieram instruídos apenas com o
OFÍCIO/INTERSECRETARIAS/SEPLANDS-IMAC N.º 004/2006 (fls. 02/04).
É a síntese do necessário, passamos a opinar:

II – FUNDAMENTAÇÃO
A presente consulta traz à baila a temática abordada no estudo desenvolvido pelo Grupo
de Trabalho Técnico, instituído pelo Conselho Florestal do Estado, através da Resolução n.º 003,
de 15 de agosto de 2005, sob a coordenação da Procuradoria-Geral (doc. anexo), que tratou sobre
o problema do passivo ambiental no Estado, em decorrência da alteração no percentual da área
destinada à reserva legal das propriedades rurais na Amazônia Legal, introduzida pela Medida
Provisória 2166-67 ao Código Florestal.
Em 2004, o Estado do Acre mediante convênio firmado com o Órgão Ambiental
Federal, assumiu a competência administrativa para gestão florestal no Estado, tendo em vista a
política de desenvolvimento sustentável adotada pelo Poder Executivo desde 1999, voltada à
utilização racional dos recursos florestais.
Naquele trabalho, identificou-se como entrave ao estabelecimento de atividades
sustentáveis, como o manejo florestal, o entendimento do IBAMA, de que para o
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licenciamento dos respectivos Planos de Manejo Florestal seria necessária à assinatura
pelo proprietário, do Termo de Responsabilidade de Averbação da Reserva Legal em
80%, apoiando-se na orientação da Instrução Normativa n.º 04. Contudo, tal regra
acarreta enorme dificuldade em estabelecer nova cultura de utilização da floresta, ante a
controvérsia que envolve a MP n.º 2166-67, que alterou a área de reserva legal das
propriedades rurais na Amazônia.
Diz o artigo 1º, III, do Código Florestal alterado pela MP 2166-67/01 Reserva
legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada
a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos
naturais, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e
flora nativas.

Referida Medida Provisória deu nova redação ao art. 16 do Código Florestal,
estabelecendo que:
As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área de
preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização
limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que
sejam mantidas, a título de reserva legal, num percentual mínimo que para a Amazônia
é de 80% da propriedade rural (incisos I a IV).
Para Guilherme Purvin, a reserva legal constitui restrição parcial à modificabilidade
da propriedade e também restrição à faculdade de sua fruição em que o proprietário
não pode dar ao imóvel o uso que bem entender. Se a vegetação da reserva legal não
pode ser suprimida (art. 16, § 2º), certo é que pode ser utilizada sob regime de manejo
florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos estabelecidos no
regulamento.

Note-se que a reserva legal não impõe ao proprietário a não utilização da área
reservada, mas tão-somente o proíbe de suprimir a vegetação nativa para uso alternativo
do solo, porém, pode ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável. Isso porque
o bem ambiental presta um serviço em prol da coletividade que depende desses recursos
naturais para assegurar às futuras gerações, esse é o aspecto que a lei salvaguarda e que merece
obediência.
Nessa esteira, posicionou-se o Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, em voto
do Ministro Celso de Mello, no MS n.º 22.164-0 ( STF – Pleno, v.u. DJU de 17.11.95), do qual
transcreve-se o seguinte trecho:
Dentro desse contexto, emerge, com nitidez, a idéia de que o meio ambiente constituiu
patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido pelos organismos
sociais e pelas Instituições Estatais, qualificando-se como encargo que se impõe –
sempre em benefício das presentes e futuras gerações – tanto ao Poder Público quanto
à coletividade em si mesma considerada (Maria Silva Zanella Di Pietro, Polícia do
Meio Ambiente, in Revista Forense 317, 181; Luis Roberto Barroso, 'A proteção do
meio ambiente na Constituição brasileira', in Revista Forense 317/161, 167-168, v.g.).
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Na realidade, o direito à integridade do meio ambiente constitui prerrogativa jurídica
de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo afirmação dos direitos
humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo
identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais
abrangentes, à própria coletividade social. (g.n.)

Ocorre que, até o ano de 1998, a área destinada à reserva legal na região
amazônica correspondia a 50% da propriedade rural. Ao ser editada a Medida Provisória
(n.º 1.885-39, de 29.07.99) alterando os artigos 16 e 44 do código florestal, essa norma levou
à situação de ilegalidade todos os proprietários que haviam utilizado os cinqüenta por
cento da propriedade até aquela data, diga-se, de passagem, amparados por Lei,
impondo-lhes o dever de inutilizar, desde então, 30% da área em uso e recuperar esse
passivo.
A partir daí originou-se um dos debates mais longos da história de uma limitação
administrativa imposta via Medida Provisória, instituto criado pela Constituição brasileira,
em seu art. 62 (alterado pela Emenda Constitucional n.º 32/2001), para ser utilizado em
situações de relevância e urgência pelo Chefe do Poder Executivo, atribuindo-se a elas força
de lei.
A Emenda Constitucional n.º 32/2001, alterou o regime de vigência e eficácia das MPs,
a partir da sua vigência, assegurando, no entanto, a permanência daquelas medidas editadas
anteriormente à sua promulgação até a votação pelo Congresso Nacional. Desde então, temos
em vigor há 09 (nove) anos, a Medida Provisória que alterou o percentual de reserva legal nas
propriedades rurais da Amazônia legal e demais regiões do país.
As alternativas trazidas pela MP para recomposição do passivo ambiental não se
coadunam à realidade existente na Amazônia, em especial, no Acre, dificultando a
adoção de medidas de fomento às atividades sustentáveis, a exemplo do manejo
florestal.
Outro fator importante a ser considerado na análise da questão é de que existe
uma carência muito grande de recursos provenientes da iniciativa privada
(empresas, indústrias etc), capaz de impulsionar a economia do Estado, que por sua
vez, impõe a criação de alternativas para a sustentabilidade do Estado, valendo-se
dos produtos advindos da floresta, único mercado disponível aos povos que dela
dependem.
Partindo dessa realidade, tem-se a situação apresentada na presente consulta, em que
proprietários que possuem 50% de reserva legal averbada à margem da inscrição de Matrícula do
imóvel, de acordo com o que a lei previa, se vêem, atualmente, impossibilitados de desenvolver a
atividade de manejo na área de floresta reservada.
A partir daí delimita-se o objeto da consulta. Temos que indagar em um primeiro
momento: para que serve a averbação?
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A averbação nada mais é do que um instrumento administrativo disponibilizado pela lei
para definir, localizar e ter um mecanismo que publicise a área reservada da propriedade, sob um
regime especial de uso, e que, nesse regime especial de uso, não permite o desmatamento à corte
raso. É esse o objetivo da reserva legal, ou seja, a proibição do desmatamento total da
propriedade.
De fato, a legislação sobre a Reserva Legal não impede o uso econômico alternativo e
sustentável da área, dispõe o artigo 16, § 2º:
a vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada sob
regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos
e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no § 3º
deste artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas. (grifo nosso).

O Regulamento que define o objetivo do Plano de Manejo é a Instrução Normativa n.º
04 do IBAMA, que em seu artigo 1º, § 1º, estabelece: “ As modalidades de Plano de Manejo aqui
estabelecidas devem obedecer aos princípios de conservação dos recursos naturais, de
preservação da estrutura da floresta, e de suas funções, de manutenção, da diversidade biológica,
de desenvolvimento sócio-econômico da região.”
“Vladimir Garcia Magalhães, assevera que a legislação sobre a Reserva Legal, vigente
ou não, nunca impediu usos econômicos alternativos e sustentáveis. Eles podem ocorrer na
Reserva Legal, desde que não impeçam a regeneração natural da vegetação nativa nem
1
impliquem em destruição desta mesma vegetação” .
Para a área técnica do IMAC, no estudo realizado pelo GT do Conselho Florestal, não
há qualquer diferença entre o manejo florestal realizado na floresta dentro da área de reserva
legal ou não, eis que essa atividade rege-se com base no princípio racional de exploração,
obedecida uma rotatividade programada de extração da madeira, com menor impacto
possível à floresta, razão pela qual é de compreender-se desnecessária, à atividade de
manejo florestal, a obrigatoriedade de impor a averbação da reserva legal da
propriedade.
A lógica estabelecida para reserva legal é a preservação ambiental, se a atividade de
manejo é sustentável e indicada como alternativa econômica, de alta rentabilidade, que
governo vem incentivando sua implantação, nada mais razoável que pugnar pela
implantação da atividade sem exigir, em um primeiro momento, a averbação da reserva
legal de acordo com a MP 2166-67, isto é, com os 80%, quando do licenciamento dos planos
de manejo das propriedades rurais.

1

MAGALHÃES, Vladimir Garcia, Reserva Legal in Código Florestal: 40 anos (II), Revista de Direitos Difusos,
julho-agosto/2005.
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Até porque a atividade de manejo licenciada, além de trazer para legalidade as
propriedades rurais, ainda contribui como instrumento de fiscalização do passivo ambiental no
Estado, tendo em vista que passam a ser monitoradas pelo IMAC.
Outra interpretação que comporta aplicação in casu é de que, ao se exigir a
averbação dos 80% de RL para o licenciamento do Plano de Manejo em propriedades que já
tinham averbado 50% à margem da matrícula do imóvel, amparadas por Lei e não por uma
MP, estar-se-ia violando os princípios do devido processo legal e da razoabilidade (sic.
art. 5º, LIV, da CF/88), por privar o indivíduo da utilização racional da propriedade,
em atividade totalmente lícita e sustentável, baseando-se apenas na orientação
prevista na IN n.º 004 – do IBAMA, sem levar em consideração a real situação dos
imóveis.
Ademais, a simples averbação dos 80% de RL junto à margem da matrícula do imóvel
não resolve o problema de eventual passivo ambiental existente na propriedade que poderá,
inclusive, submeter-se a um posterior TAC ou PRADE para recuperação das áreas desmatadas ou
degradadas, daí porque a imposição de se averbar 80% em propriedades rurais que já
tinham 50% de RL averbado, sem passivo ambiental, não pode ser óbice ao licenciamento
de Planos de Manejo, por se mostrar totalmente desproporcional e desarrazoada podendo,
portanto, ser relevada.
De outra banda, o fato de não se exigir a averbação da reserva legal em 80% para
o ato de licenciamento do plano de manejo não desonera o proprietário ao
cumprimento da lei e a posterior averbação dessa área de reserva. Apenas não se quer
obstar de pronto a atividade manejada pelo fato de a propriedade não estar com a área
averbada conforme a MP 2166-67/01, sob pena de engessar a atividade econômica
sustentável no Estado, que como já mencionado alhures, não implica no
desmatamento da floresta.
É salutar, inclusive, que sendo verificada tal situação, o órgão ambiental crie um
sistema de cadastro para incentivo à localização da reserva legal, cabendo ao proprietário o
georeferenciamento da área reservada para efeitos de integração no sistema de dados do
manejo.
Sabe-se, hoje, que a sustentabilidade é um princípio que pauta, mesmo que não
explicitamente, todos os limites acerca da proteção ambiental e do limite de propriedade, a fim de
assegurar o direito das futuras gerações.
A preocupação do legislador ao estabelecer a reserva legal visa atender o que hoje
denomina-se de cumprimento da função social da propriedade rural.
Para Cristiane Derani, a distinção entre o princípio da função social da propriedade e as
disposições sobre a limitação de seu uso não reside em:
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limitar o desfrute na relação de propriedade, mas conformar seus elementos e seus
fins dirigindo-a ao atendimento de determinações de políticas públicas de bem-estar
coletivo. Esse comportamento decorre do entendimento de que a propriedade é uma
relação com resultados individuais e sociais simultaneamente. Os meios
empregados e os resultados alcançados devem estar condizentes com os objetivos
jurídicos.

Por essa razão é que cabe ao Estado, mediante a edição de Leis e normas
administrativas, impor limites à atividade agrária, tendo em vista uma preservação ambiental
mínima que satisfaça os interesses sociais, limitando, conseqüentemente, o interesse privado
voltado à exploração econômica crescente.
E nesse espeque, o Estado do Acre vem se empenhando na implementação de
políticas voltadas ao uso racional dos recursos naturais, a exemplo da realização da segunda
fase do Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE, em fase final de elaboração e âmbito de
discussão de proposta de resolução de questões como passivo ambiental e reserva legal que
irão dirimir as dúvidas ou mesmo entraves na aplicação de políticas mais efetivas de proteção
ambiental, ressaltando-se que o território acreano possui 49% de sua área protegida com
unidades de conservação e terras indígenas.

III - CONCLUSÃO
Ante as considerações exaradas em linhas pretéritas e, em resposta a consulta
formulada através do OF./INTERSECRET./SEPLANDS/IMAC n.º 004/06, apresenta-se às
seguintes conclusões:
1. Se a lógica estabelecida para reserva legal é a preservação ambiental e, se a atividade
de manejo é sustentável e indicada como alternativa econômica, de alta rentabilidade, que o
governo vem incentivando sua implantação, nada mais razoável que pugnar pela
implantação da atividade sem exigir, num primeiro momento, a averbação da reserva legal
de acordo com a MP 2166-67, isto é, com os 80%, quando do licenciamento dos planos de
manejo das propriedades rurais;
2. O fato de não se exigir a averbação da reserva legal em 80% para o ato de
licenciamento do plano de manejo não desonera o proprietário ao cumprimento da lei e a
posterior averbação dessa área de reserva. Apenas não se quer obstar de pronto a atividade
manejada pelo fato de a propriedade não estar com a área averbada conforme a MP 216667/01, sob pena de engessar a atividade econômica sustentável no Estado, que como já
mencionado alhures não implica no desmatamento da floresta e, por outro lado,
representa uma das mais importantes formas de rentabilidade aos povos que dela
dependem;
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3. A simples averbação dos 80% de RL junto à margem da matrícula do imóvel não
resolve o problema de eventual passivo ambiental existente na propriedade, que poderá, inclusive
submeter-se a um posterior TAC ou PRADE para recuperação das áreas desmatadas ou
degradadas, daí porque a imposição de se averbar 80% em propriedades rurais que já
tinham 50% de RL averbado, sem passivo ambiental, não pode ser óbice ao licenciamento
de Planos de Manejo, por se mostrar totalmente desproporcional e desarrazoada, podendo,
portanto, ser relevada em prol de um interesse da coletividade.

S.m.j. é o parecer que submete-se à superior apreciação.
Rio Branco/AC, 11 de julho de 2006.

LEANDRO RODRIGUES POSTIGO
Procurador do Estado do Acre
Chefe da Procuradoria do Meio Ambiente,
Em exercício
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PARECER Nº. 46/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2005/10/14889
Interessado: Empresa O Rio Branco
Assunto: Reconhecimento de imunidade e isenção

I. RELATÓRIO
Versa o presente sobre pedido formulado pela Empresa O Rio Branco Ltda, CNPJ
04.063.210/0001-80, requerendo a nulidade das Notificações Especiais n.ºs: 051010/2000;
040820/2000; 042026/2001; 039431/2001; 013152/2001; 006741/2001; 057703/2001;
036519/2001; 042569/2002; 022640/2003; 027525/2003; 030636/2003; 003858/2003;
008311/2003; 057270/2003; 059551/2003; 020187/2003; 006181/2003; 012777/2003;
025110/2003; 025111/2003; 004195/2004; 040532/2004 e 006116/2004, face a ocorrência de
imunidade e isenção.
Presente à p. 02 dos autos requerimento sem razões explicitadas, pretende o
contribuinte, em síntese, que os produtos objeto das referidas notificações, quais sejam, chapas
wiling, chapa opima 586x730x0, 30FO papel vegetal A 3, papel laser filme opaco A.3, papel
jornal, bobina de papel jornal, toner 4182, tinta preta rotativa, preto av. newset supercor e
goma arábica, sejam declarados imunes ou isentos, ante o disposto, respectivamente, no art.
150, inciso VI, alínea d, da Constituição Federal e art. 2º do Convênio/ICMS n.º 53/91, ratificado
pelo Decreto Estadual nº. 1.158, de 31 de outubro de 1991.
Vale consignar que, em prévia manifestação, opinou o relator da impugnação, Sr. Carlos
Holberque Uchôa Sena, pelo deferimento do pedido do requerente, conforme Parecer nº.
0214/2006 (p. 38/40), o qual fundamentou o julgamento do Diretor de Administração Tributária
da SEFAZ, decidindo pela procedência do pleito do contribuinte, conforme documentado às p. 41
dos autos.
De seu turno, registra-se nos autos o Mem. nº.130/2006 (p. 42), de autoria do técnico de
Tributos Estaduais José Ricardo Siqueira Silva Júnior discordando do Parecer n.º 0214/2006 e
da Decisão 265/2006, por entender que a imunidade só alcança o papel e aquilo que se
assemelha ao papel, não alcançando tintas e chapas de impressão, razão pela qual o Ilustre
Relator do processo, às fls.46 dos autos, sugeriu seu envio ao Conselho de Contribuintes do
Estado do Acre – CONCEA.
O processo encontra-se instruído com os seguintes documentos: requerimentos,
notificações especiais, notas fiscais, relatório de ocorrências, termo de início de fiscalização,
cópia do Convênio nº. 53/91, Parecer nº. 0214/2006, Decisão nº. 265/2006, Memorando nº.
130/2006, Despacho do relator Carlos Holberque Uchôa Sena.
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Por força do Despacho da Presidente do Conselho de Contribuintes do Estado do Acre,
os autos vieram à Procuradoria fiscal, para análise e emissão de parecer.
Sucinto, é o relatório.

2. PRELIMINARMENTE
Antes de adentrar na análise no mérito, mister obtemperar que, face ao despacho do
relator da impugnação administrativa, em primeira instância, Sr. Carlos Holberque Uchoa Sena,
consignando a divergência levantada pelo fiscal Sr. José Ricardo Siqueira Silva, os autos vieram
ao Conselho de Contribuintes, possibilitando novo julgamento.
Em realidade, a divergência ocorrida em primeira instância não determina, per se, o
envio dos autos ao Conselho de Contribuintes para reapreciação da matéria, devendo
prevalecer no feito a decisão albergada pelo Gerente de Tributação, que deu procedência ao pleito
do contribuinte, única autoridade competente, consoante as regras de processo administrativo
tributário deste Estado, para praticar atos de conhecimento, instrução e julgamento, inclusive
aquele simplesmente homologatório do parecer ofertado pelo relator do processo.
Entretanto, tratando-se de decisão favorável ao contribuinte, que reconheceu, in casu, a
existência de regra excludente da própria obrigação tributária, fica esta sujeita, para sua
validade e eficácia, ao “recurso de ofício” dirigido ao referido Conselho, de acordo com o
disposto no art. 82, inciso II, do Decreto Estadual nº. 13.149, de novembro de 2005, que
aprovou seu Regimento Interno.
Com efeito, manifesta-se a Fazenda Pública, neste autos representada pela Procuradoria
Fiscal (art. 32, Dec.13.149/05), tomando sua remessa ao CONCEA como “recurso de ofício”, a
fim de dar cumprimento à regra supracitada.

