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PRESENTAÇÃOA
A Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais traz a lume o terceiro volume, do primeiro

número do ano de 2006 de sua Revista “Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do
Estado de Minas Gerais”.

Destinada a contribuir com o debate doutrinário em diversos campos do saber jurídico, a Revis-
ta se propõe neste volume a constituir um espaço de discussão transdisciplinar, com temas que transitam
do Direito Tributário ao Direito Econômico; do Direito Empresarial ao Direito Civil; do Direito Autoral ao
Direito Processual.

A predisposição do Conselho da Revista é a de estabelecer, assim, um canal de comunicação a
serviço do meio acadêmico universitário, dos advogados públicos e dos administradores públicos, de
modo permanente e periódico.

Para tanto, conta com a colaboração de juristas de elevada qualidade técnica, a fim de se
divulgar artigos de temas instigantes em sede doutrinária e de se divulgar pareceres, notas jurídicas e
peças processuais produzidos no âmbito da Advocacia-Geral do Estado, conferindo publicidade a suas
manifestações funcionais de maior destaque.

A consolidação da Revista “Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Esta-
do de Minas Gerais” se justapõe a outras iniciativas administrativas engendradas no seio do órgão e se
insere num ambiente de evolução institucional e de novas conquistas.

É de se destacar, inicialmente, a posse, como Ministra do Supremo Tribunal Federal, da
Procuradora do Estado e ex-Procuradora-Geral do Estado de Minas Gerais e professora titular de Direi-
to Constitucional da PUC de Minas Gerais Cármen Lúcia Antunes Rocha, ocupando vaga deixada pelo
ministro Nelson Jobim, cuja cerimônia contou com a presença dos presidentes dos tribunais superiores,
do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, do Ministro da Justiça do Procurador-Geral da República, do Advogado-Geral da União, entre
outras autoridades.

Evidente conquista de ordem administrativa, viabilizada pela atuação efetiva da Procuradoria do
Tesouro, Precatórios e Trabalho, foi a regularização do pagamento de cerca de 4.400 precatórios traba-
lhistas, relativos ao período de 1993 a 2006, que passarão a ser quitados de imediato, refletindo o
planejamento administrativo e a gestão financeira da equipe de Governo integrados com a atuação técnica
da Advocacia-Geral do Estado.
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Outras conquistas de ordem administrativa, com substancial caráter de evolução organizacional,
foram o início do funcionamento da Advocacia-Regional do Estado em Uberlândia e da Advocacia-
Regional do Estado no Distrito Federal em novas sedes, com estruturas modernas, ampliando-se a qua-
lidade das instalações e do ambiente de trabalho dos Procuradores do Estado.

São notícias das iniciativas do órgão – que exemplificam esse ambiente de renovação e evolução
institucional – o êxito  junto ao Poder Judiciário da imissão na posse dos bens a serem desapropriados
para a implantação do Centro Administrativo; a obtenção da declaração de constitucionalidade, pelo
Supremo Tribunal Federal, da taxa de incêndio; a obtenção de declaração de legalidade da construção de
Penitenciária em Três Corações, rechaçando ação popular;  o estabelecimento de posição favorável à
legitimidade da incidência de ICMS na importação de bem decorrente de arrendamento mercantil; entre
outros.

Evidenciado o ambiente de evolução institucional por que passa a Advocacia-Geral do Estado,
sublinhando-se a inserção da Revista “Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Es-
tado de Minas Gerais” neste ambiente de renovação organizacional, é forçoso pontuar o conteúdo do
periódico. Antônio Olímpio Nogueira abre a série de artigos com o trabalho “O registro de obras de
artes no direito autoral brasileiro”, seguido de Bruno Rodrigues de Faria, com trabalho intitulado “O
sigilo da correspondência e a fiscalização tributária”.

Eduardo Goulart Pimenta trabalha o Direito Empresarial no artigo “As modalidades de joint
ventures ou parcerias empresariais no Direito Brasileiro”. Humberto Gomes Macedo contribui para a
releitura do Direito Civil com a edição do novo Código Civil com “As cláusulas gerais do código civil
e seu novo papel na hermenêutica civil-constitucional”.

“Do compromisso de cessação de prática no sistema brasileiro de defesa da concorrên-
cia” é objeto de estudo de Leonardo Canabrava Turra, destacando importante capítulo do Direito
Econômico brasileiro. Lyssandro Norton Siqueira é o responsável pelo sexto artigo desta Revista, com
“Competência administrativa em matéria ambiental”.

Raquel Melo Urbano de Carvalho discute os institutos da prescrição e da decadência, no Direi-
to Administrativo, a partir do princípio da segurança jurídica, em artigo intitulado “A Segurança Jurídi-
ca, a Prescrição e a Decadência no Direito Administrativo”.

Roney Oliveira Júnior é autor do artigo “Proposições para a reforma do título recursal do
Código de Processo Civil”. Sérgio Timo Alves fecha a série de trabalhos doutrinários com “Estabilida-
de – conceito, requisitos criados pela emenda constitucional nº19/98 e a questão da aquisição da
estabilidade pelo decurso do prazo”.

Ao público são oferecidos trabalhos doutrinários, pareceres, notas jurídicas, peças processuais,
e jurisprudência de temas atuais e relevantes da discussão jurídica contemporânea, que se condensam
numa Revista especializada e que cada vez mais se propõe a constituir um canal permanente de diálogo da
comunidade jurídica.
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DOUTRINA
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SAUDAÇÃO AOS NOVOS PROCURADORES DO ESTADO
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O  REGISTRO  DE  OBRAS  DE  ARTE  NO
DIREITO  AUTORAL  BRASILEIRO

ANTONIO OLIMPIO NOGUEIRA*

* Advogado. Procurador do Estado de Minas Gerais.

1) O homem é o único ser dotado de capacidade criativa. Colaborador, portanto, na grande
obra da criação. Essa capacidade criativa decorre da atuação do espírito humano que, por sua vez,
resulta em obras, produtos, inventos, sinais, expressões, arranjos e toda uma sorte de bens acolhidos pelo
Direito em função de protegê-los e aos seus criadores. Criadores são esse tipo de pessoas que convocam
as forças criativas do seu intelecto para dotar o mundo dos fenômenos de algo novo. Para o Direito,
entretanto, o que importa é a forma como esse algo novo se coloca no mundo, como isso se apresenta,
como isso se publica. O que deve ser ponderado é a maneira como essa obra se apresenta aos demais. A
utilidade, a novidade que isso acrescenta à civilização é que mais interessa ao Direito. Para já, a certeza de
que a simples idéia, conquanto completamente engendrada e muito bem explicada por seu mentor, não
pode receber a proteção da Lei. Um relato conseguirá, acaso, fazer-nos compreender perfeitamente uma
obra de artes plásticas que se tem em mente perpetrar. Isto poderia ser, quando muito, a expressão
literária dela. Todavia só a obra pronta e acabada - uma escultura, uma pintura pelo próprio escultor ou
pelo pintor, considera-se a obra de arte que interessa ao Direito e recebe sua proteção.

2) O sentimento de pertença que uma tal criação de espírito gera no seu criador levou a doutrina
a ligá-lo ao campo dos Diretos Reais, aquele que se exerce sobre as coisas, donde o nome de Proprieda-
de Intelectual. O criador, o autor, o inventor será o dono da sua obra, do seu invento. Mas não se resume
à propriedade, ao campo dos Direitos Reais.  Criação do espírito e projeção da personalidade mesma do
criador, contém o elemento personalíssimo, donde possuir, ao mesmo tempo, caráter daqueles direitos
que se incluem dentre os Direitos da Personalidade, ao lado do direito à honra, à própria imagem, à
intimidade, à vida privada. Leva alguns a equipará-lo a criatura bifronte, ou mesmo às moedas que sendo
uma e de um só valor possuem cara e coroa. Entretanto, a denominação comum com que se identifica a
proteção das obras, dos inventos, frutos da atuação do espírito criativo do homem, ficou sendo Proprie-
dade Intelectual.

3) Desse grande tronco, a Propriedade Intelectual, surgem dois ramos de proporções igualmen-
te robustas: o Direito Autoral e a Propriedade Industrial, cujas manifestações legislativas remontam ao
século XV veneziano, segundo notícia bastante aceita e menos arrojada que outras, que os querem ainda
entre os antigos gregos.