3. DA IMUNIDADE DOS JORNAIS: EXTENÇÃO DA REGRA DO ART.
150, INCISO VI, ALÍNEA “D” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
3.1 Natureza jurídica da regra de imunidade
A matéria de fundo dos autos passa pela análise da imunidade prevista no art. 150, inciso
VI, alínea “d” da Constituição Federal, dos “livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua
impressão”. Mister, portanto, antes de qualquer interpretação acerca do dispositivo, fixar a
natureza jurídica da regra de imunidade, com todas as suas características, a fim de dar melhor
conteúdo ao citado preceito constitucional.
As regras de imunidade visam dar cumprimento a valores reconhecidos pelo legislador
constituinte como de suma importância para consecução dos princípios democráticos - como no
caso da imunidade em tela -, para garantia de exercício de direitos fundamentais (v.g., art. 5º,
inciso XXXIV, “a” e “b”, e inciso LXXII do mesmo artigo), e, até mesmo, para consecução de
valores políticos e religiosos (art.150, inciso VI, alíneas “b” e “c”, CF).
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A Doutrina, ao longo do desenvolvimento do Direito Tributário, tratou o tema relativo às
imunidades de diversas formas, ora como dispensa legal do pagamento de tributo
constitucionalmente qualificada, ora como limitação da incidência da norma tributária, ora como
exclusão do poder de tributar. Mais contemporaneamente, tais posições foram revistas por Paulo
de Barros Carvalho que, procedendo a uma análise crítica do tema, submeteu estas e outras
posições ao teste de congruência lógica, questionando-se sobre o cabimento semântico de cada
afirmação, à luz de seus desdobramentos sistêmicos.
Após negar todo tratamento anterior dado pela Doutrina sobre o tema, chega o citado
autor a conclusão de que, em verdade, as regras de imunidade compõem o grupo de regras de
estrutura, vez que dispõem sobre a construção de outras regras, de hierarquia constitucional, se
juntando ao feixe de normas definidoras da competência tributária dos entes políticos no
ordenamento positivo brasileiro. Após coordenar suas ponderações, leciona o Ilustre autor que as
imunidades são definidas como:
(...) a classe finita e imediatamente determinável de normas jurídicas, contidas no texto
da Constituição Federal, e que estabelecem, de modo expresso, a incompetências das
pessoas políticas de direito constitucional interno para expedir regras
instituidoras de tributos que alcancem situações específicas e suficientemente
caracterizadas1.

As regras de imunidade, portanto, se agregam as normas positivas de competência
previstas no corpo da Constituição Federal para determinar a incompetência dos entes políticos
na instituição de tributos sobre determinadas situações as quais o legislador constitucional, no
intuito de viabilizar valores albergados alhures na Carta maior, entendeu não serem passíveis de
tributação.
No mesmo diapasão, leciona Misabel Abreu Machado Derzi, citada por Roque Antônio
Carrazza, para a qual “a imunidade é, portanto, regra de exceção, somente inteligível se
conjugada à outra, que concede o poder tributário, limitando-lhe a extensão, de forma lógica e
2
não sucessiva no tempo” . Assim, as normas de imunidade fixam a incompetência dos entes
tributantes vedando a tributação de pessoas e objetos contidos na regra constitucional.
A natureza jurídica da norma que determina a imunidade, portanto, é de norma
constitucional definidora da competência dos entes políticos, integrando o quadro de atuação
desta faculdade, que permite a criação, in abstracto, de tributos. Com efeito, caso a lei, de modo
explícito declare a incidência sobre situação imune, outra conseqüência não virá aquela
relacionada a inconstitucionalidade da própria norma.
De sua vez, tomado o lançamento como ato administrativo, supondo que se tome como
suporte fático para constituição do crédito situação imune, este incorrerá em vício por ausência de

1

Curso de direito Tributário. 14ºed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 179.
Nota às Limitações do Poder de tributar de Aliomar Baleeiro, Rio de Janeiro, Forense, 1997, 7ºed. p.16. Apud,
CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 19º ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 637.
2
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motivo – assim considerado a falta de conformação ou compatibilidade com o ordenamento
jurídico - do ato face à violação da regra constitucional, o que acarretará sua invalidade3.
3.2 Da imunidade prevista no art.150, inciso VI, “d”, da Constituição Federal
Como explicitamos, as regras de imunidade delimitam a competência tributária dos
entes políticos, impedindo, assim, a própria criação do tributo sobre as situações nela previstas.
No tocante à imunidade em tela, estabelece o art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal, verbis:
Art. 150. Sem prejuízos de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

A imunidade tributária, embora sempre beneficie determinado sujeito, pode ser
classificada em subjetiva ou objetiva, conforme o critério preponderante escolhido pelo
legislador constitucional recaia sobre determinadas pessoas ou coisas. Como se percebe na regra
transcrita, a imunidade dos jornais é do tipo objetiva, vez que trata de enumerar bens que não são
passíveis de tributação pelo legislador infraconstitucional.
Não obstante, apesar da grafia singela do dispositivo, a Doutrina e a Jurisprudência
durante algum tempo procuraram escudando-se em valores constitucionais implícitos os quais
motivariam a regra, ensejando verdadeira restrição ao seu alcance conforme o conteúdo das
publicações, valendo destacar, nesse sentido, a lição de Aliomar Baleeiro, para o qual tal
imunidade, verbis:
(...) traz endereço certo à proteção dos meios de comunicação de idéias, conhecimento e
informações, enfim, de expressão do pensamento, como objetivo precípuo. Livros,
jornais e periódicos são veículos universais dessa propagação de idéias no interesse
social da melhoria do nível intelectual, técnico, moral e político e humano da
comunidade. Mas o papel e formato convencional não bastam a caracterizar o livro, o
jornal e o periódico, se as publicações e gravações não se destinam àqueles fins
específicos de difusão de idéias, conhecimentos, narrações, enfim, assuntos de
interesse da comunidade, que requesta clientela ou serve aos interesses privados de
empresas ou prestadores autônomos de serviço4.

O Supremo Tribunal Federal, noutro passo, tornando a idéia de que a imunidade
estampada no art.150, VI, “d”, da Constituição é sumamente objetiva, por ocasião do julgamento
do RE nº. 221.239-6, rel. Min. Ellen Gracie, de maio de 2004, afirmou, verbis:

3

Leciona Diógenes Gasparini que: “válido é o ato administrativo editado na conformidade da lei (ato concreto) –
aqui se insere o ato de lançamento, na compatibilidade da lei (regulamento de execução) ou da Constituição
(regulamento autônomo), quando este ato é admitido. Válido, portanto, é o ato administrativo que afronta o
ordenamento jurídico, que com ele não se conforma ou não se compatibiliza. É o ato que não ingressou no
ordenamento jurídico pela porta da legalidade” (Direito Administrativo. 6º ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 65).
4
Direito Tributário Brasileiro, p. 94. Apud MELO, José Eduardo Soares. ICMS – Teoria e Prática. 8ºed. São
Paulo: Dialética, 2005, p. 346.
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O constituinte, ao instituir esta benesse, não fez ressalvas quanto ao valor artístico ou
didático à relevância das informações divulgadas ou à qualidade cultural de uma
publicação. 3. Não cabe ao aplicador da norma constitucional em tela afastar este
benefício fiscal instituído para proteger direito tão importante ao exercício da
democracia, por força de um juízo subjetivo acerca da qualidade cultural ou do valor
pedagógico de publicação destinada ao público infanto-juvenil. 4. Recurso
extraordinário conhecido e provido5.

Com efeito, a imunidade em tela deve ser encarada sob seu aspecto objetivo, não
podendo alargar-se ou mesmo restringir seu campo de atuação para além das hipóteses escolhidas
pelo legislador constitucional como imunes aos impostos, devendo ser afastada interpretações
quanto ao conteúdo das publicações, bem como aquelas que dão ao dispositivo amplitude
extrema para atingir bens não albergados na norma constitucional.
Tomada tal premissa, vale ressaltar que a pretensão do contribuinte deve ser sopesada à
luz do dispositivo constitucional, não devendo estender-se a todos os insumos utilizados na
produção do jornal, senão aquele expressamente mencionado na letra da Constituição Federal,
qual seja, o papel destinado à sua impressão.
A interpretação ampliativa do dispositivo, in casu, revelá-se problemática. Nessa
esteira, a jurisprudência verificada alhures não ignora que a interpretação da regra constitucional
deva se dar de forma consentânea aos valores prestigiados pelas regras de imunidade. Também,
não diverge que, nessa construção integrativa, o critério teleológico ganha destaque para declarar
que a finalidade da imunidade dos livros, jornais e periódicos, visa assegurar meios para atuação
concreta da garantia fundamental da liberdade de pensamento e de expressão dentro do sistema
democrático. No entanto, parece temerário, mesmo à vista de tais considerações, estender a
exclusão da competência tributária do ente político a todos os “insumos”, vez que, como
explanado retro, tal imunidade possui natureza objetiva. Esta interpretação da regra
constitucional, portanto, acaba por ser extrema e inadequada, conflitando-se tal juízo com aquele
outro valor natural às regras de competência tributária, qual seja, o de garantir aos entes federados
sua autonomia financeira e política.
De qualquer sorte, o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão dando interpretação
razoável à referida regra de imunidade, para declarar sua aplicação somente ao papel e aos
insumos que possam enquadrar-se em seu conceito (tais como, papel para impressão, papel
fotográfico, papel telefoto e outros tipos de papel), editando a Súmula 657, verbis:
Súmula 657. A imunidade prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal abrange
os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos.

5

O precedente se tornou majoritário no STF e indica os limites da interpretação possível para a regra de imunidade
do art.150, VI, d, CF. De fato, a análise do conteúdo da publicação, porquanto desejável, escapa as lindes do
dispositivo, gerando insegurança jurídica quanto aplicação do dispositivo. Ao tornar os veículos de comunicação
escrita imunes à tributação, pretendeu o legislador constitucional, a nosso ver, em última análise, simplesmente
facilitar a liberdade de expressão dentro do regime democrático, independente do conteúdo da publicação. Do
contrário, interpretações deste jaez embasadas num subjetivismo extremo acabariam por justificar, sob a faceta
tributária, verdadeira forma de censura, o que definitivamente o constituinte de 1988 não pretendia criar.
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Na mesma esteira são os diversos acórdãos da lavra do mesmo tribunal, delimitado a
extensão da regra imunizadora, verbis:
EMENTA: ICMS. Insumos para composição de jornal. Imunidade tributária. Esta
Corte já firmou o entendimento (a título exemplificativo, nos RREE 190.761, 174.476,
203.859, 204.234 e 178.863) de que apenas os materiais relacionados com o papel –
assim, papel fotográfico, sensibilizados, não impressionados, imagens
monocromáticas e papel para telefoto – estão abrangidos pela imunidade tributária
prevista no art.150, inciso VI, alínea “d”, Constituição Federal. No caso, trata-se de
papéis fotográficos, filmes fotográficos e outros papéis para artes gráficas, razão por
que o acórdão recorrido, por tê-los como abrangidos pela referida imunidade, e,
portanto, imunes ao ICMS, não divergiu da jurisprudência desta Corte. Recurso
Extraordinário não conhecido. (STF, RE nº. 203.706-1, 1ºT, rel. Min. Moreira Alves,
25.11.97)
Ementa: Constitucional. Tributário. Imunidade tributária. Papel: filmes destinados à
produção de capas de livros. Constituição Federal, art.150, inciso VI, alínea “d”. I –
Material assimilável a papel, utilizado no processo de impressão de livros e que se
integra no produto final – capas de livros sem capa-dura – está abrangido pela
imunidade do art.150, inciso VI, alínea “d”. Interpretação dos precedentes do Supremo
Tribunal Federal, pelo seu plenário nos RR 174.476/SP, 190.761/SP, Min. Francisco
Rezek e 203.859/SP e 204.234/RS, Min. Maurício Corrêa. II – RE conhecido e
improvido. (STF, RE 392.221, Rel. Min. Carlos Vellozo, DJ junho de 2004).
A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da CF/88, que veda a instituição de
imposto sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinados a sua impressão – não
abrange tinta especial para jornal. Tal imunidade atinge, tão-só, os materiais
relacionados com o papel, segundo a jurisprudência do STF. Com base nas decisões do
Tribunal, a Turma deu provimento ao recurso extraordinário da União interposto contra
decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. Precedentes citados: RREE 174.476-SP (v.
Informativo 46, acórdão pendentes de publicação), 178.863-SP (DJU de 30.05.97),
204.234-RS (v. Informativo 57, acórdão pendente de publicação). (RE 215.435-PR,
Rel. Min. Moreira Alves, 02.12.97.)
EMENTA: LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO
ART.150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O plenário do Supremo Tribunal
Federal, recentes julgamentos (RE 190.761 e 174.476), versando a imunidade
prevista no dispositivo constitucional em referência, entendeu ser ela restrita, no
que tange a equipamentos e insumos destinados à impressão de livros, jornais e
periódicos, ao papel ou qualquer outro material assimilável a papel utilizado no
processo de impressão. Acórdão que dissentiu desse entendimento ao entender estar
ao abrigo do privilégio constitucional tintas e filmes fotográficos, que, evidentemente,
não são assimiláveis ao papel de impressão. Conhecimento e provimento do recurso.
(STF, 1ºT, RE 267.690/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, j.25.04.2000)

No caso em exame, confrontando-se o pedido formulado pela requerente, pode-se
assegurar que existem mercadorias adquiridas por este que não estão albergadas pela imunidade
do art. 150, VI, “d”, da CF, como é o caso das chapas wiling, chapa optima 586, toner 4182,
tinta preta rotativa, sol.p/20lst, goma arábica etc.
A imunidade em tela, repise-se, é de cunho objetivo, não alcançando, portanto, todos os
insumos destinados à produção de livros, jornais e periódicos. O legislador constitucional, de seu
turno, ao instituir a regra imunitória fixou seus parâmetros e sua extensão ao se referir expressamente
que esta abarca os “papéis” destinados à impressão dos citados veículos de comunicação.
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A interpretação admitida, dessa forma, é somente a analógica e não simplesmente
teleológica, sob pena de se suprimir, escudado num subjetivismo por vezes
desproporcional, outros valores constitucionais também albergados nas regras de
competência, em especial o princípio da autonomia política dos entes federados, tão dependente
daquela outra autonomia que lhe possibilita a consecução independente de seus interesses
(primário e secundário), qual seja, a autonomia financeira.
4. DA ISENÇÃO DO CONVÊNIO/ICMS Nº. 53, DE 1991
4.1 Conceito e características das regras de isenção
Como visto, as regras de imunidade se encaixam dentro do grupo de regras de estrutura,
ou seja, são “normas sobre normas” atuando na definição do campo de competência dos entes
políticos. Portanto, que as situações definidas como imunes estão dentro do campo da nãoincidência, vez que aí sequer existe competência tributária6.
No tocante à isenção, ao contrário da imunidade, trata-se de técnica adotada pelo próprio
ente político, determinando a definição de um campo de não-incidência do tributo. Paulo de
Barros Carvalho, revendo os conceitos dados pela Doutrina de então, leciona que a regra de
isenção incide para ceifar um ou mais dos critérios da hipótese de incidência, “multilando-os”
parcialmente. Nessa esteira leciona o ilustre professor:
O que o preceito de isenção faz é subtrair parcela do campo de abrangência do
critério do antecedente ou do conseqüente. Vejamos um modelo: estão isentos do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza os rendimentos do trabalho
assalariado dos servidores diplomáticos de governos estrangeiros. É fácil notar que a
norma jurídica de isenção do IR (pessoa física) vai de encontro a regra-matriz de
incidência daquele imposto, alcançando-lhe o critério pessoal do conseqüente, no
ponto exato do sujeito passivo. Mas não o exclui totalmente, subtraindo, apenas, no
domínio dos possíveis sujeitos passivos, o subdomínio dos servidores diplomáticos de
governos estrangeiros, e mesmo assim quanto aos rendimentos do trabalho assalariado.
Houve uma diminuição do universo dos sujeitos passivos que ficou desfalcado de uma
pequena subclasse.7

A isenção, por atuar por exceção no plano da incidência do tributo, é matéria reservada a
lei, a qual cabe a definição de seu regime jurídico (art.176, do CTN), devendo especificar, assim,
as situações as quais ficaram isentas a incidência do tributo. O Código Tributário Nacional, ao
prescrever seu regime jurídico explicita em seu art.179 que esta pode se dar em caráter geral ou
especial, caso seja necessário o seu reconhecimento ou não pela autoridade tributante. Caso a
isenção se dê em caráter especial, o procedimento desenvolvido pelo Fisco funcionará para
verificação da ocorrência das condições em que foi regulamentada. A isenção, por ser regra de
6

Explica Luciano Amaro que a imunidade e a isenção distinguem-se em função do plano em que atuam.
Segundo o autor, a primeira opera no plano da definição da competência, e a segunda atua no plano da definição
da incidência. (vide Direito Tributário Brasileiro. 11º ed. São Paulo, Saraiva: 2005, p. 281)
7
Curso de Direito Tributário. 14ºed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 486/487.
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exceção, deve ser interpretada de forma literal e restritiva, consoante o disposto no art. 111,
incisos I e II, do Código Tributário Nacional.
De modo geral, o reconhecimento da isenção pela autoridade tributante dá-se nos casos em
que esta é classificada como condicional, ou seja, quando for dependente do cumprimento de certos
requisitos pelo sujeito passivo beneficiado. Por fim, e por interessar no deslinde deste recurso
necessário, as isenções, tais como as imunidades, também se classificam em objetivas (ou reais) e
subjetivas (ou pessoais), consoante a lei que as conceda tenha levado em conta, como critério
preponderante, peculiaridades da própria situação material posta na norma, ou tenha observado a
condição pessoal do contribuinte ligado à situação material isenta.
Em se tratando de isenção condicional, só haverá exclusão da incidência do tributo caso se
verifique todos os requisitos postos na norma, sem os quais os fatos serão tributáveis, aplicando-se a
norma de criação do tributo. Isto porque, como normas de exceção, que trabalham no campo da não
incidência do tributo, devem ser interpretadas literalmente, só sendo aplicadas quando objetivamente
atendidos todos os critérios da Lei.
Como dito, a lei é o instrumento ordinário para concessão de isenções tributárias. Não
obstante, o legislador constituinte conferiu à lei complementar a atribuição de dispor sobre isenções no
campo do ICMS, através de uma sistemática especial, resultante da deliberação dos Estados e do
Distrito Federal (art. 155, §3º, CF). Nesse diapasão, por força do art. 34, §§4º e 5º, da ADCT, foi
recepcionado em nosso ordenamento a Lei Complementar nº. 24, de 1975, que dispôs sobre a
celebração de convênios entre as unidades da federação, bem como os convênios que dela decorreram.
4.2 Do Convênio ICMS 53/91
Postas estas considerações, mister analisar o âmbito de aplicação do Convênio invocado
pelo contribuinte lhe daria o direito a isenção dos demais produtos não assimiláveis ao papel que,
como visto no item anterior, não estão abrangidos pela regra de imunidade vazada nos termos do
art. 150, inciso VI, alínea “d”, da Constituição Federal.
Nesse sentido, reza o Convênio 53/91, verbis:
Cláusula primeira. Ficam os Estados Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito
Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Janeiro, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e
Tocantins, autorizados a conceder isenção do ICMS no desembaraço aduaneiro decorrente da importação de:
I – Máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, suas respectivas partes, peças e
acessórios, todos sem similar produzidos no país, efetuada por empresa jornalística
ou editora de livros, destinados a emprego exclusivo no processo de industrialização de
livros, jornal, ou periódico;
(...)
§1º O beneficio neste convênio somente alcança as empresas cuja atividade
preponderante seja a prestação de serviço de radiodifusão, ou a industrialização de
livros, jornal ou periódico.
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§2º A inexistência de produto similar produzido no país será atestada por órgão
federal competente ou por entidade representativa do setor produtivo de
máquinas, aparelhos e equipamentos com abrangência em todo território
nacional.(grifou-se)

O texto do Convênio ICMS 53/91, ratificado pelo Dec. Estadual nº. 1158/91, juntado à
p.52 dos autos, introduziu a isenção do ICMS devido na liberação alfandegária ou, mais
exatamente, no desembaraço aduaneiro decorrente da importação das mercadorias
descritas em seu inciso I, qual seja, equipamentos empregados no processo de
industrialização de livros, jornais e periódicos, todos sem similar nacional, e que sejam
fabricados unicamente no estrangeiro. Outra peculiaridade apresentada pela norma isentiva, diz
com a necessidade de ser atestado por um órgão federal ou por uma entidade representativa do
setor produtivo de máquinas e aparelhos afins da indústria gráfica de comunicação, que o produto
importado não possui similar nacional.
Com efeito, verifica-se desde logo que a isenção introduzida pela regra do
convênio destina-se a evitar a incidência do ICMS importação, cuja competência para
instituição encontra-se nos termos do art. 155, §2º, inciso IX, alínea “a”, da Constituição
Federal. Nesse caso, o ICMS será devido no momento do “desembaraço aduaneiro” (art. 12,
inciso IX, da Lei Complementar 87/96), por aquele que promoveu, juridicamente, o
ingresso das mercadorias no país, ao Estado em que esteja localizado o sujeito passivo da
obrigação tributária.
Esta, portanto, a hipótese de incidência ceifada pela regra de isenção esposada no
Convênio ICMS nº. 53/91, tendo por beneficiário somente o contribuinte relacionado
diretamente ao fato gerador, ou seja, aquele que promoveu a importação das mercadorias e
que, em princípio, fica obrigado ao recolhimento do imposto. Em outras palavras, somente o
contribuinte do ICMS importação poderá gozar da citada isenção.
No caso em tela, entretanto, tal não ocorre. Analisando as notas fiscais de p. 03 à 13
dos autos, verifica-se que o requerente adquiriu as mercadorias, supostamente albergadas no
referido convênio, diretamente de empresas nacionais, não sendo sujeito passivo do ICMS
importação de bens e mercadorias e, portanto, não beneficiário da isenção esposada no
referido convênio.
Além disso, vale ressaltar que o requerente foi tributado em decorrência do ICMS
incidente sobre operações de circulação de mercadorias com base na diferença de alíquota,
hipótese albergada no art. 155, §2º, inciso VII, da Constituição Federal, estranha a isenção
invocada, vez que incidente somente nas transações internas que envolvam a aquisição de
mercadorias.
Ademais, o convênio deixa claro que o benefício será concedido para empresa
jornalística ou produtora de livro, não deixando qualquer dúvida que a importação dos
equipamentos isentos deverá se dar diretamente pela empresa de comunicação escrita,
não beneficiando eventuais atacadistas ou varejistas que atuem no ramo de
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importação de máquinas e equipamentos importados, ainda que voltados a atividade
de impressão gráfica, o que não ocorre no feito. Sob este aspecto, ainda que com menor
preponderância, pode-se afirmar que a isenção em tela também é subjetiva, posto que releva
a qualidade do sujeito passivo do ICMS importação de bens e mercadorias.
Outra característica revelada na regra de isenção, diz com o fato desta ser condicional e,
portanto, especial – ao contrário da geral -, o que a torna dependente para o seu reconhecimento
de expedientes da Administração, sujeito ativo da obrigação tributária e única competente para
instituir e cobrar o tributo objeto da isenção. Dessa forma, para ver-se beneficiado pelo disposto
no Convênio, deverá o contribuinte interessado, como explicitado supra, o importador da
mercadoria, comprovar o seu enquadramento nos pressupostos descritos no referido ato
normativo (art. 179, CTN).
Nesse passo, aduz o inciso I, da Cláusula Primeira do Convênio ICMS 53/91, que não
será devido o ICMS importação de bens e mercadorias sobre máquinas, equipamentos e etc.
utilizados no processo de industrialização de livros, jornais, e periódicos, desde que “todos
sem similar no país”. Esclarece, ainda, o §2º da citada cláusula que “a inexistência de produto
similar no país será atestada por órgão federal competente ou por entidade representativa do
setor produtivo de máquinas, aparelhos e equipamentos com abrangência em todo território
nacional”.
Finalmente, verifica-se que tal imunidade possui cunho eminentemente objetivo,
abarcando somente “maquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos”, além de seus
acessórios, destinados exclusivamente no processo de industrialização de livros, jornal, ou
periódico, não engendrando, com efeito, materiais empregados apenas como insumos na
industrialização dos referidos veículos de comunicação, de aquisição periódica e necessária
à sua produção e que são consumidos imediatamente quando empregados na produção dos
mesmos. Como explanado alhures, tal interpretação se mostra condizente com o disposto no
art.111, do Código Tributário Nacional, o qual destaca que as regras de isenção devem ser
interpretadas restritivamente.
Em conclusão, descrita a exegese da regra de isenção albergada no Convênio ICMS
nº.53/91, ratificado pelo Decreto Estadual nº. 1.158/91, verifica-se que, in casu, o
requerente não possui direito à isenção, seja porque o mesmo não é contribuinte do ICMS
importação e, portanto, não beneficiado pela regra em comento, seja por não ter adquirido
máquinas e equipamentos utilizados na industrialização de jornais, mas, sim, insumos não
abrangidos nesta, como é o caso das chapas wiling, chapa optima 586, tintas, toner, goma
arábica etc.
Some-se a isto que, ainda que por hipótese o requerente tivesse promovido a importação
dos referidos bens, ficando sujeito, em princípio, ao ICMS incidente na importação de
mercadorias, a isenção só surtiria efeito caso restasse comprovado em seu pedido administrativo
a condição imposta na norma, ou seja, a certificação, dada por órgão federal ou representativo do
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setor produtivo de máquinas e equipamentos, de que os produtos adquiridos não encontram
similar no país.

5. CONCLUSÃO SOBRE O MÉRITO
Face ao exposto, extraem-se as seguintes conclusões:
1) a regra de imunidade, vazada nos termos do art. 150, inciso VI, alínea d, da
Constituição Federal, possui caráter sumamente objetivo, não abarcando todos os insumos
destinados a produção de livros, jornais e periódicos, tendo o Supremo Tribunal Federal dado
interpretação razoável a matéria com a edição da Súmula 657, para abranger somente ao papel e
insumos assemelhados enquadráveis em seu conceito;
2) a pretensão do contribuinte, neste sentido, só deve ser albergado em parte, restando
imunes apenas o papel e os insumos assemelhados ao seu conceito, quais sejam, o papel vegetal
A3, papel jornal e o papel laser filme opaco A.3;
3) noutro passo, o Convênio ICMS nº. 53/91, ratificado pelo Decreto Estadual n.
1.118/91, instituiu regra de isenção também de cunho eminentemente objetivo, incidente, não
obstante, somente sobre o ICMS importação de mercadorias, para excluir o imposto de produtos
e equipamentos utilizados na industrialização de livros, jornais e periódicos sem similar
nacional, não abarcando, com efeito, em consonância com a exegese do art.111, do Código
Tributário Nacional, os insumos empregados e consumidos no processo de produção, tais como
matérias primas, horas trabalhadas e etc.
4) há que se ressaltar, outrossim, que o requerente não é destinatário do aludido
benefício fiscal, o qual engendra somente o importador dos referidos equipamentos que
fique sujeito ao ICMS importação de bens e mercadorias, exigível no momento da liberação
alfandegária das mercadorias, o que não ocorre nos autos, tendo o requerente sido tributado
pela aquisição no mercador interno de insumos – fora do campo da isenção, insista-se – com
fulcro no diferencial de alíquota, em conformidade com o art. 155, §2º, VII, da Constituição
Federal;
5) por fim, frise-se o fato da aludida isenção ser condicional, dependente, portanto,
da comprovação de seus requisitos perante a autoridade tributária competente, valendo
destacar a exigência vazada no referido convênio que determina a apresentação de atestado
afirmando que o maquinário importado pela empresa jornalística não possui similar
nacional.
Postas estas considerações, manifesta-se o Estado, neste ato representado pela
Procuradoria Fiscal/PGE (art. 32, Dec. 13.149/05), pelo conhecimento do feito na qualidade de
“recurso de ofício”, dando azo ao cumprimento do disposto no art. 82, inciso II, do Decreto
13.149, de novembro de 2005, que cuida de seu regimento interno, para, no mérito, opinar pela
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procedência parcial do pleito do contribuinte, excluindo-se os lançamentos efetuados sobre o
papel e seus assemelhados, quais sejam, o papel vegetal A3, bobina de papel jornal e o papel
laser filme opaco A3.
Recomenda-se, por oportuno, em cumprimento do disposto no art. 4º, inciso XVI, da Lei
Complementar n.º 45/94, que o presente parecer seja submetido à apreciação do Excelentíssimo
Senhor Procurador-Geral do Estado.
Rio Branco – AC, 09 de outubro de 2006.

Luís Rafael Marques de Lima
Procurador do Estado
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PARECER PGE/PA Nº 087/2004
PROCESSO PGE Nº 563/2004
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DO SERVIDOR E PATRIMÔNIO
PÚBLICO
ASSUNTO: MINUTA DE DECRETO QUE INSTITUI A MODALIDADE DE
LICITAÇÃO DENOMINADA PREGÃO NO ESTADO DO ACRE

I – RELATÓRIO
A Senhora Secretária de Estado do Servidor e Patrimônio Público, através
do Ofício nº 388/GAB/2004, encaminhou a esta Procuradoria-Geral, minuta de Decreto que
institui a modalidade de licitação denominada pregão no âmbito da Administração estadual.
Em seu expediente oficial menciona o encaminhamento de minuta de
acordo de cooperação técnica para utilização do Sistema SIASG, contudo tal minuta não se fez
constar deste processo e tampouco do disquete que a este acompanha.
Na instrução do processo, a minuta de Decreto às fls. 04/18 e disquete com
o texto, anexado ao feito.
Os autos nos foram distribuídos.
Breve relato. Passamos a opinar.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A Senhora Secretária de Estado do Servidor e Patrimônio Público, com a
nova premissa das atribuições do controle das compras do Estado passarem a ser de competência
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daquela Secretaria, submete a apreciação desta Procuradoria-Geral, minuta de Decreto visando a
instituição da modalidade de licitação denominada Pregão, no âmbito da Administração estadual.
Acerca dessa modalidade de licitação, colacionamos a seguinte doutrina,
extraída do Boletim de Licitações e Contratos:
O pregão é a modalidade de licitação regulada pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
Busca-se, por meio dessa modalidade, principalmente agilizar a tramitação de certame
licitatórios que, visando à contratação de objetos com especificações comuns e usuais, não
devem estar submetidos a um ritual mais longo e voltado à verificação de exigências que
não guardam compatibilidade com bens de tal natureza. Tem como principais
características a redução do prazo de publicidade, a inversão das fases de habilitação e
julgamento de propostas, ofertando, ainda, a possibilidade de ampliar-se a competição
mediante a oferta de lances verbais, após a prévia seleção de propostas apresentadas em
envelopes lacrados.
Admite, outrossim, que no seu procedimento se faça uso de meios e recursos de
informática, sempre visando à agilização do certame e à obtenção de condições mais
vantajosas para a Administração. O certame é conduzido não por uma Comissão de
Licitação, mas por um servidor identificado e nomeado como pregoeiro, ao qual se
cometem poderes específicos para esse fim e efeito. Não pode exercer a atividade qualquer
servidor, mas apenas aquele que tenha formação específica para tento, devendo ser
submetido a prévia atividade de treinamento. É, portanto, modalidade que reúne
elementos característicos peculiares1.

Tem-se, em síntese, o procedimento básico da modalidade de licitação
pregão:
1. Sessão Pública – Abertura da Licitação;
2. Credenciamento dos Licitantes;
3. Abertura de Propostas;
4. Formulação de Lances Verbais;
5. Seleção da Melhor Proposta;
6. Habilitação do Vencedor;
7. Fase Recursal;
8. Adjudicação do Objeto; e
9. Homologação do Certame.
Como se vê, estas são as regras dessa modalidade de licitação, que orientam
os procedimentos que lhe são peculiares e dos quais não se pode afastar a Administração, pena de
afronta ao princípio constitucional da legalidade que, consoante se sabe, vincula e orienta a
conduta administrativa.

1

Boletim de Licitações e Contratos nº 6, Junho/2004, p. 424/425.
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A União regulamentou em seu âmbito a modalidade pregão através do
Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000.
No Estado, tal atribuição está a cargo do Chefe do Poder Executivo - Art. 78,
incs. IV e VI da Constituição Estadual -, que a exemplo do que o Governo Federal já fez, mediante
Decreto, regulamentará a modalidade no âmbito do Estado do Acre.
Desta forma, deverá a consulente submeter a presente proposição ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, para dentro de suas prerrogativas, adotar medidas
que importarão em levar a cabo o processamento para a edição do Decreto.
Cumpre ressaltar que na apreciação da presente minuta, além da Lei nº
10.520/2002 e da Lei nº 8.666/93, também foram consultados o Decreto federal nº 3.555/2000 e
suas alterações e bem assim Decretos de outros Estados da Federação, a fim de consolidar o texto.
Ressalte-se, por fim, que assim como se deu na apreciação do Decreto do
Registro de Preços por esta PGE, foram realizadas reuniões com os gestores das Secretarias de
Estado da Fazenda e Gestão Pública, de Modernização e Tecnologia da Informação e do Servidor
e Patrimônio Público, para a finalização da minuta, que segue anexa a este parecer.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, considerando a análise à luz da Legislação pertinente, e
ainda, da Lei Complementar Federal nº 95/98 e do Decreto Federal nº 4.176/02 sobre a minuta de
Decreto que institui a modalidade de licitação denominada pregão, no âmbito estadual, que
nos foi encaminhada pela titular da Secretaria de Estado do Servidor e do Patrimônio Público,
minuta esta que segue anexa ao presente Parecer, com as alterações já implementadas, opinamos
pelo encaminhamento da minuta ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado
do Acre, para, dentro de sua discricionariedade, adotar medidas que importarão em levar a cabo o
processamento para a edição do Decreto.
S. M. J. é o Parecer.
Rio Branco, 21 de outubro de 2004.
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ACÓRDÃO Nº. 5.151

Mandado de Segurança nº. 2007.000250-0
Órgão: Tribunal Pleno
Impetrante: Desembargadora EVA EVANGELISTA
Advogado: Fernando Evangelista Lima Farias
Impetrada: Secretaria de Estado da Gestão Administrativa
Procurador do Estado: Maria Eliza Schenttini Campos Hidalgo
Obj. da ação: Administrativo. Mandado de Segurança. Concurso Público. Teste de Aptidão
Física. Invalidação. Prova Eliminatória. Previsão Editalícia. Inverosimilhança dos
Argumentos.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUTORIDADE COATORA.
INFORMAÇÕES.
PRELIMINARES.
CARÊNCIA DE AÇÃO: FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA.
MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADOS BM COMBATENTES.
FASES DO CERTAME. PROVA FÍSICA. TESTE DINÂMICO DE BARRA.
EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA A ITEM DE EDITAL. CANDIDATO.
INAPTIDÃO. EXCLUSÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme reiterada convicção externada pelos Membros que integram esta Corte de
Justiça, quando a aferição de matéria objeto de preliminares envolve a análise do
próprio mérito do mandado de segurança o não conhecimento destas é medida que se
impõe, daí porque inadequado o conhecimento das preliminares de carência de ação
atribuída à falta de interesse processual e de prova pré-constituida.
2. Ressai indemonstrado o alegado direito líquido e certo do Impetrante, pois, atendose a afirmar que executou o teste de barra conforme as regras editalícias, todavia, não
colacionou qualquer documento apto a demonstrar a veracidade de suas alegações,
embora ciente das regras editalícias.
3. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº. 2007.0002500, ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores que compõem o Pleno do Tribunal de
Justiça, em não conhecer das preliminares de carência da ação à falta de interesse processual por
inadequação da via eleita e de falta de prova pré-constituida.
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No mérito, à unanimidade, denegar a ordem, tudo nos termos do voto da Relatora e
notas taquigráficas arquivadas.

Custas ex lege.

Rio Branco, 18 de abril de 2007.

Desembargadora Isaura Maria Maia de Lima
Presidente

Desembargadora Eva Evangelista
Relatora
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RELATÓRIO

A Senhora Desembargadora Eva Evangelista, Relatora: Fernando Evangelista Lima
Farias, brasileiro, solteiro, estudante, residente e domiciliado na Rua Quintino Bocaiúva, nº.
1.691, Bosque, em Sena Madureira, neste Estado, dizendo-se amparado nos arts. 1º e 7º, II da Lei
Federal nº. 1.533/51, impetra o presente Mandado de Segurança, com pedido de liminar, em face
de ato atribuído à Senhora Secretária de Estado da Gestão Administrativa - SGA – Flora
Valladares Coelho, consistindo na exclusão do Impetrante de procedimento destinado à seleção
de candidatos aptos ao Curso de Formação de Soldado BM - Combatentes 2006, nos termos do
Edital nº. 43/2006 – SGA/CBMAC, de 26.06.2006, alegando inobservância a item do edital, no
caso, as regras atinentes ao teste de aptidão física, segundo alega o Impetrante, importando o ato
atacado em afronta aos princípios da isonomia e da legalidade.
Inicialmente, propugna o Impetrante pela concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, alegando falta de condições de arcar com as custas e honorários advocatícios
em caso de sucumbência, dizendo, a seguir, da observância ao prazo decadencial para a
impetração do mandado de segurança.
Alega o Impetrante que aprovado no indigitado certame, resultou convocado para os
testes de aptidão física na conformidade do Edital nº 70/2006, de 30.10.2006.
Assegura o Impetrante que, no dia e hora assinalados, submetidos aos mencionados
testes, recebeu do examinador local informação dando conta da inaptidão do candidato “... por ter
flexionado as pernas no momento do teste dinâmico de barra...” (fl. 02), descorrendo tal
avaliação, segundo o Impetrante, de erro de interpretação do edital pelo avaliador haja vista que o
item 7.9.2.2 do edital admite a flexão de pernas para evitar o toque do candidato no solo, assim,
afastada a ilegalidade no teste.
Afirma o Impetrante que inconformado com o ato de exclusão, em 30.11.2006,
protocolou recurso administrativo à Comissão Organizadora, todavia, não obteve êxito.
Por conseguinte, assere o Impetrante a violação ao princípio da igualdade, pois,
excluído do certame sob a alegação de inobservância a item do edital, outros candidatos
executaram aludidos testes em idênticas condições, conforme declarações juntadas à inicial,
sendo aqueles considerados aptos para prosseguir no certame.
Detém-se o Impetrante, ainda, a discorrer sobre os requisitos indispensáveis ao
deferimento da liminar pretendida, segundo alega, ambos demonstrados nos autos.
Arremata, propugnando pelo deferimento da liminar visando a suspensão do ato tido por
ilegal e abusivo, via de conseqüência, a realização de novo teste dinâmico de barra e os
seqüenciais a esta etapa, segundo “[...] as regras permitidas a todos os concorrentes, ou seja,
respeitado o previsto no edital [...]” (fl. 08), devendo tal medida, ao final, ser confirmada ao
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ensejo do julgamento do mérito do mandado de segurança.
A petição inicial adveio instruída com os documentos de fls. 11 a 24.
Em juízo de cognição sumária, não vislumbrando evidenciados os requisitos
indispensáveis à concessão da liminar, indeferi a medida (fls. 28 a 31), na oportunidade,
determinando a notificação da autoridade indicada coatora.
Em informações (fls. 40 a 52), após breve síntese dos fatos, a autoridade impetrada
suscita a preliminar de carência de ação à falta de interesse processual atribuída à inadequação da
via eleita, propugnando, razão disso, pela extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do
art. 267, VI, do Código de Processo Civil, c/c o art. 8º da Lei Federal nº. 1.533/51.
Diz a autoridade impetrada, neste aspecto, que uma vez consistindo o interesse
processual no trinômio necessidade-utilidade-adequação resulta evidenciada a inadequação da
via eleita haja vista a impossibilidade de averiguar, em sede de mandado de segurança, a
veracidade das alegações do Impetrante, pois, neste aspecto, necessária dilação probatória.
Suscita a autoridade impetrada, ainda, a preliminar de carência de ação à falta de prova
pré-constituída, propugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 8º
da Lei Federal nº. 1.533/51, asserindo, neste ponto, que a falta de prova pré-constituída decorre
de não juntada de documento apto a demonstrar a efetiva causa de reprovação do Impetrante,
juntando este, tão-somente, editais que não corroboram os fatos alegados.
No mérito, aduz a falta do alegado direito líquido e certo, destacando a legalidade de ato
de exclusão do Impetrante uma vez amparado na legislação de regência. Ademais, afirma a
Impetrada, o mandado de segurança visa unicamente obter a revisão judicial do ato
administrativo, em flagrante violação aos princípios que regem a matéria, razão disso,
propugnando pela denegação da ordem.
O Ministério Público nesta instância (fls. 56 a 61), em parecer de lavra da douta
Procuradora de Justiça Vanda Denir Milani Nogueira,
Opinou pelo acolhimento da preliminar suscitada pela autoridade coatora, entendendo
demonstrada a carência de ação à falta de prova pré-constituída, e, no mérito, pela denegação da
segurança uma vez indemonstrado o direito líquido e certo alegado.