Com certeza a proteção já era bíblica. O encerramento do Apocalipse de São João admoesta
contra eventuais ataques à integridade daquele livro: “E se alguém tirar qualquer coisa das palavras
deste livro profético, Deus lhe retirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão
descritas neste livro”, cioso das prerrogativas devidas ao conceito da obra e ao bom nome do seu autor.
Aqui tratamos de criação literária, que recebe o mesmo tratamento das demais obras de criação artística
e científica.
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Quanto às criações novas de cunho prático-inventivo, dotadas de aplicação industrial, só se
protegiam com o segredo. Um invento, um engenho, que tivesse a sua maneira de operar descoberta por
outros, ou mesmo comunicada por seu inventor, caía - como ainda cai - em domínio público.

Portanto, duas categorias distintas de criação intelectual são protegidas pelo Direito brasileiro
no campo da Propriedade Intelectual, quais: as obras literárias, artísticas e científicas, pelo Direito Auto-
ral, e os inventos, modelos de utilidade, o desenho industrial e as marcas, pela Propriedade Industrial.

Os diplomas legais em vigor são a Lei nº 9.279/96 - regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial - e a Lei nº 9.610/98 - altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos
autorais - (diz ela), com foros constitucionais, art. 5º, XXVII e XXVIII, como de nossa tradição consti-
tucional desde 1824.

Seja dito que a política legislativa determinou, em seguimento à dos demais países, que as obras de
criação intelectual resultantes em programas de computador sejam protegidas segundo as normas do Direito
Autoral. Só que em outro diploma, a Lei nº 9.609/98, conforme consta do seu “art. 2º - o regime de
proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela
legislação de direitos autorais e conexos vigentes (sic) no País, observado o disposto nesta lei”.

4) O Direito de Autor comporta uma natureza dúplice, de direito real - tanto que às vezes
chamado de propriedade autoral - e de direito moral, personalíssimo, dos que se não renunciam e nem
se alienam. Assim a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, a reger a matéria entre nós, art. 22
(“pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou”) e art. 27 (“os
direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis”).

5) Dois sistemas convivem para a proteção dos direitos autorais: o anglo-saxão, chamado
copyright, no Reino Unido e Estados Unidos, e o continental, nos demais países do mundo, capitaneados
pela França.

Naqueles dois países de língua inglesa o autor só vê sua obra protegida se, antes de dá-la a
público, a submete ao registro na repartição denominada “Copyright Office”, responsável por conceder
ao requerente o direito de utilizar-se da obra, a qual, quando publicada, deverá fazer-se acompanhar do
símbolo ©. A proteção é dirigida antes aos exemplares da obra do que a ela própria ou ao seu criador.
Nisso apresenta certa semelhança com a Propriedade Industrial, que só se concretiza com o registro
conferido após o requerimento e o devido processo administrativo para a averigüação dos requisitos
exigidos para a patenteabilidade: a novidade, a atividade inventiva e a aplicabilidade industrial.

Nos demais países, a criação intelectual de cunho eminentemente estético ou científico, uma vez
exteriorizada por qualquer modo e em qualquer meio expressa ou fixada (Lei nº 9.610/98, art. 7o), recebe
a proteção legal pelo simples fato de vir a público, independentemente de formalidades, registros, indica-
ções de autoria e reserva. A proteção parte do titular originário - o criador, o autor - da obra asseguran-
do-lhe os direitos de ordem real (patrimonial) e pessoal (moral).

Essa, basicamente, a diferença entre os sistemas, conveniente consignar, pois causa de grandes
equívocos. Entre nós, para a proteção autoral, basta indicar ou anunciar, de conformidade com o uso, a
qualidade de titular dos direitos autorais, quando da utilização da obra.  São os dizeres da Lei de Regên-
cia, em seu

“Art. 13 - Considera-se autor da obra intelectual, não havendo prova em
contrário, aquele que, por uma das modalidades de identificação referidas
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no artigo anterior [nome, pseudônimo ou outro sinal convencional], tiver,
em conformidade com o uso, indicada ou anunciada essa qualidade na sua
utilização”.

A atribuição dos direitos do inventor sobre o seu invento depende, portanto, da concessão da
patente. Assim também as marcas de indústria e comércio só são protegidas mediante a concessão do
registro delas junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - o INPI.

Diferentemente, a proteção aos direitos autorais independe do registro, que é, como sempre foi,
entre nós, meramente facultativo. Assim a Lei nº 9.610/98:

“Art. 18 - A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de
registro”.

No mesmo sentido, ou melhor, de igual modo, a proteção aos programas de computador, pela
Lei nº 9.609/98 no seu artigo 2º, in verbis:

“Art. 2º - O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de
computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos
autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta lei.