É o Relatório.
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VOTO
A senhora Desembargadora Eva Evangelista, Relatora: Fernando Evangelista Lima
Farias, brasileiro, solteiro, estudante, residente e domiciliado na Rua Quintino Bocaiúva, nº
1.691, Bosque, em Sena Madureira, neste Estado, dizendo-se amparado nos arts. 1º e 7º, II, da Lei
Federal nº 1.533/51, impetra o presente Mandado de Segurança, com pedido de liminar, em face
de ato atribuído à Senhora Secretária de Estado da Gestão Administrativa – SGA – Flora
Valladares Coelho, consistindo na exclusão do Impetrante de procedimento destinado à seleção
de candidatos aptos ao Curso de Formação de Soldado BM – Combatentes 2006, nos termos do
Edital nº 43/2006 – SGA/CBMAC, de 26.06.2006, alegando inobservância a item do edital, no
caso, as regras atinentes ao teste de aptidão física, segundo alega o Impetrante, importando o ato
atacado em afronta aos princípios da isonomia e da legalidade.
Tocante ao benefício da assistência judiciária gratuita, ratifico a decisão por mim
proferida em juízo de cognição sumária, haja vista o entendimento pacificado na doutrina e
jurisprudência pátrias no sentido de que, para tanto, basta a alegação da parte de que não possui
condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de
sua família, sobrestado o pagamento nos termos da Lei Federal nº 1.060/50.
Detenho-me, inicialmente, ao exame da preliminar de carência de ação atribuída à falta
de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita, nos termos suscitados pela
autoridade indicada coatora.
Na hipótese dos autos, dizendo-se prejudicado com a exclusão de processo seletivo, o
Impetrante invoca a tutela jurisdicional, para tanto, utilizando a via do mandado de segurança,
ação especial que não admite dilação probatória, razão porque, necessária a comprovação, de
plano, do direito líquido e certo alegado.
Neste aspecto, aduz o Impetrante que sua exclusão ocorreu de forma arbitrária e ilegal
uma vez observadas as regras editalícias atinentes ao teste de aptidão física.
Por sua vez, a autoridade impetrada diz que o Impetrante não demonstrou, de plano, o
direito líquido e certo alegado, assim, instando pela extinção do processo sem resolução do
mérito em face da inadequação da via eleita, pois, inadmitindo o mandado de segurança dilação
probatória, as provas colacionadas à inicial não atestam a veracidade das alegações do
Impetrante.
Exsurge o interesse processual quando a parte, sentindo-se prejudicada, promove uma
ação visando alcançar o bem pretendido, a estes requisitos acrescendo a utilização do
procedimento correto, sob pena de ver extinto o processo instaurado.
Com efeito, adstrita à argumentação desenvolvida pela autoridade indicada coatora
segundo a qual o Impetrante não demonstrou a causa efetiva de sua exclusão do certame,
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aduzindo este, por sua vez, que tão somente flexionou as pernas nos termos descritos no item
7.9.1.3 do edital, dessumo que a aferição da causa depende da análise do conjunto probatório,
razão porque, não conheço da preliminar de carência de ação atribuída à falta de interesse
processual decorrente da inadequação da via eleita.
Também suscita a autoridade coatora a preliminar de falta de prova pré-constituída,
asserindo que esta decorre da falta de juntada com a inicial de documento apto a demonstrar a
efetiva causa de reprovação do Impetrante, tendo este colacionado, tão-somente, editais que não
corroboram os fatos alegados.
Por sua vez, aduz o Impetrante que seu direito líquido e certo reside na execução do teste
de aptidão física na conformidade das regras editalícias, segundo afirma, insurgindo-se em face
da exclusão do certame sob a motivação de ter flexionado as pernas, de vez que, assegura, tal
decorreu da necessidade de evitar o contato com o solo, a teor da regra do item 7.9.1.3, subitem a,
do edital.
Na Lição de Celso Agricola Barbi:

[...] enquanto, para as ações em geral, a primeira condição para a sentença
favorável é a existência da vontade da lei cuja atuação se reclama, no mandado de
segurança isto é insuficiente; é preciso não apenas que haja o direito alegado, mas
também que ele seja líquido e certo. Se ele existir, mas sem essas características,
ensejará o exercício da ação por outros ritos, mas não pelo rito específico do
Mandado de Segurança (Obra do Mandado de Segurança, 8ª Edição Forense. 1998,
RJ., p.55).

Ainda acerca do tema a lição extraída da obra de Hely Lopes Meirelles, para quem direito
liquido e certo é aquele:
[....] comprovado de plano, vindo expresso em norma legal a trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao Impetrante: se seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora
possa ser defendido por outros meios judiciais. (MEIRELLES, Helly Lopes.
Mandado de Segurança. 24ª ed. Malheiros Editores: São Paulo, 2002).

Voltada tal aferição ao caso dos autos, destaco que esta preliminar confunde-se com a
primeira – carência de ação pela inadequação da via eleita à falta de prova pré-constituida – de
igual modo, relativa á matéria de mérito, daí porque não conheço da preliminar de falta de prova
pré-constituída.
Passo ao exame do mérito do mandado de segurança.
Aduz o Impetrante que o direito liquido e certo descrito neste mandado de segurança
decorre de sua exclusão de processo seletivo sob a motivação de infringencia a regra do edital,
segundo alega o Impetrante, equivocada a interpretação feita pelo avaliador ao tempo do teste
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físico, de vez que atendo-se a questionada flexão de pernas ao item 7.9.6.1.3 do edital do certame
que admite tal conduta (flexão) visando obstar o toque do candidato ao solo.
Com efeito, o edital constitui a lei que rege o concurso. Assim o procedimento regulador
do certame – Edital nº 43/2006 – estabeleceu 4 (quatro) etapas, e, como subitem da prova de
aptidão física , o teste dinâmico de barra, cujo detalhamento encontra-se descrito no item 7.9, em
sua integralidade, registrando o mencionado item editalício que ao ensejo da execução do teste
dinâmico de barra o candidato não pode “.... tocar com o (s) pé (s) no solo ou em qualquer parte de
sustentação da barra após o inicio das execuções, sendo permitida a flexão de perna (s) para evitar
esse toque” (fl.13 – v).
Da analise da argumentação, bem assim do conjunto probatório colacionado aos autos,
dessumo indemonstrado o alegado direito líquido e certo do Impetrante, pois, atendo-se a afirmar
que executou o teste de barra nos termos da regra editalícia, todavia, não colacionou qualquer
documento apto a demonstrar a veracidade de suas alegações, dando conta o documento de fl. 18
pelo mesmo oferecido à colação que o candidato não atingiu o índice mínimo exigido. Senão
vejamos:
Senhor Candidato,
A banca examinadora da prova de aptidão física do concurso publico para admissão ao
Curso de Formação de Soldados BM, a partir da análise da fundamentação de seu recurso
administrativo, informa o que se segue.
O Teste Dinâmico de Barra se destina a avaliar a força de membros superiores dos
candidatos. Na medida em que o candidato realiza flexões de outras articulações e/ou
movimentos abdominais, de membros inferiores e balanceios do corpo de maneira geral,
está interferindo na avaliação precípua do teste e invalidando o resultado. O Movimento
de membros superiores.
O candidato não atingiu o índice mínimo exigido, a despeito de a banca ter cumprido o
previsto.
Quanto ao outro argumento do candidato, esclareça-se que o local de prova foi mantido,
conforme previsto no edital, sendo os candidatos ali identificados e tendo sido realizados
os testes de corrida de doze minutos e de natação.
No entanto, um dia antes da Prova de Aptidão Física, o coordenador da prova, ao realizar a
vistoria final do local, encontrou o aparelho para a realização do teste de barra destruído,
estando a barra horizontal arrancada. Assim sendo, para que não houvesse prejuízos aos
candidatos, o que poderia ocorrer com adaptações de ultima hora para reparar a barra, foi
apontada a solução de realização apenas do teste de barra no Quartel da Policia Militar.
Ali o equipamento (barra) estava em condições de uso.
No dia da prova também não houve qualquer prejuízo aos candidatos que, ao chegarem ao
local previsto no edital, ali eram identificados e conduzidos em um veiculo até o Quartel
da Policia Militar, onde realizavam o teste de barra. Em seguida, os candidatos eram
levados em veiculo de volta ao local previsto no edital, onde realizavam o teste de corrida
de doze minutos e o teste de natação. Efetivamente, claro está que essa decisão de banca
não influenciou no resultado do candidato.
Tendo em vista o exposto anteriormente, a banca examinadora decide pelo indeferimento
do recurso. (fl.18).
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Ademais, a interpretação da resposta a recurso administrativo interposto pelo
Impetrante registra a execução do teste de barra em dissonância com as regras do edital, ao que
tudo indica,decorrendo a exclusão do impetrante de flexões de articulações e/ou movimentos de
membros inferiores, pois voltado aludido teste ao movimento, tão–somente, de membros
inferiores.
Assim, ao meu pensar, desprovido o impetrante do alegado direito líquido e certo, pois,
este representando todas as condições de aplicabilidade, não dependendo seu exercício de
situações fáticas indeterminadas.
Ademais, o Impetrante detinha conhecimento das regras do edital e contra estas, ao
inicio, não manifestou qualquer insurgência, razão porque subsumido à execução do teste de
barra na conformidade do regramento do concurso.
Eis porque, adstrita à falta do alegado direito liquido e certo, voto pela denegação da
ordem.

É como voto.
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DECISÃO

Como consta da certidão de julgamento, a decisão foi a seguinte:

Preliminar de carência de ação à falta de interesse processual atribuída à inadequação da
via eleita rejeitada. Unânime.

Preliminar de carência de ação à falta de prova pré-constituida rejeitada. Unânime.

No mérito, à unanimidade, denegou-se a ordem.

Julgamento presídio pelo Desembargador Pedro Ranzi, Vice-Presidente, no exercício
da Presidência. Da votação participaram os desembargadores Eva Evangelista, Francisco
Praça, Arquilau Melo, Ciro Facundo de Almeida, Feliciano Vasconcelos e Samoel
Evangelista. Ausentes, justificadamente, as Desembargadoras Izaura Maia e Miracele Lopes.
Presente o Procurador de Justiça Sammy Barbosa Lopes.

Belª Patrícia Tavares de Araújo
Diretora Judiciária
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Acórdão nº 5.089
Feito
Origem
Órgão
Relatora
Impetrante
Advogado
Impetrada
Proc. Estado

: Mandado de Segurança n° 2006.001476-0
: Rio Branco
:Tribunal Pleno
: Desembargadora Izaura Maia
: Maria Venilza Menezes Correia
:Marcus Vinicius de Sá Lima
:Secretária de Estado da Gestão Administrativa – SGA
: Maria Eliza Schettini Campos Hidalgo
Obj. da ação: Constitucional. Mandado de Segurança. Concurso
Público. Recebimento de Documentação. Liminar
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
DOCUMENTAÇÃO. DEVOLUÇÃO. VAGA DESTINADA À
PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. LEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE QUEBRA NA CLASSIFICAÇÃO. EXPECTATIVA
DE DIREITO.
1 - O percentual de vagas destinadas a candidatos portadores de
deficiência física encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei nº
8.112/90.
2 - Pacífico é o entendimento de que a aprovação em concurso público
gera mera expectativa de direito.
3 - Não ocorrendo subversão na ordem classificatória, inexiste direito
líquido e certo a ser reparado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros que compõem o
Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de carência da ação à falta de prova pré-constituída e, no mérito, por maioria, denegar a
segurança, nos termos do voto da Relatora que integra o presente aresto e notas taquigráficas
arquivadas. Sem custas.
Rio Branco, 31 de janeiro de 2007

Desembargador Samoel Evangelista
Presidente

Desembargadora Izaura Maia
Relatora
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I. RELATÓRIO
A Desembargadora Izaura Maia (Relatora):
Maria Venilza Menezes Correia impetra o presente Mandado de Segurança, com pedido
de liminar, contra ato da Senhora Secretária de Estado da Gestão Admistrativa, que teria
determinado a devolução à Impetrante dos documentos por ela entregues, exigidos no Edital n°
53/2006, apesar de aprovada no Concurso Público objeto do Edital n.° 4/2006 (fls. 02/07).
Assevera a Impetrante que, em data de 04.03.2006, foi divulgado Concurso Público
através do Edital n.° 4/2006, com vagas para aqueles que possuíssem nível médio e superior de
escolaridade; dentre estas vagas, as destinadas ao cargo de fisioterapeuta (fl. 03).
Afirma que foi aprovada em 2° lugar, sendo que os candidatos aprovados, foram
convocados a comparecerem na Coordenadoria Geral da Representação da Secretária de Estado
de Educação, para apresentarem os documentos exigidos no Edital n° 53/2006 (fl. 03).
Aduz que após efetuar a entrega dos documentos, foi comunicada verbalmente a se
dirigir ao mesmo local, sendo então informada que estavam devolvendo os documentos
entregues, vez que ela, Impetrante, não iria assumir o cargo. Ao questionar o motivo de sua
desclassificação os servidores que lá estavam não souberam informar-lhe o motivo (fl. 03).
Diz que não existe motivo justificado para a desclassificação, uma vez que entregou
toda a documentação exigida e, ainda, a candidata classificada em 1° lugar renunciou a vaga – fl.
10, o que a seu ver, automaticamente deveria ela, Impetrante, vir a ocupar o cargo (fl. 04).
Assevera que apesar de outros candidatos terem sido classificados no Certame, a
Impetrante, por sua melhor colocação, está mais apta a exercer as funções. Ressalta que a atitude
levada a efeito pela Impetrada ofende o princípio da legalidade, inserido na Constituição Federal
e que este comportamento está lhe causando dano irreparável. Diz ainda que os Concursos
Públicos devem obrigatoriamente obedecer aos princípios constitucionais contidos no caput do
artigo 37 da Constituição Federal (fl. 04).
Argumenta que é detentora de todas as exigências feitas para o preenchimento do cargo
que almeja e afirma a existência de 2 (duas) vagas para o cargo de fisioterapeuta na cidade de
Cruzeiro do Sul/Ac. Assere que, por ter sido aprovada em 2° lugar, com a desistência da candidata
aprovada em 1°, ela é que deveria assumir o cargo (fl. 05).
Afirma que o fumus boni iures, está presente, pelo fato de ter sido aprovada em concurso
público. Já o periculum in mora, reside no fato de haver sido conferido prazo até a data de 20 de
julho de 2006, para a entrega dos documentos exigidos, sob pena de renúncia (fl. 06).
Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Pede também a
concessão de liminar para determinar à autoridade impetrada que receba os documentos a que se
refere o Edital n.° 53/2006.
Ao final, pede a concessão definitiva da segurança, para que, após conferida a
documentação entregue, venha a ser a Impetrante contratada (fl. 07).
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Nas informações aduz a autoridade Impetrada a preliminar de carência da ação por
ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, vez que não apresentou documentos
hábeis a comprovar seu direito, fazendo apenas alegações desacompanhadas de elementos que as
comprovem, o que, a seu entender, não se mostra possível em sede de mandado de segurança (fl.
100).
No mérito, assevera que o Edital n.° 4/2006, objeto da presente Ação mandamental,
estabelece a existência de 02 (duas) vagas para o cargo de fisioterapeuta na cidade de Cruzeiro do
Sul, sendo que o mesmo Edital reserva uma vaga à pessoa portadora de deficiência física (fl. 101).
Afirma que, nos termos do Decreto n.° 14.660 de 29 de junho de 2006 – fls. 107/108,
foram nomeadas a candidata aprovada em 1° lugar no certame – Elisangela Sales Alves e a
canditada Fabiana Gomes Ricardo, aprovada e classificada dentro da vaga reservada a pessoa
portadora de deficiência física – fl. 101.
Assere que a candidata aprovada em primeiro lugar realmente renunciou a sua vaga;
porém a Administração pública, até o presente momento não nomeou ninguém para preencher tal
vaga e que assim, a Impetrante está insurgindo-se contra um ato que não ocorreu (fl. 101).
Afirma, também, que a candidata aprovada no concurso público tem mera expectativa
de direito à nomeação, citando, com o fim de chancelar sua tese, trechos doutrinário e
jurisprudencial (fls. 102/104).
Dizendo não haver ofensa ao princípio da legalidade, requer seja acatada a preliminar e
decretada a extinção do feito sem julgamento do mérito, ou, alternativamente que venha a ser
denegada a ordem (fls. 104/106).
Deferi o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, mas neguei a liminar requerida (fls.
113/114).
O Ministério Público por sua Procuradoria Geral de Justiça, opinou pela denegação da
ordem – fls. 117/119.
É o relatório.

II. VOTO
A Desembargadora Izaura Maia (Relatora):
Quanto à preliminar de carência da ação por ausência de prova pré-constituída para
comprovação do direito líquido e certo, observo que a Impetrante trouxe aos autos a declaração
de desistência da canditada aprovada em 1° lugar – fl. 10; diploma de conclusão do curso superior
em fisioterapia – fl. 13; Edital n.º 4 de realização de Concurso Público – fls. 35/59 e Edital n.°
53/2006 de convocação para entrega de documentos – fls. 60/68, os quais entendo como
suficientes para a análise do direito pleiteado. Assim, rejeito a preliminar.
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III. MÉRITO
Afirma a Impetrante que, apesar de aprovada em 2° (segundo) lugar no Concurso
Público objeto do Edital n.° 4/2006, e ter havido a desistência da canditada aprovada em 1°
(primeiro) lugar, foi nomeada a ocupar a segunda vaga a candidata Fabiana Gomes Ricardo,
conforme Decreto n.° 14.660 de 29 de junho de 2006 (fl. 107).
Insta observar que o Edital n.° 4/2006 (fls. 35/59), ao definir as regras do certame fez
observar em seu Anexo I, que seriam disponibilizadas um total de 14 (quatorze) vagas para o
cargo de fisioterapeuta, das quais 12 (doze) vagas para a cidade Rio Branco e 02 (duas) para a
cidade de Cruzeiro do Sul; sendo que deste total uma é reservada a candidato portador de
deficiência física (fl. 57).
Quanto à reserva de vaga aos portadores de deficiência física, transcrevo do Edital n.° 4/2006:
(...)
3 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA
3.1 Em atenção ao Princípio da Razoabilidade, do total de vagas destinadas para cada
cargo, 5% serão providas na forma do artigo 12, da Lei Complementar nº 39, de 29 de
dezembro de 1993, do § 2º, do artigo 5º, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
publicada no Diário Oficial da União de 12 de dezembro de 1990, e do Decreto n.º
3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 21 de
dezembro de 1999, e suas alterações.
(...) – fl. 40.

Destaco que a canditada convocada através do Edital n.° 53/2006 (fls. 60/68) – Fabiana
Gomes Ricardo, concorreu à vaga destinada às pessoas portadoras de deficiência física (fl. 68).
Observo que o Decreto n.° 14.660 de 29 de junho de 2006 (fls. 107/108), nomeou a
canditada aprovada em 1° lugar no certame – Elisangela Sales Alves e a canditada que concorreu
à vaga destinada às pessoas portadoras de deficiência - Fabiana Gomes Ricardo, motivo pelo qual
foi ela nomeada à 2ª (segunda) vaga existente para o município de Cruzeiro do Sul.
Assim, tenho que, não se mostra incorreto o ato do agente público que nomeou à 2ª vaga,
consoante Decreto n° 14.660 de 29 de junho de 2006 a candidata Fabiana Gomes Ricardo, que,
repiso, concorreu à vaga destinada aos portadores de deficiência física.
Em caso análogo, assim decidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE PERCENTUAL DE
VAGAS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA.
CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO.
O critério a ser adotado pela Administração na destinação de um percentual de vagas a
candidatos portadores de deficiência física não pode tornar "letra morta" a regra protetiva
do deficiente inscrita na Constituição Federal e na Lei 8.112/90. Assim, se o edital do
concurso público reserva 10 das vagas a candidatos portadores de deficiência, é razoável e
justo que, num universo de 9 vagas, uma delas seja destinada a um candidato deficiente.
Aplica-se ao caso a regra de arredondamento contida na Resolução 155/96 do Conselho da
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Justiça Federal, que prevê que, na definição do número de vagas decorrente da aplicação
do percentual destinado aos deficientes, se utilize o arredondamento para o número inteiro
imediatamente inferior nas frações menores do que 0,5 (cinco décimos) e imediatamente
superior, se as frações forem maiores ou iguais a 0,5 (cinco décimos). A regra do
arredondamento está em sintonia com decisão do Colendo STF em questão análoga,
referente ao quinto constitucional na composição dos Tribunais.
Portanto, inexiste violação a direito líquido e certo do candidato não deficiente classificado
em 9º lugar, que deixou de ser aproveitado em face da nomeação do candidato classificado
na 1º colocação dentre os deficientes. Segurança denegada (TRF4, MS n°
2000.04.01.097455-6, Relator Juiz João Surreaux Chagas, j. em 01.02.2001).

Assim, tendo sido nomeada à segunda vaga no município de Cruzeiro do Sul, a
canditada que concorreu à vaga destinada aos portadores de deficiência física, não procede a
afirmativa da Impetrante que houve preterição por parte da autoridade apontada como coatora.
Por outro lado, observo que a Impetrante invocou o seu direito à nomeação, uma vez que
ocupava o 2° (segundo) lugar da lista classificatória para a cidade de Cruzeiro do Sul (fl. 68), face
a desistência da 1° colocada.
Não obstante as argumentações trazidas, o candidato aprovado em concurso público
tem mera expectativa de direito. Ao contrário do que afirmou na inicial, o Estado não tem o dever
de nomear a Impetrante, tal como postula, se isso não for de sua conveniência.
É a doutrina:
Ainda mesmo a aprovação no concurso não gera direito absoluto à nomeação ou à
admissão, pois que continua o aprovado com simples expectativa de direito à investidura no
cargo ou emprego disputado (...) (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro,
Malheiros Editores, São Paulo, 2006, 32ª edição, p. 436).
Na verdade, a ora Impetrante, enquanto candidata aprovada tem, em tese, mera
expectativa de direito à nomeação e posse no cargo para o qual prestou o concurso e foi aprovada,
dentro do critério de conveniência e oportunidade da Administração. Cabe aqui referir que, como
salientado pela Impetrada, não houve a convocação ou mesmo contratação, de outros candidatos,
para o cargo pleiteado pela Impetrante, face à renúncia da candidata Elisângela Sales Alves (1ª
colocada) – fls. 101/102.
Os precedentes jurisprudenciais são unânimes no sentido de que a aprovação em
concurso público gera mera expectativa de direito, a exemplo das seguintes ementas:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APROVACAO EM CONCURSO
PÚBLICO.
É incontroverso na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que os candidatos
aprovados em concurso público são detentores de mera expectativa de direito a nomeação
pela administração, a qual tem a discricionariedade de nomeá-los ou não, de acordo com sua
convivência. Apelo Improvido (TJ/GO, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível n° 98138-9/188,
Relatora Des. Sandra Regina Teodoro Reis, j. em 15.08.2006).
CONCURSO PÚBLICO. DIREITO. EXPECTATIVA. VAGAS. NOMEAÇÃO. PRAZO
DE VALIDADE. EDITAL.
1- O candidato aprovado em concurso público não tem direito subjetivo à nomeação, mas
expectativa de direito, salvo se preterida a ordem de classificação.
2- O termo inicial da contagem do prazo de validade do concurso público ocorre com a
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homologação do seu resultado final, prazo que expirado impossibilita novas nomeações
(TJ/RJ, 5ª Câmara Cível, Mandado de Segurança n.° 2006.004.00998, Relator Des. Milton
Fernandes de Souza, j. em 03.10.2006).

Do Superior Tribunal de Justiça, colacionse:
ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATOS APROVADOS MANUTENÇÃO DOS EFEITOS E POSTERIOR NOMEAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO - APROVAÇÃO - MERA EXPECTATIVA DE
DIREITO - INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
II - É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial segundo o qual a aprovação em
concurso público gera mera expectativa de direito, convolando-se em direito líquido e certo
somente quando a ordem classificatória for subvertida, o que não se verifica na hipótese dos
autos.
III - Agravo interno desprovido (STJ, 5ª Turma, AgRg no RMS 20174/DF, Relator Min.
Gilson Dipp, j. 12.06.2006).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO
DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE
NATUREZA CONSTITUCIONALIZADA PARA PROTEÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO
E CERTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I - A doutrina e jurisprudência pátria consagraram o brocardo a aprovação em concurso
público gera mera expectativa de direito. Com isso, compete à Administração dentro do
seu poder discricionário e atendendo aos seus interesses, nomear candidatos aprovados
de acordo com a sua conveniência, respeitando-se, contudo, a ordem de classificação, a
fim de evitar arbítrios e preterições.
II - Constatando-se a quebra na ordem classificatória ou contratação para
preenchimento de vagas em caráter precário, dentro do prazo de validade do concurso,
bem como a necessidade perene de preenchimento de vaga e a existência de candidato
aprovado em concurso válido, a expectativa se convola em direito líquido e certo.
III - Não há que se falar em direito líquido e certo à nomeação a ser tutelado na presente
via, tendo em vista que não restou caracterizada qualquer preterição na ordem
classificatória e nem na ordem de concursos. O fato de surgir nova vaga no prazo de
validade do certame não garante o direito subjetivo à nomeação porque, mesmo
havendo vaga, o seu suprimento depende da observância do Código de Organização e
Divisão Judiciária do Estado do Paraná em vigor, que fixa ordem de antecedência à
remoção ou promoção
IV - Não tendo sido a candidata aprovada dentro do número de vagas previsto no edital
do concurso não há direito líquido e certo a ser amparado em mandado de segurança.
V - Consoante entendimento desta Corte, o mandado de segurança é ação
constitucionalizada instituída para proteger direito líquido e certo, sempre que alguém
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ilegalidade ou abuso de poder,
exigindo-se prova pré-constituída como condição essencial à verificação da pretensa
ilegalidade, sendo a dilação probatória incompatível com a natureza da ação
mandamental. Precedentes.
VI - Agravo interno desprovido (STJ, 5ª Turma, AgRg no RMS 21668/PR, Relator Min.
Gilson Dipp, j. 03.10.2006).

Isto posto, inexistente direito líquido e certo, denego a Segurança. Sem custas, face a
gratuidade concedida.

É como voto.
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Extrato da Ata
Como consta na Certidão de Julgamento a decisão foi a seguinte:
Preliminar de carência da ação à falta de prova pré-constituída rejeitada. Unânime.
Mandado de Segurança denegado, por maioria. Divergente o Desembargador Ciro
Facundo de Almeida que o concedeu. Divergente, em parte, o Desembargador
Feliciano Vasconcelos que concedeu a ordem para determinar que a impetrada
mediante recibo, receba a documentação da impetrante.

Julgamento presidido pelo Desembargador Samoel Evangelista, Presidente. Da
votação participaram os Desembargadores Eva Evangelista, Arquilau Melo, Ciro Facundo de
Almeida, Feliciano Vasconcelos, Izaura Maia (Relatora) e Pedro Ranzi. Ausentes,
justificadamente, os Desembargadores Miracele Lopes e Francisco Praça. Presente o Procurador
de Justiça Cosmo Lima de Souza.

Rakel de Souza Lima Jares Daou
Diretora Judiciária
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ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº
Habeas Corpus

: 2.460
:03.000433-0

Órgão:
:Câmara Criminal
Relator:
:Des. Feliciano Vasconcelos
Impetrante:
:Ministério Público do Estado do Acre
Promotor:
:Rogério Voltolini Munoz
Paciente:
:Raífe Pereira da Silva
Impetrado:
:Juiz de Direito Substituto da Vara Criminal da Comarca
Madureira
Proc. de Justiça:
Ubirajara Braga de Albuquerque
Assunto:
:Revogação do decreto de prisão preventiva do paciente,
termos do art. 648, inciso I e IV, do CPP

de Sena
nos

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE –
CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – CORRETA CAPITULAÇÃO
DO FATO DELITUOSO – IMPETRAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO –
ARQUIVAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 28 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEIO PROCESSUAL INIDÔNEO –
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1 – O magistrado não está obrigado a atender, de início, o pedido de arquivamento
formulado pelo órgão Ministerial, caso não se convença das razões apresentadas,
máxime quando há registros de mudanças abruptas no posicionamento do Parquet,
cabendo-lhe elevar o assunto à consideração do Procurador Geral. Inteligência do art.
28 do Código de Processo Penal.
2 – A jurisprudência dos Tribunais pátrios é no sentido de que “O pedido de
arquivamento do inquérito por promotor de justiça, ainda que substituto ou auxiliar,
exaure a atribuição do Ministério Público de primeira instância, de modo que só ao
Procurador-Geral da Justiça como órgão executivo da administração superior da
instituição é que compete decidir se o caso comporta ou não oferecimento de denúncia.
Outro membro do Ministério Público de primeira instância está impedido de emitir
validamente qualquer manifestação, por evidente contrariedade ao art. 28 do CPP”
(TJSP – HC – Rel. Jefferson Perroni – RT 561/301).
3 – O direito postulado pelo impetrante implica apreciação valorativa de fatos,
circunstâncias e capitulação legal, portanto inviável através da estreita via do writ,
razão pela qual sou pela denegação da ordem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 03.000433-0, de
Sena Madureira, em que figuram como Impetrante o Ministério Público do Estado do Acre,
Impetrado o Juiz de Direito Substituto da Vara Criminal da Comarca de Sena Madureira e
Paciente Raife Pereira da Silva, ACORDAM, à unanimidade, os membros da Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Acre, denegar a ordem de Habeas Corpus, tudo nos
termos do voto do relator, Desembargador Feliciano Vasconcelos e notas taquigráficas
arquivadas.
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Sem custas.
Rio Branco-AC, 11 de abril de 2003.
Des. Feliciano Vasconcelos
Presidente da Câmara Criminal e Relator

I - R E LA T Ó R I O
O Excelentíssimo Desembargador Feliciano Vasconcelos, relator: O Ministério
Público do Estado do Acre, por seu Promotor de Justiça Substituto infra assinado, no uso de suas
atribuições legais e institucionais, com base no art. 647 e seguintes, do Código de Processo
Penal, impetrou Habeas Corpus, em favor de Raífe Pereira da Silva, apontando como autoridade
coatora o Juiz de Direito Substituto da Vara Criminal da Comarca de Sena Madureira.
O paciente foi indiciado no Inquérito policial nº 118/2002 pela Autoridade Policial de
Sena Madureira, por haver, em tese, cometido os delitos capitulados nos arts. 12 e 14, da Lei nº
6.368/76, bem como no art. 180 do Código Penal, tendo a mesma autoridade requerido sua
prisão preventiva em 19 de fevereiro de 2003.
Numa análise bastante perfunctória, ainda no curso da coleta das provas, o Promotor de
Justiça plantonista, no mesmo dia 19 de fevereiro de 2003, considerando a hediondez dos dois
primeiros delitos, manifestou-se favoravelmente à decretação da medida constritiva de
liberdade.
O Magistrado, ora impetrado, de posse do parecer ministerial favorável, decretou a
prisão preventiva em 20 de fevereiro de 2003 cujo cumprimento se deu no mesmo dia.
Concluído o Inquérito Policial nº 118/2002 em 28 de fevereiro de 2003, o Parquet
ofertou denúncia em 11 de março de 2003 contra os denunciados que efetivamente tiveram
participação na prática delituosa, requerendo, na Cota Ministerial, o arquivamento do
Inquérito apenas em relação ao indiciado Raífe Pereira da Silva, pelo fato de não restarem
indícios de que tivesse participado da prática delitiva, pugnando ainda pela revogação de sua
prisão preventiva, por entender que, com a correta capitulação do fato delituoso deixaram de
existir elementos autorizadores da manutenção da custódia.
Instada a manifestar-se, a autoridade coatora ofereceu as informações às fls. 60/70,
juntando documentos às fls. 89/100, propiciando esclarecimentos sobre a marcha processual e
justificativa para manutenção da custódia cautelar do paciente.
A inicial, às fls. 02/20, veio acompanhada dos documentos de fls. 21/54.
Às fls. 56v/57, indeferi o pedido de liminar, por não ter vislumbrado, prima facie,
ilegalidade na prisão.
A manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça deu-se às fls. 73/75, entendendo
que a impetração carece de fundamento legal, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
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II - V O T O
O Excelentíssimo Desembargador Feliciano Vasconcelos, relator: Trata-se de
pedido de Habeas Corpus, impetrado pelo Ministério Público do Estado do Acre, por seu
Promotor de Justiça Substituto da Comarca de Sena Madureira, por reputar ilegal a manutenção
da prisão preventiva de Raífe Pereira da Silva.
Alega o Promotor de Justiça, ora impetrante, que após a conclusão do inquérito
policial, entendeu não restarem indícios de que o paciente tivesse participado da prática
delitiva, pugnando ainda pela revogação de sua prisão preventiva, por concluir que, com a
correta capitulação do fato delituoso deixaram de existir elementos autorizadores da
manutenção da custódia do paciente, daí por que também requereu o arquivamento da ação
penal do mesmo.
Infere-se da inteligência do art. 28, do Código de Processo Penal que, diante do
pedido de arquivamento do inquérito policial ou qualquer procedimento informativo do
Ministério Público, compete ao Juiz acolher o pedido ou elevar o assunto à consideração do
Procurador-Geral, pois o Magistrado não está obrigado a atender, de início, o pedido de
arquivamento formulado pelo Órgão ministerial, caso não se convença das razões
apresentadas, máxime quando há registros de mudanças abruptas no posicionamento do
Parquet.
Trazendo mais luzes ao assunto, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de habeas
corpus, nos oferece pertinente julgado, verbis:
O pedido de arquivamento do inquérito por promotor de justiça, ainda que substituto
ou auxiliar, exaure a atribuição do Ministério Público de primeira instância, de modo
que só ao Procurador-Geral da Justiça como órgão executivo da administração
superior da instituição é que compete decidir se o caso comporta ou não oferecimento
de denúncia. Outro membro do Ministério Público de primeira instância está impedido
de emitir validamente qualquer manifestação, por evidente contrariedade ao art. 28 do
CPP” (TJSP – HC – Rel. Jefferson Perroni – RT 561/301). (destaquei)

Assim procedeu o Magistrado, diante do requerimento do Ministério Público, com o
qual não concordou, tomando as providências legais previstas no art. 28 do Código de Processo
Penal, determinando (fl. 45) a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do
Acre.
Ademais, para a decretação da prisão preventiva do paciente o Magistrado impetrado
escudou-se em parecer ministerial favorável em que se faziam presentes as hipóteses legais
autorizadoras da custódia cautelar.
Assim, não consigo vislumbrar ilegalidade na prisão preventiva tampouco em sua
manutenção.
Outro ponto a ser considerado na presente análise é a utilização da estreita via do
habeas corpus sobre a qual a doutrina e jurisprudência pátrias consideram-na meio
processual inidôneo para o exame e reexame do conjunto probatório, sendo matéria
pertinente ao juiz da causa quando da instrução processual ou do Tribunal “ad quem”
através do recurso adequado.
Observe-se que o Douto Procurador no seu parecer de fls. 73 a 75 pronunciou-se pela
denegação da ordem.
Diante do exposto, concluo que o direito postulado pelo impetrante implica apreciação
valorativa de fatos, circunstâncias e capitulação legal, portanto inviável através da estreita via do
writ, razão pela qual, comungando com o entendimento do Douto Procurador, sou pela
denegação da ordem.
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É como voto.

III - D E C I S Ã O
Como consta da certidão de julgamento a decisão foi a seguinte:
“Decide a Câmara denegar a ordem. Unânime. Câmara Criminal – 11.04.2003.”
Participaram do julgamento, além do Presidente e relator, os Desembargadores
Francisco Praça e Arquilau Melo.