 ...

§ 3º - A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.”

Do sistema alienígeno, portanto, o vezo de acrescentar o símbolo do Copyright Office (©),
como se fosse algo distinto da autoria, como se a acrescentar algo não abrangido pela natureza do bem
protegido, a autoria intelectual da obra.

Entre nós não é o registro e nem a mera aposição de um © à publicação da obra intelectual que
lhe modifica a natureza, as qualidades e mesmo as alterações intersubjetivas de titularidade.

Registre-se como os Estados Unidos, desde 1989, só quando se resolveu a aderir à Convenção
de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, teve de abandonar, também, as formalidades
que o sistema do copyright impunha para o reconhecimento dos direitos autorais. Tanto o registro quanto
a indicação de reserva nos exemplares das obras  (©).

Ora, a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas data de 1886 -
isso mesmo, do séc. XIX-, e os EEUU só se resolveram a aderir a ela, em termos de proteger as obras de
criação intelectual quando os foros internacionais decidiram que a proteção dos programas de computa-
dor é feita segundo as normas do Direito de Autor. E como são americanos do norte os grandes criadores
de softwares, a eles passou a interessar essa forma de proteção.

6) Nada obstante, a Lei Autoral prevê a possibilidade - a possibilidade - e não a obrigatoriedade
do registro.

Portanto, diferente do sistema do copyright, o registro prévio da obra de criação intelectual de
expressão artística, de fruição meramente estética, não é, entre nós, condição para a proteção. Segundo o
sistema da lei brasileira, filiado ao sistema continental, conhecido como droit d’auteur, o registro é meramente
facultativo. Assim a Lei de Direitos Autorais, “Art. 19 - É facultado ao autor registrar a sua obra no
órgão público definido no caput e no § 1º do art. 17 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973”.
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Anote-se: forma das piores de legislar, por isso que o mesmo diploma, por seu artigo de revoga-
ção - o art. 115- dispõe:

“Art. 115 – Ficam revogados os artigos 649 a 673 e 1.346 a 1.362 do
Código Civil e as Leis nº 4.944, de 6 de abril de 1966; 5.988, de 14 de
dezembro de 1973, excetuando o art. 17 e seus §§ 1º e 2º; 6.800, de 25 de
junho de 1980;7.123, de 12 de setembro de 1983; 9.045, de 18 de maio de
1995, e demais disposições em contrário, mantidas em vigor as Leis nº
6.533, de 24 de maio de 1978 e 6.615, de 16 de dezembro de 1978”.

Ora, revogada toda a Lei nº 5.988/73, correto seria repetir os termos do art. 17 dela, e não
remeter, para depois exceptuar, de forma quase vergonhosa, na cláusula de revogação. Os demais termos
da revogação, sobretudo quanto aos dispositivos do Código Civil - o anterior -, e os de “revigoração”
das leis de regulamentação profissional, deixa-se de comentar, conquanto valesse a pena repetir, por
expresso, a eloqüente inconveniência do modo como se comportou, ali, o legislador.

O dispositivo mantido da lei revogada é assim:
“Art. 17 – Para segurança de seus direitos, o autor da obra intelectual
poderá registrá-la, conforme sua natureza, na Biblioteca Nacional, na Es-
cola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e  Agronomia.
§ 1º – Se a obra for de natureza que comporte registro em mais de um desses
órgãos, deverá ser registrada naquele com que tiver maior afinidade.
§ 2º – O poder executivo, mediante decreto, poderá, a qualquer tempo,
reorganizar os serviços de registro, conferindo a outros órgãos as atribui-
ções a que se refere este artigo.”

Fica, então, claro como o registro das obras de criação intelectual de expressão artística tem
caráter facultativo. Sobre ser facultativo, é também declaratório - pode-se dizer, meramente declaratório
- se não atribui a autoria.  Esta nasce com a obra. É propriamente um direito de paternidade que se
constitui e se inaugura com a concepção  e  a publicação da obra. Frise-se novamente (válido o pleonasmo):
sem a publicação da obra, não há o direito de autor, não há falar em proteção.

7) Sob o aspecto prático o registro das obras de arte tem valor em caso de publicações de
pouca abrangência – por exemplo, um poema dito em público antes de ser editado, uma peça musical
executada antes de ser registrada em qualquer suporte material.