Belª Oliete Cruz Almeida dos Santos
Secretária
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº. 2006.001044

ACÓRDÃO nº. 5.210
Relatora
:
Requerente :

Desembargadora Miracele Lopes
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Doutor EDMAR
AZEVEDO MONTEIRO FILHO, representando o MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL

Requerido :
Proc. Municipal :

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
Joseney Cordeiro da Costa

EMENTA:
CONSTITUCIONAL: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE;
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SE O PARÂMETRO DE
CONTROLE FOR A CONSTITUIÇÃO LOCAL, MESMO QUE SE TRATE DE
PRINCÍPIO OU REGRA DA CARTA MAGNA DE REPRODUÇÃO OU ABSORÇÃO
OBRIGATÓRIA PELA CARTA LOCAL; POSTO DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS;
LEI MUNICIPAL Nº. 1.542/2005; CRITÉRIOS LIMITADORES, OBJETIVANDO A
SEGURANÇA DA COLETIVIDADE; PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE
COLETIVO SOBRE O PESSOAL; AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
Embora a inicial de ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal,
eventualmente, possa mencionar, e até reproduzir, de modo reflexo, princípios da Carta Magna,
cuja violação não está sujeita ao controle abstrato nesta Corte, para ser juridicamente possível o
pedido, justificando-se a competência deste Tribunal de Justiça, basta que também se veicule
pretensão fundada na ofensa da Constituição do Estado do Acre, inclusive quando se trate de
norma adotada pela Carta local em virtude de vinculação paramétrica ou simetria com a Lei
Fundamental da República.
Portanto, se a Ação Direta tem como parâmetro de controle a Carta estadual, está
presente o pressuposto processual da competência desta Corte, mesmo em se tratando de regras
da Constituição Estadual que derivam, por vinculação paramétrica, de princípios constitucionais
sensíveis da Lei Fundamental da República.
Por isso, e sob pena de violação ao princípio federativo, deve-se resguardar a
competência da Corte local, se necessário, estabelecendo uma interpretaçãoampliativa do
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sistema de controle de constitucionalidade, a fim de salvaguardar a competência da SUPREMA
CORTE, a quem compete examinar a Lei local em face da Carta Magna, mas sem deixar de
preservar, contudo, a competência da Corte estadual, para examinar preceitos de lei local em
confronto com a Carta do Estado, ainda quando se trate de princípio de reprodução obrigatória.
Em tese, sendo a revenda de combustível atividade de risco, já que lida com substâncias
altamente voláteis e perigosas, é dever do Poder Público instituir critérios, inclusive geográficos,
seja no plano administrativo, seja no plano legislativo, visandoregulamentar a exploração deste
campo da atividade econômica, sobretudo para garantir a segurança da coletividade e proteger o
meio ambiente.
A Lei Municipal nº. 1.542 / 05 prioriza a segurança da população de Rio Branco, já que
estipulou critérios regulamentadores para a instalação de postos de revenda de combustíveis na
área urbana da cidade, não proibindo a implantação de novos empreendimentos.
A Lei Municipal em exame apenas define distâncias mínimas, que entendeu necessárias
para preservar a segurança das pessoas e do meio ambiente, reduzindo o potencial lesivo de
eventuais acidentes, cuja gravidade varia na razão direta da quantidade de combustível estocado
num determinado perímetro.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros que compõem o Pleno
do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de
incompetência desta Corte e, também por votação unânime, em não conhecer da preliminar de
impossibilidade jurídica do pedido, que já foi objeto de deliberação do Pleno, quando do
julgamento da Medida cautelar. No mérito, por maioria de votos, acordam em julgar
improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, tudo nos termos do Voto da Relatora, que
integra o presente julgado. Sem custas.
Rio Branco, 27 de junho de 2007.
Desembargadora Miracele Lopes
Relatora
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I - RELATÓRIO
A Desembargadora Miracele de Souza Lopes Borges (Relatora):
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, Doutor EDMAR
AZEVEDO MONTEIRO FILHO, ajuíza a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, com
pedido de liminar, contra a Lei Municipal n. 1.542, de 25 de julho de 2005, que regulamenta a
construção e reforma de postos de revenda de combustíveis no Município de Rio Branco e revoga
os arts. 266 a 270, da Lei nº. 611 / 89.
A Lei inquinada de inconstitucional foi assim redigida:
LEI Nº. 1.542, DE 25 DE JULHO DE 2005 - REGULAMENTA A CONSTRUÇÃO E
REFORMA DE POSTOS DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS NO MUNICÍPIO DE
RIO BRANCO E REVOGA OS ARTIGOS 266, 267, 268, 269 E 270 DA LEI Nº. 611/86.
O PREFEITO DE RIO BRANCO – ESTADO DO ACRE:
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Rio Branco aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei:
CAPÍTULO I
DO ZONEAMENTO E CONDIÇÕES DE
EDIFICAÇÃO
Art. 1º. Os projetos de construção, modificação e ampliação de Postos de
Abastecimento de Combustível e Serviços no município de Rio Branco, deverão
observar as normas constantes desta lei e as seguintes:
I – legislação
municipal aplicável;
II – da Agência Nacional de Petróleo – ANP;
III – da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
IV – do Corpo de
Bombeiros;
V–de proteção ao meio ambiente.
Art. 2º. A instalação dos postos de que trata a presente Lei deverá atender à
legislação de uso e ocupação do solo, no que couber.
Art. 3º. A autorização para a construção de postos de abastecimento de
combustível e serviços será concedida pela Secretaria Municipal da Cidade, ouvida a
Gerência de Meio Ambiente, ou outros órgãos que as substituírem com a mesma
competência, observadas as seguintes condições:
I – Para terrenos de esquina, a menor dimensão das respectivas testadas não poderão ser
inferior a 50,00m (cinqüenta) metros, para ambas as ruas, com área útil mínima de
1.500,00m2(um mil e quinhentos metros quadrados);
II – Para terrenos de meio de quadra, atestada deverá ser de no mínimo 60,00m (sessenta
metros), com área útil mínima de 1.500,00m2 (um mil e quinhentos metros quadrados);
III – A menor distância, medida a partir do ponto de estocagem será de 1.200m (mil e
duzentos metros) de raio do posto de abastecimento e serviços mais próximo, já
existentes, em razão do adensamento, de estocagem de combustível no subsolo e risco
potencial;
IV - Distante pelo menos 400,00m (quatrocentos metros) de raio, do perímetro dos
terrenos considerados áreas de risco,como praças esportivas, associações, ginásio de
recreação, hospitais, creches, asilos, escolas, igrejas, quartéis, de locais onde ocorram
grande circulação ou concentração de pessoas e/ou veículos, fábricas ou depósitos de
explosivos e munições, e outras definidas como tal, que sejam incompatíveis com a
vizinhança de postos de abastecimento e serviços, a ser medido entre a divisa mais
próxima do terreno objeto da solicitação de um novo posto e do terreno da entidade,
estabelecimento ou local acima relacionados como impedimento;
V – Ter instalações sanitárias franqueadas ao público, constante de vaso sanitário,
mictório e lavatório, separada para cada sexo, e ter no mínimo um chuveiro para uso dos
empregados;
VI – Para terrenos localizados nas margens de rios, lagoas, igarapés, e cursos de água, a
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menor distância confrontante nas margens deverá ser de 200 (duzentos) metros;
VII – Ter instalação preventiva contra incêndio, de acordo com o que dispuser a ABNT e
o Corpo de Bombeiros.
§ 1º - As consultas prévias para a instalação de postos de abastecimento de combustíveis e
serviços, expedidas após a publicação desta Lei, terão validade de três meses.
§ 2º - Consultas prévias já expedidas para a construção de postos de abastecimento de
combustíveis e serviços que não possuam Alvará de construção e não iniciaram suas
obras de alvenaria baseada no projeto original até 01 de abril de 2005, deverão se adequar
às medidas estabelecidas nesta lei.
Art. 4 º - As edificações necessárias ao funcionamento dos postos obedecerão ao recuo
mínimo frontal de 5.00m (cinco metros), além do recuo previsto para a via, segundo o
Plano Diretor, e deverá estar disposto de maneira a não impedir a visibilidade, tanto de
pedestres quanto de usuários.
§ 1º - Os boxes para lavagem deverão estar recuados, no mínimo, 10.00m (dez metros) do
alinhamento predial do logradouro para o qual estejam abertos.
§ 2º - A abertura dos boxes de lavagem, quando perpendicular a via pública, deverá ser
isolada da rua pelo prolongamento da parede lateral do box, obedecendo sempre ao recuo
mínimo 5,00 (cinco metros) do alinhamento predial.
§ 3º - As colunas para abastecimento deverão ficar recuadas, no mínimo, 6,00m (seis
metros), além do recuo previsto para a via, do alinhamento predial e afastadas, no
mínimo, 7,00m (sete metros) e 12,00m (doze metros) das divisas laterais e dos fundos,
respectivamente.
Art. 5º. O rebaixamento dos meios-fios para o acesso aos postos só poderá ser executado
obedecidas as seguintes condições:
I – em postos situados nas esquinas, para cada 50,00m (cinqüenta metros) de testada,
poderá haver três trechos de no máximo 10,00m (dez metros) cada, rebaixado no meiofio, por rua, com no mínimo 5,00m (cinco metros) entre eles, não podendo ser rebaixado
o meio-fio no trecho correspondente a curva de concordância das duas ruas;
II – em postos de meio de quadra, para cada 60,00m (sessenta metros) de testada, o
rebaixamento será feito no meio-fio, em três trechos de no máximo 10,00m (dez metros)
cada, com no mínimo 5,00m (cinco metros) entre eles;
III – em postos com área superior a 4.500,00m2 (quatro mil e quinhentos metros
quadrados) e com movimentação de veículos longos, poderá se aumentar o espaço de
rebaixamento de 10,00 (dez metros) para até 20,00m (vinte metros), sendo que para cada
5,00m (cinco metros), aumentará 1,00m (um metro) de calçada.
Art. 6º. Será permitida a instalação de bombas para abastecimento em estabelecimentos
comerciais, industriais, empresas de transportes e entidades públicas, para seu uso
privativo, quando tais estabelecimentos possuírem, no mínimo, 20 (vinte) veículos de
sua propriedade, devendo o respectivo equipamento atender as seguintes condições:
I – as colunas deverão ficar afastadas, no mínimo, 20,00m (vinte metros), resguardada a
faixa de recuo, do alinhamento e afastadas, no mínimo, 7,00m (sete metros) e 12,00m
(doze metros) das divisas laterais e de fundos, respectivamente, devendo, ainda, de estar
no mínimo 7,00m (sete metros) das paredes de madeira e 2,00m (dois metros) de paredes
de alvenaria;
II – distante pelos menos, 400m (quatrocentos metros) de terrenos considerados áreas de
risco como praças esportivas, associações, ginásio de recreação, hospitais, creches,
asilos, escolas, igrejas, quartéis, fábricas ou depósitos de explosivos e munições e
estabelecimentos de grande concentração de pessoas, e outras definidas com tal, que
sejam incompatíveis com a vizinhança de postos de abastecimento e serviços, a ser
medido entre a divisa mais próxima do terreno objeto da solicitação de novo posto e do
terreno da entidade ou estabelecimento acima relacionado como impedimento;
III – a menor distância, medida a partir do ponto de estocagem, será de 1.200,00m (um
mil e duzentos metros) de raio do posto de abastecimentos e serviços mais próximos, já
existente, em razão do adensamento de estocagem de combustível no subsolo e risco
potencial.
Art. 7º. Fica proibida a construção de postos de abastecimento de combustíveis e
serviços, mesmo que observadas as condições estabelecidas no artigo anterior:
I – nos pontos definidos pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, ou órgão que a
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suceder com a mesma competência, como cruzamentos importantes para o sistema
viário, mediante parecer da RBTRANS, ou órgão que a suceder a cerca da matéria;
II – a menos de 400,00m (quatrocentos metros), em terrenos considerados próximos a
áreas de risco como praças esportivas, associações, ginásio de recreação, hospitais,
creches, asilos, escolas, igrejas, quartéis, fábricas ou depósitos de explosivos e munições
e estabelecimentos de grande concentração de pessoas, e outras definidas como tal, que
sejam incompatíveis com a vizinhança de postos de abastecimento e serviços, a ser
medido entre a divisa mais próxima do terreno objeto da solicitação de novo posto e do
terreno da entidade ou estabelecimento acima relacionado como impedimento;
Parágrafo único – Praças esportivas, associações, ginásio de recreação, hospitais,
creches, asilos, escolas, igrejas, quartéis, fábrica ou depósitos de explosivos e munições e
estabelecimentos de grande concentração de pessoas, e outras definidas como tal,
somente poderão se instalar a uma distância superior a 400,00m (quatrocentos metros) de
raio a partir dos limites perimetrais dos terrenos de postos com armazenamento de
combustíveis de que trata a presente Lei.
Art. 8º. A construção de postos de abastecimento de combustíveis e serviços, além das
normas técnicas a que está sujeita, ficará a critério da fiscalização pela Secretaria Municipal
de Obras e Urbanismo e Gerência de Meio Ambiente, ou órgãos que as sucederem com a
mesma competência, atendidas as determinações desta lei e demais disposições legais.
Art. 9º. Para a obtenção do Alvará de Construção junto a Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo, ou órgão que a suceder com a mesma competência, é indispensável à análise
dos projetos, acompanhados da planta baixa de localização dos aparelhos e tanques
reservatórios em escala apropriada e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do
responsável técnico, com a emissão da correspondente certidão de licenciamento
preliminar pela Gerência de Meio Ambiente, ou órgão que suceder com a mesma
competência, aprovação dos projetos pelo Corpo de Bombeiros.
Art. 10. Para a concessão do Alvará de Funcionamento junto à Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo, é necessária a vistoria das edificações quando do seu término, com a
emissão do Habite-se e do correspondente laudo de aprovação pela Gerência Municipal de
Meio Ambiente, ou órgão que a suceder com a mesma competência, do Atestado de Vistoria
do Corpo de Bombeiros ou órgãos que os sucederem.
CAPÍTULO II
DA PROTEÇÃO AMBIENTAL
Art. 11. Para fins de análise e licenciamento ambiental prévio, deverá o interessado
apresentar à Secretaria Municipal de Obras e urbanismo, ou órgão que a suceder na matéria
ambiental, o projeto de construção do posto de abastecimento e serviços e estabelecimentos
de lavagem e/ou troca de óleo e atividades afins, acompanhados dos seguintes documentos:
I – planta de detalhe e situação das instalações subterrâneas;
II –planta de detalhe e situação dos sistemas de retenção e destinação de resíduos de óleo e
graxas e de tratamento de águas residuárias;
III – estudo geológico para implantação dos poços de monitoramento, consistindo de laudo
técnico, contendo o perfil geológico do terreno com determinação da profundidade do
lençol freático, planta de localização e perfil construtivo e geológico dos poços de
monitoramento;
IV – licenciamento ambiental, com base na realização de Estudo de Impacto Ambiental –
EIA/RIMA, de acordo com o art. 49, inciso XIII, da Lei nº. 1.130/99.
Art. 12. Os estabelecimentos que executarem lavagem de veículos, deverão possuir uma
cisterna para captação das águas pluviais, as quais deverão ser utilizadas nos serviços de
lavagem.
Art. 13. Os boxes destinados à lavagem e lubrificação de veículos deverão possuir caixas
de retenção de resíduos de areia, óleos e graxas, pelas quais deverão passar as águas da
lavagem, a fim de receberem o competente tratamento (depuração), antes de serem
lançadas na rede pública, conforme padrão estabelecido pelas normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
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Art. 14. Os pisos das áreas de abastecimento e descarga, lavagem e troca de óleo deverão
ter revestimento impermeável, com sistema de drenagem independente da drenagem
pluvial e/ou das águas servidas, para escoamento das águas residuárias, as quais deverão
fluir por caixas separadoras de resíduos de combustíveis, para serem tratadas, antes da
deposição na rede de águas pluviais, ficando seus prazos e parâmetros a serem definidos
em legislação específica.
Parágrafo único. Para os postos de abastecimento e serviços instalados anteriormente à
publicação desta Lei, poderá a Gerência Municipal do Meio Ambiente, ou órgão que a
suceder com a mesma competência, exigir a aplicação dos dispositivos estabelecidos no
caput deste artigo.
Art. 15. As medições de volume dos tanques subterrâneos de combustíveis deverão ser
executadas através de régua calibrada, própria para este fim, aparelhos de controle de
nível ou outro dispositivo equivalente aprovado pelo órgão normatizador.
Art. 16. Os postos de abastecimento e serviços farão o controle de inventário de cada
tanque conforme legislação federal, ficando a Gerência Municipal do Meio do
Ambiente, ou órgão que a suceder com a mesma competência, autorizado a requerer os
livros para fins de fiscalização.
Art. 17. Todos os tanques subterrâneos e suas tubulações deverão ser testados quanto a
sua estanqueidade, segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, observando-se, também, no que couber, a Lei Municipal nº. 1.199, de 25 de
agosto de 1995, que dispõe sobre a segurança no armazenamento de combustíveis
derivados do petróleo em postos de revenda e instalações particulares do Município.
Art. 18. Para todos os postos de abastecimento e serviços a serem construídos será
obrigatório à instalação de pelo menos 03 (três) poços de monitoramento de qualidade da
água do lençol freático.
Art. 19. Poderão ser realizadas análises de amostras de água coletadas dos poços de
monitoramento, da saída do sistema de retenção de óleos e graxas e do sistema de
tratamento de águas residuárias existentes nos postos de abastecimento e congêneres,
quando assim convier a Gerência Municipal do Meio Ambiente ou órgão que a suceder
com a mesma competência.
Art. 20. Os postos de abastecimento e serviços já instalados, bem como as demais
atividades que possuam estocagem subterrânea de combustíveis, deverão apresentar à
Gerência Municipal de Meio Ambiente, ou órgão que a suceder com a mesma
competência, no prazo máximo de 06 (seis) meses, a partir da publicação desta lei a
seguinte documentação:
I – Planta das instalações subterrâneas;
II – Declaração da idade dos tanques de combustíveis, firmada pelo proprietário do
estabelecimento e pela companhia distribuidora.
Art. 21. As medidas de proteção ambiental para armazenagem subterrânea de
combustíveis líquidos, estabelecidas nesta lei, aplicam-se a todas as atividades que
possuam estocagem subterrânea de combustíveis.
Art. 22. Os tanques, conexões, tubulações e demais dispositivos utilizados para a
armazenagem subterrânea de combustíveis líquidos, atenderão às disposições da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Art. 23. Nos postos de abastecimento e serviços já instalados, quando da substituição de
tanques obsoletos por tanques novos compostos de material reciclável, aqueles deverão
ser removidos e desativados.
Art. 24. A Gerência Municipal do Meio Ambiente, ou órgão que a suceder com a mesma
competência, manterá cadastro atualizado referente às condições ambientais dos
estabelecimentos de lavagem e/ou troca de óleo, de comércio e/ou armazenamento de
combustíveis.
Parágrafo único. As empresas distribuidoras deverão cadastrar, junto a Gerência
Municipal do Meio Ambiente, ou órgão que a suceder com a mesma competência, os
técnicos responsáveis pelo atendimento quanto à situação de risco e/ou acidentes
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ambientais, no prazo de 06 (seis) meses, contados da data de publicação desta lei.
Art. 25. O descumprimento do disposto neste capítulo acarretará a aplicação das sanções
previstas em lei, independente das sanções civis e criminais pertinentes.
CAPÍTULO III
DA ANÁLISE DOS PROJETOS E DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
Art. 26. Deverá ser afixada placa indicativa com os dados do alvará de funcionamento,
próxima às unidades de abastecimento (bombas) de combustíveis.
Art. 27. A apresentação dos projetos de estabelecimentos de que trata esta Lei, para
exame dos órgãos técnicos da Prefeitura, deverá ser precedida de consulta, ocasião em
que se fará a descrição dos serviços a serem prestados pelo posto, dos equipamentos e da
destinação dos compartimentos.
§ 1º. A consulta prévia deverá ser acompanhada de croqui elucidativo quanto à situação
do lote e suas dimensões.
§ 2 º. Atendida a legislação em vigor, a municipalidade expedirá, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, Certidão de Uso e Ocupação de Solo.
§ 3º. Os projetos serão examinados pela Prefeitura somente após o processamento da
consulta prévia.
Art. 28. A Licença de Operação (LO) expedida pelo órgão ambiental estadual é requisito
para o processamento final e conseqüente expedição de “Alvará de Funcionamento”
municipal.
Parágrafo único – Caso seja verificado pela fiscalização o acréscimo de área construída,
após a expedição do Alvará de Funcionamento, sem a expedição das devidas licenças,
este será imediatamente cassado.
Art. 29. Os postos revendedores deverão possuir plano de emergência que contemple, no
mínimo, os procedimentos adequados a cada tipo de acidente e os responsáveis pelas
ações emergenciais, de acordo com as Resoluções do Conselho Nacional do Meio
Ambiente – CONAMA – e das normas técnicas pertinentes.
Art. 30. Após a expedição do Alvará de Funcionamento, será obrigatória a juntada do
registro de revendedor expedido pela Agência Nacional do Petróleo – ANP – ao
protocolado de aprovação do empreendimento.
Art. 31. As autoridades municipais incumbidas da fiscalização de postos de combustível
deverão instaurar procedimento administrativo para a cassação de alvará sempre que
tomarem conhecimento da perda da autorização para funcionamento perante quaisquer
outros órgãos públicos competentes nessa matéria.
Art. 32. Deverão estar a disposição da fiscalização, no estabelecimento de revenda de
combustível, Laudo de Vistoria das obras, equipamentos e serviços do respectivo posto,
elaborado por profissional habilitado.
CAPÍTULO IV
DAS INFRAÇÕES, DEFESA E PENALIDADES
Art. 33. O auto de infração será lavrado por fiscal da Municipalidade e deverá conter,
obrigatoriamente:
I – qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura do auto;
III – a descrição do fato infracional;
IV – a disposição legal infringida;
V – o prazo da 15 (quinze) dias, contados da data da notificação ao autuado, para
apresentação de defesa;
VI – a qualificação das testemunhas, se houver;
VII – a assinatura do autuante, a indicação do órgão de origem, cargo, função e o número
de sua matrícula.
Parágrafo único. A assinatura do autuado no auto de infração, que poderá ser lançada sob
protesto, não implica em confissão da falta, nem a sua recusa em agravação da mesma,
entregando-se-lhe, em qualquer caso, a respectiva contrafé.
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Art. 34. A notificação do infrator será efetuada da seguinte forma:
I – pessoalmente, na pessoa do autuado, do seu representante legal ou preposto, dando-se
ao autuado cópia do Auto de Infração, em que se mencionarão as infrações e o prazo
marcado para defesa;
II – por carta com Aviso de Recebimento – AR, quando impossível a citação prevista no
inciso anterior.
Parágrafo único – O prazo para apresentação da defesa contar-se-á a partir do primeiro
dia útil da entrega da cópia do auto de infração ou da juntada do comprovante de entrega
da notificação mandada por carta com “AR” ao processo iniciado pelo Auto de Infração.
Art. 35. Constituem infrações administrativas construir, modificar, ampliar e funcionar
postos revendedores de combustíveis e/ou postos de serviços em desacordo com a
presente Lei, ficando o infrator sujeito às seguintes penalidades:
I – intimação para cumprimento da presente Lei ou para saneamento de irregularidades,
no prazo de 10 (dez) dias;
II – multa equivalente a 150 (cento e cinqüenta) UFMRBs pela inobservância da
intimação, com a concomitante lavratura de nova intimação para o encerramento da
atividade no prazo de 72 (setenta e duas) horas;
III – lacração do estabelecimento, após o decurso de prazo para o encerramento da
atividade;
IV – multa diária equivalente a 1.000 (mil) UFMRBs por descumprimento do lacre, além
das medidas judiciais cabíveis.
Parágrafo único – A interposição de recurso suspende a aplicação da penalidade até o seu
julgamento, facultando-se ao interessado requerer, alternativamente, à Administração
dilação do necessário ao saneamento das irregularidades, prazo este nunca superior a 90
(noventa) dias, improrrogável.
Art. 36. As infrações administrativas serão apuradas em processo próprio, assegurado o
direito da ampla defesa.
Parágrafo único – Nas hipóteses em que a irregularidade possa ocasionar risco à
segurança e à incolumidade de pessoas ou bens, a administração deverá promover a
imediata lacração do estabelecimento, abrindo vista do procedimento aos interessados,
para que tenham acesso aos motivos expostos nos autos.
Art. 37. O prazo para a interposição de razão de defesa em primeira instância será de 15
(quinze) dias contados da data da notificação, e igual prazo para recurso em Segunda
instância, a contar do recebimento da notificação da decisão do primeiro julgamento.
§ 1º. As razões de defesa, em primeira instância, serão dirigidas ao Departamento de Uso
e Ocupação do Solo, e o recurso em segunda instância à Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismos, ou órgão que a suceder.
§ 2º. O prazo de recurso contar-se-á a partir do primeiro dia útil da publicação do
despacho no Diário Oficial do Município.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 38. Os postos de combustíveis em operação na data da publicação desta Lei que
estejam obrigados a proceder à adequação por força de normas e exigências do órgão
ambiental estadual – mesmo que tais exigências impliquem em reforma e/ou
readequação total ou parcial do estabelecimento – se eximem, em nível municipal, da
incidência das regras estabelecidas no que diz respeito a recuos e distâncias entre outros
equipamentos e divisas, caso o espaço físico existente não esteja suficiente para
atendimento das regras estabelecidas na presente Lei e demais normas municipais.
Parágrafo único – Fica ressalvado, porém, que os postos de abastecimento de
combustíveis e serviços que encerrarem suas atividades de comercialização, compra e
venda de combustível por período superior a 3 (três) meses e que pretendem retornar às
mesmas atividades, ficarão sujeitos ao disposto nesta lei.
Art. 39. Os casos omissos serão analisados pela Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo e Gerência Municipal de Meio Ambiente, ou órgãos que os sucedam com as
mesmas competências.
Art. 40. Sem prejuízo do disposto nos arts. 17 e 21 desta Lei, os estabelecimentos
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implantados ou em fase de implementação antes da publicação da presente lei, terão o
prazo de 01 (um) ano para se adequarem às medidas de proteção ambiental especificadas
no art. 10, itens I e II.
Parágrafo único – No caso de constatação de irregularidades potencializadoras de risco
ambiental, a Gerência Municipal do Meio Ambiente poderá, a seu critério, determinar a
sua imediata regularização.
Art. 41. Ficam revogados os Artigos 266, 267, 268, 269 e 270, da Lei nº 611, de 25 de
junho de 1986.
Art. 42. Esta Lei será regulamentada em 30 (trinta) dias, por decreto, e entrará em vigor
na data de sua publicação.
Art. 43. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio Branco-Acre, 25 de julho de 2005, 117º da República, 103º do Tratado de Petrópolis,
44º do Estado do Acre e 96º do Município de Rio Branco.
RAIMUNDO ANGELIM VASCONCELOS
Prefeito de Rio Branco.