Pode ser que também para prova judicial, um julgador sinta-se como que mais à vontade em
decidir de contestada autoria, se a obra foi registrada por um dos contendores, e a prova não é conveni-
ente de modo a desconstituir a presunção.

Entretanto não se pode deixar de ressaltar que essa prova é das que comporta presunção
relativa. Admite contradita e a decisão será nenhuma se fundada unicamente no registro e desprezado o
requerimento de prova em contrário da outra parte, cerceando-lhe a defesa.

8) Ressaltar ainda como mesmo a forma ordinária de concessão da autoria, dada pelo art. 13
retro transcrito - a publicação da obra com indicação da autoria -, comporta prova em contrário, sendo
de presunção relativa, e até mesmo exceções significativas.

ANTONIO OLIMPIO NOGUEIRA - O Registro de Obras de Arte no Direito Autoral Brasileiro
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Por exemplo, a obra de criação coletiva, hoje tratada em lei, acorde com os bons ensinamentos,
é aquela “criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a
publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contri-
buições se fundem numa criação autônoma” (Lei de Regência, art. 5o, VIII,  h).

A lei identifica, para a obra coletiva, a pessoa - quer física, quer jurídica - que tem a iniciativa de
produzir tal obra, a ser criada por diferentes autores (E aqui outro ponto saliente:  não se confunde com autor
o colaborador, o ajudante, quem não leva sua parcela de trabalho intelectual para integrar-se à obra).

E novamente a lei é feliz, para o exemplo lembrado -a obra de criação coletiva- que a tal pessoa,
que tem a iniciativa de produzir a obra de criação coletiva, não é conferida propriamente a autoria - que
esta cabe a cada qual dos co-autores, por força da Constituição, art. 5º, XXVIII - mas a titularidade
dos direitos autorais, e dentre esses, apenas os de ordem patrimonial. É a Lei nº 9.610/98,

“Art. 17 – É assegurada a proteção às participações individuais em obras
coletivas.
  ...
§ 2º – Cabe ao organizados a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o
conjunto da obra coletiva.”

É caso de titularidade originária dos direitos autorais (não da autoria), porque engendrada no ato
mesmo da criação da obra, em prol de quem não, necessariamente, o autor, ou pelo menos não é o autor
exclusivo. É a única razão pela qual a mesma Lei dispõe, in verbis:

“Art. 11 – Autor é a pessoa física, criadora de obra literária, artística ou
científica.
Parágrafo único - A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pes-
soas jurídicas, nos casos previstos nesta Lei”.

9) Essas indicações que se articulam para estampar o registro das obras de criação intelectual de
expressão artística, científica e literária como condição absolutamente acessória e secundária à proteção
que o Direito lhes consagra.  Ao mesmo tempo, destacar que a existência dessa possibilidade, de registro
para ditas obras, poderá levar conforto ao titular para casos especiais, como a autoria coletiva e a
transferência dos direitos de autor de ordem patrimonial, constituindo, então, de elemento excelente de
demonstração e comprovação.
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SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

A proteção constitucional ao sigilo da correspondência apresenta-se como um mecanismo es-
sencial de proteção da intimidade e da liberdade de expressão no Estado Democrático de Direito. Tal
garantia constitucional não é entretanto absoluta ou ilimitada, devendo ser entendida em harmonia com as
normas reguladoras do funcionamento do Estado.

No presente trabalho é tratada a aparente contradição entre o sigilo postal que, entendido de
uma maneira radical, impediria a abertura de qualquer “pacote” enviado pelos correios e o poder-dever
da fiscalização do trânsito de mercadorias, exercido sobretudo pelos Estados-membros e pelo Distrito
Federal em função do ICMS.

Com a opção pelo funcionamento em moldes empresariais que os Correios fizeram nos últimos
anos, tem aumentado sua participação na entrega de encomendas, e, com isso, vêm se multiplicando os
conflitos entre os seus agentes e a fiscalização tributária de diversos Estados. Costumam os correios
interpretar a legislação específica como dando ao sigilo postal uma extensão tal que exclui todos os seus
serviços da fiscalização tributária.

É exatamente tal argumentação, bem como os reais limites do sigilo que se pretende examinar aqui.

2. CONTEÚDO E EXTENSÃO DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO SIGILO
    DA CORRESPONDÊNCIA

A argumentação usada pelos Correios para resistir à fiscalização tem como base a norma cons-
titucional que protege o sigilo da correspondência. O direito do Estado de fiscalizar as mercadorias em
trânsito se harmoniza com esta e as demais garantias constitucionais, residindo a divergência na tentativa
equivocada de aplicar uma norma concebida para proteger o sigilo das comunicações entre pessoas da
ingerência de terceiros, a simples operações de compra e venda de mercadorias.
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O sigilo da correspondência visa, em última análise, proteger a intimidade das pessoas, bem
jurídico tutelado pelo ordenamento, de que faz parte a liberdade de se comunicar sem que seja revelado
a terceiros o conteúdo das mensagens.

É nesse sentido que dispõe a Constituição Federal, in verbis:

Art. 5º – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer nature-
za, 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:
XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegrá-
ficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei - estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal; (...).

O sigilo da correspondência, pode-se notar, objetiva proteger o direito das pessoas de se co-
municar livremente, sem que possa ser exposto à curiosidade pública ou de estranhos a intimidade das
mensagens transmitidas.

Analisando a proteção constitucional ao sigilo de correspondência, José Afonso da Silva vislum-
bra-lhe dupla face: por um lado tal proteção aparece como manifestação do direito à intimidade, por
outro, significa também uma garantia da liberdade de expressão:

O sigilo da correspondência alberga também o direito de expressão, o direi-
to de comunicação, que é, outrossim, forma da liberdade de expressão do
pensamento, como examinaremos a seu tempo. Mas, nele, é que se encon-
tra a proteção dos segredos pessoais, que se dizem apenas aos correspon-
dentes. Aí é que, não raro, as pessoas expandem suas confissões íntimas na
confiança de que se deu pura confidência.1

Não se encontra, pois, albergada pelo sigilo de correspondência a simples remessa de merca-
doria, mesmo por via postal, pois não expressa pensamentos ou mensagens que possam estar sob a
alegada proteção constitucional. Criado para proteger a comunicação entre pessoas, o sigilo de corres-
pondência não alcança o simples envio de bens materiais, cujo conteúdo nada traduz da intimidade do
remetente ou do destinatário.

3. DISTINÇÃO ENTRE CORRESPONDÊNCIA E MERCADORIA

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, presta diferentes tipos de serviço, genericamen-
te tratados na lei que a disciplina sob o nome de serviço postal. Para fundamentar o impedimento à
fiscalização tributária, busca-se, às vezes, identificar, ou, mais exatamente, confundir os conceitos de
correspondência e de serviço postal, com o objetivo de agasalhar sob o manto do sigilo toda e qualquer
operação que se pratique por via postal.

BRUNO RODRIGUES DE FARIA - O Sigilo da Correspondência e a Fiscalização Tributária

1 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 5.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 185.
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Tal tentativa não encontra justificativa constitucional ou legal diante da extensão, já demonstra-
da, do sigilo da correspondência. Este, como dito, aplica-se apenas às mensagens, não ao transporte de
mercadorias.

A própria lei que regula atualmente os serviços postais, Lei nº 6.538/78, define claramente o
serviço postal, como uma ampla gama de serviços prestados pelos Correios, reservando, contudo, a
noção de correspondência às comunicações interpessoais. Estabelece a referida lei:

Art. 7º. Constitui serviço postal o recebimento, expedição, transporte e
entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas, conforme
definido no regulamento.
§ 1º - São objetos de correspondência:
a) carta;
b) cartão-postal;
c) impresso;
d) cecograma;
e) pequena - encomenda.
§ 2º - Constitui serviço postal relativo a valores:
a) remessa de dinheiro através de carta com valor declarado;
b) remessa de ordem de pagamento por meio de vale-postal;
c) recebimento de tributos, prestações, contribuições e obrigações pagá-
veis à vista, por via postal.
§ 3º - Constitui serviço postal relativo a encomendas a remessa e entrega
de objetos, com ou sem valor mercantil, por via postal.

Já aí fica clara a distinção entre correspondência e encomenda, evidenciando que estas, embo-
ra façam parte do serviço postal, não se incluem no conceito de correspondência.

É o texto da mesma lei, no artigo dedicado às definições, que nos fornece os conceitos de
correspondência e encomenda:

Art. 47. Para os efeitos desta lei, são adotadas as seguintes definições:
Correspondência - toda comunicação de pessoa a pessoa, por meio de
carta, através da via postal, ou por telegrama.
Encomenda - objeto com ou sem valor mercantil, para encaminhamento
por via postal.