Segundo o Requerente, haveria inconstitucionalidade formal, já que se ofendeu, em
primeiro lugar, a regra da repartição de competências em matéria legislativa, particularmente no
que toca à atividade econômica, pois ao Município compete legislar apenas sobre questões de
interesse local, como determina o art. 30, da Carta acreana, e não sobre direito civil e comercial,
temas que são afetos, privativamente, à União, nem sobre produção e consumo, que estão na
esfera da legislação concorrente da União, Estados e Distrito Federal.
Ainda no campo da inconstitucionalidade formal, aduz o Requerente que a competência
para regular e fiscalizar a atividade de revenda de combustíveis pertence, exclusivamente, à
União, através de atos normativos editados pelo Congresso Nacional devidamente
regulamentados pela Agência Nacional de Petróleo.
Alega o Requerente, ao mesmo passo, que haveria inconstitucionalidade material, pois a
Lei nº. 1.542 / 05 contrariou vários princípios da Carta Magna, que são reproduzidos na
Constituição do Estado do Acre, inclusive os da livre iniciativa e concorrência, da defesa do
consumidor e da liberdade de exercício das atividades econômicas.
Para o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, tanto a Constituição do
Estado, quanto a Lei Orgânica do Município devem obedecer, por vinculação paramétrica, aos
princípios estabelecidos pela Carta Magna.
Afirma o Parquet, ainda, que a preservação da segurança, utilizada como fundamento da
Lei inquinada de inconstitucional, não pode servir, isoladamente, como barreira ao exercício de
atividades econômicas, como acabou ocorrendo no caso em exame.
Pondera que a Lei argüida de inconstitucional restringiu, de modo desproporcional, a
liberdade de iniciativa, malferindo, deste modo, a igualdade entre os empreendedores do ramo de
combustíveis.
Observa, também, que a multiplicação de estabelecimentos desta natureza gera
empregos, aumentando a concorrência e trazendo a melhoria dos serviços e a redução dos preços
ao consumidor.
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Neste caso, segundo o Requerente, deixou o Município de Rio Branco de observar o art.
164, § 4º, da Constituição do Estado do Acre, que reproduz o princípio da livre iniciativa,
vedando, por decorrência lógica, a prática do cartel, que teria sido prestigiada pelo legislador
municipal.
Cita, por fim, a Súmula n. 646, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que foi assim
redigida: “Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de
estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área”.
Pediu, então, que se concedesse a medida cautelar pleiteada, para suspender,
liminarmente, a eficácia da Lei Municipal nº. 1.542, de 25 de julho de 2005, editada pelo
Município de Rio Branco, declarando-se, ao final, a sua inconstitucionalidade formal e material.
Considerando o art. 255, do Regimento Interno desta Corte, e havendo relevante
interesse de ordem pública, outra alternativa não restava senão submeter a Medida Cautelar à
apreciação deste Tribunal Pleno.
Já na Sessão de Julgamento, o insigne Desembargador FELICIANO VASCONCELOS,
suscitou, como questão de ordem, a ilegitimatio ad processum do Procurador-Geral de Justiça,
para promover a presente Ação Direta.
Na mesma Sessão, o eminente Desembargador ARQUILAU MELO suscitou Questão
de Ordem, propondo que, antes do exame da medida cautelar, fosse ouvida a autoridade da qual
emanou a lei que se reputa inconstitucional.
A Questão de Ordem foi resolvida, decidindo esta Corte, por maioria de votos, e sendo
vencida a Relatora, que o feito deveria ser convertido em diligência, possibilitando-se ao
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO o oferecimento de manifestação prévia.
Na manifestação de fls. 56 a 77, alega o MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, em apertada
síntese, que o pedido é de todo improcedente, faltando-lhe precisa indicação do dispositivo da
Carta do Estado do Acre que teria sido violado pela Lei inquinada de inconstitucional.
Entende o Requerido, por isso mesmo, que está ausente a possibilidade jurídica do
pedido, já que o Requerente indica dispositivos da Constituição Federal, cuja violação só está
sujeita a controle concentrado na SUPREMA CORTE.
Aponta o Requerido, por outro lado, o princípio da supremacia do interesse público, não
sendo razoável, a seu ver, sacrificar o interesse da população em benefício de alguns postos de
gasolina.
Aduz, também, que não há qualquer violação ao princípio constitucional da repartição
de competências, destacando que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse
local.
Obtempera, ao mesmo passo, que a lei argüida de inconstitucional não viola o princípio
da livre concorrência, nem impede, tampouco, o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão.
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Para fundamentar a defesa da Lei argüida de inconstitucional, traz o Requerido dois
acórdãos da SUPREMA CORTE, sendo o primeiro relatado pelo Ministro SEPÚLVEDA
PERTENCE, e o segundo, pela Ministra ELLEN GRACIE.
Pondera, por fim, que estão ausentes os pressupostos para a concessão da medida
liminar, pois não há qualquer demonstração de inconstitucionalidade na Lei municipal nº. 1.542 /
2005.
Pede, então, que se acolha a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido ou,
alternativamente, que se indefira o pedido de liminar.
Pelo Acórdão nº. 5.006, datado de 25 de outubro de 2006, esta Colenda Corte, por
maioria de votos, rejeitou a Questão de Ordem relativa à falta de legitimatio ad processum do
Chefe do Ministério Público, suscitada pelo Eminente Desembargador FELICIANO
VASCONCELOS, que foi vencido em voto isolado. Também por votação majoritária, foi
acolhida a Questão de Ordem suscitada pelo Desembargador ARQUILAU MELO, sendo
convertido o feito em diligência para a oitiva da autoridade da qual emanou a Lei que se reputa
inconstitucional. Por unanimidade de votos, foi rejeitada a liminar de impossibilidade jurídica do
pedido, por entender esta Corte que a Inicial, embora mencione, aqui e ali, a Carta Magna,
também veicula pretensão fundada na ofensa da Constituição do Estado do Acre, mais
precisamente aos princípios da livre iniciativa e da liberdade de concorrência.
O pedido cautelar, depois de afastadas as preliminares, foi deferido, mantendo-se, até o
julgamento final desta ADI, a eficácia da Lei nº. 1.542, de 25 de julho de 2005, editada pelo
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.
Notificado a insigne Presidente, em exercício, da Câmara de Vereadores de Rio Branco,
Sua Excelência, em conjunto com advogado daquela Casa Legislativa, apresentou as
Informações de fls. 123 a 130, aduzindo, em apertada síntese, que não existe a
inconstitucionalidade apontada na Inicial, pois a Lei decorreu de amplo debate, no Parlamento e
na sociedade, onde se decidiu que seria necessário privilegiar a segurança coletiva e o interesse
público, que sobrelevam ao interesse particular e à liberdade de iniciativa.
Entende aquela autoridade, por outro lado, que compete ao Município a polícia
administrativa das atividades urbanas em geral, para ordenar a vida em sociedade.
Obtempera o Presidente do Legislativo Mirim, ainda, que a Lei inquinada de
inconstitucional se escuda em precedentes da SUPREMA CORTE que admitem a fixação de
regras de segurança para atividades de risco, como a exploração de postos de combustíveis.
Postula a Presidente da Câmara Municipal, em exercício, Vereadora ARIANE
CADAXO FEITOSA LIMA, a improcedência da presente ADI.
Sua Excelência, o Senhor Prefeito Municipal de Rio Branco, RAIMUNDO ANGELIM
VASCONCELOS, também enfatiza que a legislação Municipal não atinge o princípio da livre
concorrência, nem impede o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas estabelece
critérios de segurança mínimos, necessários em se tratando da exploração de atividade de risco.
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Atuando na defesa do ato impugnado, a Procuradoria-Geral do Estado suscita a
preliminar de incompetência deste Tribunal, aduzindo que os princípios supostamente violados
são da Carta Federal, embora de reprodução obrigatória na Constituição do Estado. Neste caso,
entende aquele Órgão que a competência é privativa da SUPREMA CORTE, pois os princípios
que se pretendem resguardar são normas de absorção compulsória pela Carta local.
No mérito, defende a Procuradoria-Geral do Estado a improcedência do pedido,
escudando-se, inclusive, em acórdãos da SUPREMA CORTE.
É o Relatório.

II - VOTO
1. Voto Relativo à Preliminar de Ausência do Pressuposto Processual da Competência desta
Corte Para conhecer da presente ADI
A Desembargadora Miracele de Souza Lopes Borges (Relatora):
Atuando na defesa do ato normativo, suscita a Procuradoria-Geral do Estado, como
preliminar, a falta do pressuposto processual da competência, aduzindo, em apertada síntese, que
os princípios da Carta Estadual, que se argúi de violados, na verdade, são regras da Constituição
da República que a Carta acreana simplesmente reproduz no âmbito local.
Data maxima vênia
A prevalecer tal entendimento, nitidamente restritivo do sistema de controle de
constitucionalidade, estar-se-ia relegando a Augusta Assembléia Legislativa à função de simples
tabelionato de notas, cuja atribuição mais importante, que é a de constituinte estadual, equivaleria
à tarefa burocrática de autenticar, no âmbito local, cópias da Constituição da República.
Além dessa inegável capitis diminutio, tal pensamento ofende a autonomia do Estado,
menoscabando a competência da Justiça local, que teria a sua função de controle de
constitucionalidade reduzida a alguns poucos parâmetros da Carta Estadual, que não tivessem
correspondentes na Lei Maior da República.
Na verdade, abstraindo da Constituição do Estado as normas que derivam, por
vinculação paramétrica, direta ou reflexa, da Carta da República, ter-se-ia um pequeno resíduo
normativo, que sequer justificaria a própria existência de uma Carta local, e muito menos de um
sistema estadual de fiscalização de constitucionalidade.
Sem embargo, as Cartas estaduais existem no sistema de pirâmide normativo
escalonada, e elas têm a função precípua de declarar, formal e materialmente, a autonomia das
Unidades Federativas, inclusive no plano legislativo.
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Essa reserva em matéria de lei, ou melhor, esse espaço de conformação normativa, que a
Carta Magna outorga aos Estados, mais do que uma figura de retórica, como imagina a
Procuradoria-Geral do Estado, é a manifestação máxima da autonomia política dos Estados, e
serve para dar aplicabilidade direta e imediata ao princípio federativo, insculpido no art. 18,
caput, da Constituição da República.
Não podemos reduzir o Estado, e a sua Augusta Assembléia Constituinte, à figura de
simples tabelionato de notas, nem esta Corte à função de catador de papéis, isto é, de pequenas
sobras da competência do Excelso Pretório.
A presente interpretação, ao contrário de menosprezar o espaço da SUPREMA CORTE,
serve, na verdade, para desafogar aquele elevado Pretório, órgão máximo da Justiça brasileira, de
questões que só interessam às comunidades locais.
E essa interpretação que propomos, por ser ampliativa, e não restritiva do sistema de
controle de constitucionalidade, não retira da SUPREMA CORTE a sua competência para
fiscalizar a observância dos princípios constitucionais sensíveis, cuja desobediência implica,
inclusive, na intervenção federal, que, neste caso, tem caráter nitidamente conformador da Lei
local. Em outras palavras, a atuação da SUPREMA CORTE, quando fiscaliza a inobservância de
tais princípios, serva para amoldar o Ente local, e seu sistema normativo, às regras de organização
político-administrativa da República.
Ora, se preservarmos a competência da Corte local, quando o parâmetro de controle for
a Carta do próprio Estado, ainda assim poderá a questão chegar à SUPREMA CORTE, não
apenas em controle difuso, através do recurso extraordinário, cabível contra decisões deste
Tribunal, inclusive quando proferidas em ações diretas de inconstitucionalidade, mas também
por meio de controle abstrato e concentrado, se o parâmetro de controle, em se tratando de norma
de absorção compulsória, for a Lei Fundamental da República, e não a Carta estadual.
Embora a inicial da presente ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal,
eventualmente, possa mencionar, e até reproduzir, de modo reflexo, princípios da Carta Magna,
cuja violação não está sujeita ao controle abstrato nesta Corte, para ser juridicamente possível o
pedido, justificando-se a competência da Corte estadual, basta que também se veicule pretensão
fundada na ofensa da Constituição do Estado do Acre, inclusive quando se trate de norma adotada
pela Carta local em virtude de vinculação paramétrica ou simetria com a Lei Fundamental da
República.
Portanto, se a presente Ação Direta, embora cite, aqui e ali, a Carta da República, tem
como parâmetro de controle a Carta estadual, está presente o pressuposto processual da
competência desta Corte, mesmo em se tratando de regras da Constituição Estadual que derivam,
por vinculação paramétrica, de princípios constitucionais sensíveis da Lei Fundamental da
República.
Sob pena de ofensa ao princípio federativo, deve-se resguardar a competência da Corte
local, se necessário, estabelecendo uma interpretação ampliativa do sistema de controle de
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constitucionalidade, a fim de salvaguardar a competência da SUPREMA CORTE, a quem
compete examinar a Lei local em face da Carta Magna, mas sem deixar de preservar, contudo, a
competência da Corte estadual, para examinar preceitos de lei local em confronto com a Carta do
Estado, ainda quando se trate de princípio de reprodução obrigatória.
Não quero relegar a nossa Corte a um papel meramente secundário, e não tenho dúvida
de que a interpretação da Procuradoria-Geral do Estado, se a levarmos à sua extensão máxima,
conduzirá, pela reductio ad absurdum, à completa inutilidade da ação direta de
inconstitucionalidade em face da Constituição estadual.
Pelas razões expostas, rejeito a preliminar de falta de pressuposto processual,
declarando a competência desta Corte para conhecer da presente ADI, utilizando como
parâmetro de controle, apenas e tão-somente a Carta estadual.
É o meu Voto.

2. Voto Relativo à Preliminar de Falta de Condição da Ação por Impossibilidade Jurídica
do Pedido
A Desembargadora Miracele de Souza Lopes Borges ( Relatora ):
Deixo de examinar a presente questão, pois este tema já foi objeto de deliberação
unânime desta Corte, quando do julgamento da medida Cautelar. Neste caso, seria não apenas
desnecessário ressuscitar esse debate, já definitivamente sepultado na Corte, mas também seria
afrontar a coisa julgada formal, que tornou preclusa a questão relativa à impossibilidade jurídica
do pedido, já afastada por meio do Acórdão nº. 5.006, que sequer foi objeto de recurso.
Assim sendo, não conheço da preliminar, mantendo a decisão já proferida quando do
julgamento da Medida Cautelar.
É o meu Voto.

3. Voto Relativo ao Mérito
A Desembargadora Miracele de Souza Lopes Borges ( Relatora ):
Devo salientar, antes de tudo, que a matéria já foi examinada pelo Excelso SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, é claro que à luz da Carta Magna, e não da Constituição do Estado do
Acre, como estamos fazendo neste momento.
Contudo, os princípios constitucionais de que se cuidava, na EXCELSA CORTE, e os de
que se trata, no caso dos Autos, são idênticos, já que a Carta Estadual, por vinculação paramétrica,
limita-se a reproduzir, quase ipsis verbis, o texto da Lei Fundamental.
Assim sendo, nada impede a invocação dos precedentes do EXCELSO PRETÓRIO,
não só pela fonte de que emanam, mas pela orientação segura e, sobretudo, pela experiência que
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refletem no trato com questões constitucionais.
Devo reconhecer, a bem da verdade, que a Súmula nº. 646, editada pela SUPREMA
CORTE, realmente inquina de ofensiva ao princípio da livre concorrência a lei municipal que
impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.
Numa leitura mais apressada, como a que foi feita pelo Requerente, poder-se-ia concluir
que a Lei Municipal nº. 1.542 / 05, ao estabelecer distância mínima entre os postos de revenda de
combustíveis, e entre estes e certos tipos de estabelecimentos, como hospitais, creches, etc.,
malferiu o princípio da livre concorrência, cristalizada não apenas no art. 170, IV, e parágrafo
único, da Carta Magna, como também do art. 164, § 4º, da Constituição do Estado do Acre.
Deve-se observar, entretanto, que este não é o pensamento da EXCELSA CORTE, em se
tratando de revenda de combustíveis ou, de resto, de produtos que coloquem em risco a segurança
da população e o meio ambiente.
Para que não fique o dito sem prova, trago à colação o Acórdão do Recurso
Extraordinário nº. 235.736, proferido pela Primeira turma do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL e relatado pelo Ministro ILMAR GALVÃO:
ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PEDIDO DE
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE POSTO DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS.
SUPERVENIÊNCIA DE LEI (LEI Nº. 6.978/95, ART. 4º, § 1º) EXIGINDO
DISTÂNCIA MÍNIMA DE DUZENTOS METROS DE ESTABELECIMENTOS
COMO ESCOLAS, IGREJAS E SUPERMERCADOS. ALEGADA OFENSA AOS
ARTS. 1º, IV, 5º, XIII E XXXVI; 170, IV E V; 173, § 4º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Requerimento de licença que gerou mera expectativa de direito, insuscetível –
segundo a orientação assentada na jurisprudência do STF -, de impedir a incidência das
novas exigências instituídas por lei superveniente, inspiradas não no propósito de
estabelecer reserva de mercado, como sustentado, mas na necessidade de ordenação
física e social da ocupação do solo no perímetro urbano e de controle de seu uso em
atividade geradora de risco, atribuição que se insere na legítima competência
constitucional da Municipalidade.

No caso citado, a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga teve negado o seu pedido
de licença para a instalação de posto de revenda de combustíveis, também com base em Lei
Municipal, por estar o local da pretendida construção, situado a menos de 200 metros de
estabelecimentos como escolas, igrejas e supermercados.
Segundo o Relator, Ministro ILMAR GALVÃO, a Lei nº. 6.978 / 95, editada pelo
Município de Belo Horizonte, e idêntica à Lei nº. 1.542 / 05, que é objeto desta ADIN, vedava a
concessão de licença para “(...) a instalação de postos de abastecimento localizados a menos de
duzentos metros de escolas, quartéis, creches, asilos, igrejas, hospitais, casa e centros de saúde,
supermercados, hipermercados e similares”.
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Para o insigne Ministro ILMAR GALVÃO,
cuida-se de norma que, em conformidade com os arts. 30, inc. I e VIII, e 182 da Carta
Federal, ordena física e socialmente a ocupação do solo, a fim de controlar seu uso na
comercialização de combustíveis, atividade geradora de riscos. Não se caracteriza,
portanto, ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, uma vez que as limitações
impostas têm o objetivo de garantir a segurança em locais de grande afluência de
pessoas e não estabelecer reservas de mercado, como aponta a recorrente.

Esclarecendo o porquê da não aplicação da antiga jurisprudência da SUPREMA
CORTE, relativa à instalação de farmácias e congêneres, que se consolidou na Súmula nº. 646,
dizia o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, também no julgamento do Recurso Extraordinário
nº. 235.736, que caía por terra, em se tratando da implantação de posto de revenda de
combustíveis, o argumento da violação à liberdade de concorrência, já que o motivo
determinante da medida restritiva era a segurança da população, e não a garantia de mercado.
Em outro precedente, também julgado pela SUPREMA CORTE, mas relatado pela Ministra
ELLEN GRACIE, ficou estabelecido que o direito à livre concorrência não é assim tão vasto, não
chegando a ponto de impedir o Poder Público de instituir critérios de segurança, como o distanciamento
mínimo entre estabelecimentos similares, quando houver comprometimento da segurança pública. O
referido Acórdão, que decidiu o Recurso Extraordinário nº. 204.187, foi assim ementado:
Postos de gasolina. Atividade de alto risco que justifica o prudente distanciamento, na
mesma área geográfica, de estabelecimentos congêneres. Inexistência de
inconstitucionalidade do art. 3º, letra b, da Lei n. 2.390, de 16.12.74, do Município de
Belo Horizonte (MG). RE conhecido, mas improvido.

Do voto da Ministra ELLEN GRACIE, colho o seguinte e elucidativo lanço:
O acórdão recorrido está assim fundamentado:
'No caso específico dos postos de gasolina, é evidente o interesse que deriva da
segurança que é necessário prevenir, impedindo sua concentração, ou, em outras
palavras, exigindo certo distanciamento, dos que vierem a ser instalados em relação
aos já existentes, fixado em oitocentos metros, no art. 3º, letra 'b”da citada lei' (fl. 162).
E prossegue o acórdão:
'Também não se pode crer que aquele dispositivo signifique intervenção do Município
em atividade econômica, pois não há proibição de instalação de postos de gasolina,
não se tolhe a iniciativa privada de instalá-los, apenas se regulamenta a sua
localização, por interesses presumidamente públicos. ' (fls. 162)
Estimo que o Município pode, sim, tendo em vista que a comercialização de
combustível é atividade geradora de riscos, evitar concentração de postos de
abastecimento, com o objetivo de garantir a segurança em locais de afluência de
pessoas. Não se cuida de estabelecer reservas de mercado como aponta a recorrente.
Bem por isso, a lei questionada também contém regra estabelecendo distância mínima
de postos de gasolina, de escolas, quartéis, asilos, hospitais e casas de saúde (Lei 2.390,
art. 3º, letra c) e nessa última hipótese esta Corte, no julgamento do RE 235.736,
relatado pelo Ministro Ilmar Galvão, afastou a alegação de ofensa ao princípio
constitucional da livre concorrência.
Não se trata, portanto, de limitação geográfica à instalação de postos de gasolina, de
sorte a cercear o exercício da livre concorrência, mas de prudente distanciamento, na
mesma área geográfica, de atividades de alto risco à população.
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A exemplo do que aconteceu no precedente relatado pela ministra ELLEN GRACIE, a
Lei nº. 1.542 / 05, editada pelo Município de Rio Branco, também foi motivada por razões de
segurança, além de inspirar-se na defesa do meio ambiente, aplicando-se, por conseqüência, a
orientação do EXCELSO PRETÓRIO, muito bem explicitada no Acórdão do Recurso
Extraordinário nº. 204.187.
Ainda no precitado Acórdão, aduzia o Ministro GILMAR MENDES, em declaração de
voto, que a SUPREMA CORTE considera violadora da livre concorrência a restrição relativa às
farmácias ou estabelecimentos similares, onde não há razão plausível para o distanciamento
geográfico imposto por lei. O mesmo não ocorre, segundo o insigne Ministro, quando se cuida
“(...) de postos de gasolina e da fixação de distância pra funcionamento, tendo em vista, inclusive,
razões de segurança”.
Por isso, Sua Excelência, o Ministro GILMAR MENDES, acompanhou a Ministra
ELLEN GRACIE, merecendo o Acórdão do Recurso Extraordinário nº. 204.187 votação
unânime no âmbito da Segunda Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, guardião
máximo do nosso sistema constitucional.
O último precedente apontado, julgado em 14 de junho de 2005, portanto há menos de
um ano, está consolidado no Acórdão do Recurso Extraordinário nº. 199.101, de Santa Catarina,
que foi relatado pelo Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE:
Município: competência: Lei municipal que fixa distanciamento mínimo entre postos
de revenda de combustíveis, por motivo de segurança: legitimidade, conforme a
jurisprudência do Supremo Tribunal (v.g. RE 204.187, 2ª T., Ellen Gracie, DJ
2.4.2004; RE 235.736, 1ª T., Ilmar Galvão, DJ 5.2.20000).

Não tenho dúvida de que a Lei Municipal nº. 1.542 / 05 prioriza a segurança da
coletividade, já que estipulou critérios regulamentadores para a instalação de postos de revenda
de combustíveis na área urbana da cidade, não proibindo, nem de longe, a implantação de novos
empreendimentos.
A Lei Municipal em exame apenas define distâncias mínimas, que entendeu necessárias
para preservar a segurança das pessoas e do meio ambiente, reduzindo o potencial lesivo de
eventuais acidentes, cuja gravidade varia na razão direta da quantidade de combustível estocado
num determinado perímetro.
E tal motivação está mais do que clara, como se pode ver do seu art. 3º, que estabelece,
por razões de segurança, a distância mínima entre os postos de revenda de combustíveis, levando
em conta, neste caso, o risco decorrente da estocagem de combustíveis no espaço urbano. Para
autorizar a instalação de revendas de combustíveis, fixa, no inciso III, que “a menor distância,
medida a partir do ponto de estocagem, será de 1.200m ( mil e duzentos metros )de raio do posto
de abastecimento e serviços mais próximo, já existente, em razão do adensamento de estocagem
de combustível no subsolo e risco potencial”.
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Não menos claro, por outro lado, é o inciso IV, também do art. 3º, da Lei n. 1.542 / 05,
que trata da distância entre os postos e estabelecimentos diversos. O preceito é bem claro, quando
dispõe que a revenda de combustíveis deve estar:
IV – Distante pelo menos 400m ( quatrocentos metros ) de raio do perímetro dos
terrenos considerados áreas de risco, como praças esportivas, associações, ginásio de
recreação, hospitais, creches, asilos, escolas, igrejas, quartéis, de locais onde ocorra
grande circulação ou concentração de pessoas e/ou veículos, fábricas ou depósitos de
explosivos e munições, e outras definidas como tal, que sejam incompatíveis com a
vizinhança de postos de abastecimento e serviços, a ser medido entre a divisa mais
próxima do terreno da entidade, estabelecimento ou local acima relacionados como
impedimento.

O objetivo da lei, portanto, foi limitar a quantidade de combustível estocado num
determinado perímetro, com vistas à segurança das pessoas e do meio ambiente, já que a
estocagem excessiva eleva à potencialidade do risco de explosão, sobretudo em caso de acidente,
hipótese que não pode ser afastada pelo legislador.
Neste sentido, aliás, foi baixada a Resolução nº. 273, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente — CONAMA, que estabelece critérios a serem observados na autorização de novos
postos de revenda de combustível. Ora, basta ler os diversos “considerandos” da referida
Resolução, para se ter absoluta consciência dos riscos desta atividade econômica:
O Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, no uso das competências que lhe
foram conferidas pela Lei n. 6.938 de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto
n. 99.274, de 6 de julho de 1980, e tendo em vista o disposto na Resolução CONAMA n.
237, de 19 de dezembro de 1997 e em seu Regimento Interno, e
considerando que toda instalação e sistemas de armazenamento de derivados de petróleo
e outros combustíveis, configuram-se como empreendimentos potencialmente ou
parcialmente poluidores e geradores de acidentes ambientais;
considerando que os vazamentos de derivados de petróleo e outros combustíveis podem
causar contaminação de corpos d'água subterrâneos e superficiais, do solo e do ar;
considerando os riscos de incêndio e explosões, decorrentes desses vazamentos,
principalmente, pelo fato de que parte desses estabelecimentos localizam-se em áreas
densamente povoadas;
considerando que a ocorrência de vazamento vem aumentando significativamente nos
últimos anos em função da manutenção inadequada ou insuficiência, da obsolescência
do sistema e equipamentos e da falta de treinamento de pessoal;
considerando a ausência e/ou uso inadequado de sistemas confiáveis para a detecção de
vazamento;
considerando a insuficiência e ineficácia de resposta frente a essas ocorrências e, em
alguns casos, a dificuldade de implementar as ações necessárias.

É bastante arriscada, portanto, a atividade econômica ora em exame, como já expôs a
Resolução nº. 273, do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA.
Por outro lado, não é preciso mais do que uma simples leitura da Lei Municipal nº. 1542 /
05, para se constatar que não há, em seu texto, qualquer alusão à concorrência entre empresas do
setor, ficando afastada qualquer conjectura acerca de um suposto conluio entre o Poder Público e
empresas já instaladas.
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Na verdade, se houvesse conluio, o Município de Rio Branco, ao invés de regulamentar
a distância entre as revendas, e entre estas e certos estabelecimentos, simplesmente proibiria a
instalação de novos postos, o que nem de longe ocorreu.
E o legislador municipal, diante de empreendimentos que coloquem em risco potencial
a coletividade, não pode ficar inerte nem fazer ouvidos de mercador, devendo fazer prevalecer o
interesse público.
Sob pena de se vilipendiar o interesse coletivo em favor do individual, não se pode, na
verdade, permitir que se coloque em risco a segurança das pessoas, autorizando-se a instalação
desenfreada de postos de revenda de combustíveis, sem qualquer critério regulamentador do uso
do solo urbano, particularmente quando há sérias implicações para o meio ambiente.
Não podemos esquecer, Excelências, que a ausência de lei regulamentadora significaria
uma verdadeira carta branca, para se elevar a limites muito arriscados a estocagem de substâncias
altamente voláteis e perigosas, e tudo isso do lado das nossas casas, perto dos nossos filhos (...)
Aqui se faz aqui se paga! E neste caso seria muito alto o preço da nossa imprevidência
(...)
E não se trata, aqui, de proteger os concorrentes, isto é, os proprietários de postos de
revenda já instalados, mas, sim, de estabelecer critérios de segurança, não só das pessoas, mas
também do meio ambiente, inclusive dos mananciais do subsolo.
Ora, nada impede que os empresários escolham locais apropriados, já que a negativa do
poder público, traduzida na Lei Municipal nº. 1542 / 05, não foi ato pessoal, mas fruto de uma
regra abstrata e genérica, aplicável, por isso mesmo, a todos os empreendedores que se recusem a
respeitar padrões mínimos de segurança, não só em relação às pessoas, como também ao meio
ambiente.
Insisto em dizer, Excelências, que havia necessidade de se regulamentar o caos e a
licenciosidade que imperavam, em nosso Município, na instalação de postos de revenda de
combustíveis, que é fato notório, e por isso independe de prova.
Ora, sendo a revenda de combustível atividade de risco, já que lida com substâncias
altamente voláteis e perigosas, é dever do Poder Público instituir critérios, inclusive geográficos,
seja no plano administrativo, seja no plano legislativo, visando regulamentar a exploração deste
campo da atividade econômica, sobretudo para garantir a segurança da coletividade e proteger o
meio ambiente.
Diante do exposto, voto no sentido julgar improcedente a Ação Direta de
Inconstitucionalidade. Sem custas.
É o meu Voto.
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EXTRATO DA ATA - ADI nº. 2006.001044
Decisão: Decide o Pleno do Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de incompetência da Corte e, também por votação unânime, não conhecer da
preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, que já foi objeto de deliberação do Pleno,
quando do julgamento da Medida cautelar. No mérito, por maioria de votos, decide julgar
improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Divergente o Desembargador Feliciano
Vasconcelos, que lhe julgou procedente.
Julgamento presidido pelo Desembargador Pedro Ranzi. Da votação participaram,
também, os Desembargadores Miracele Lopes, Relatora, Francisco Praça, Arquilau Melo, Ciro
Facundo, Feliciano Vasconcelos e Samoel Evangelista. Ausentes, justificadamente, as
Desembargadoras Izaura Maia, Presidente Titular, e Eva Evangelista, Corregedora-Geral de
Justiça Titular. Presente o Doutor Sammy Barbosa Lopes, Procurador de Justiça. É verdade.
SESSÃO: 27.06.2007
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