É mais que evidente tratar-se de coisas diversas. A distinção entre objeto com valor mercantil
(mercadoria) e comunicação, necessita apenas do uso do senso comum. O sigilo da correspondência,
como fica claro, abrange apenas o que for classificado como correspondência.

Mercadoria pode ser definida como todo bem móvel passível de circulação econômica, quan-
do da operação tributável.

4. A ENTREGA POSTAL DE MERCADORIAS COMO SIMPLES PRESTAÇÃO
    DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

Ao contrário do serviço de entrega de correspondência, a entrega de encomendas pelos Cor-
reios não se inclui no monopólio estatal estabelecido pelo art. 9º da citada Lei 6.538/78, in verbis:
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Art. 9º - São exploradas pela União, em regime de monopólio, as seguintes
atividades postais:
I - recebimento, transporte e entrega, no território nacional, e a expedi-
ção, para o exterior, de carta e cartão-postal;
II - recebimento, transporte e entrega, no território nacional, e a expedi-
ção, para o exterior, de correspondência agrupada:
III - fabricação, emissão de selos e de outras fórmulas de franqueamento
postal.
§ 1º - Dependem de prévia e expressa autorização da empresa exploradora
do serviço postal;
a) venda de selos e outras fórmulas de franqueamento postal;
b) fabricação, importação e utilização de máquinas de franquear corres-
pondência, bem como de matrizes para estampagem de selo ou carimbo
postal.
§ 2º - Não se incluem no regime de monopólio:
a) transporte de carta ou cartão-postal, efetuado entre dependências da
mesma pessoa jurídica, em negócios de sua economia, por meios próprios,
sem intermediação comercial;
b) transporte e entrega de carta e cartão-postal; executados eventualmen-
te e sem fins lucrativos, na forma definida em regulamento.

Desse modo, trata-se de mero serviço de transporte de mercadorias, como tantos outros, de-
vendo, nos termos do art. 173, § 2º e 4º da Constituição Federal submeter-se ao mesmo tratamento
tributário dos seus concorrentes privados:

§ 2º - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão
gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.
§ 4º - A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a
sociedade.

Ora, o fisco, por seus poderes já mencionados, pode livremente examinar as mercadorias trans-
portadas por qualquer serviço privado, autuando e exigindo o tributo devido, quando for o caso.

A extensão inconstitucional e ilegal do sigilo da correspondência ao serviço postal de transporte
de mercadorias, faria com que qualquer um pudesse remeter mercadorias ao comprador através dos
correios, sem o pagamento de tributos, representando uma vantagem indevida e que não poderia ser
oferecida pela concorrência.

Assim, além do evidente incentivo à sonegação, estaria caracterizado o privilégio fiscal, em
evidente violação aos dispositivos constitucionais mencionados. Quem quisesse enviar uma mercadoria,
sem que fossem pagos os tributos devidos, especialmente o ICMS, poderia se valer do serviço postal,
sem o risco de ser fiscalizado e autuado.

5. POSSIBILIDADE LEGAL DE AÇÃO DO FISCO SOBRE MERCADORIAS
    POSTADAS

As ações do fisco buscando verificar a regularidade tributária das mercadorias enviadas através
dos correios não se revestem de ilegalidade, desde que obedecidos os limites que serão expostos adiante.

BRUNO RODRIGUES DE FARIA - O Sigilo da Correspondência e a Fiscalização Tributária
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A abertura de embalagens das mercadorias se impõe, às vezes, como dever legal dos agentes
fazendários, pois tais objetos, como se viu, não se encontram sob a proteção do sigilo da correspondên-
cia. Assim, não podem os Correios impedir a fiscalização, como igualmente não podem os fiscais deixar
de cumprir seu poder-dever de agir segundo suas prerrogativas.

É indiscutível o direito dos agentes públicos encarregados da fiscalização de realizar diligências
e inclusive apreender documentos no interesse de evitar a sonegação de tributos. Neste sentido, a norma
do art. 195 do CTN:

Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer dis-
posições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercado-
rias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos fiscais dos comercian-
tes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.

No atual ordenamento, este mandamento foi elevado ao nível constitucional pela norma do art.
145, §1º da Constituição:

Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à adminis-
tração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos,
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

Sobre o citado dispositivo do CTN, comenta o professor Paulo de Barros Carvalho:

O comando não encerra conteúdo de autoritarismo: é uma imposição
inafastável do exercício do dever-poder que a lei atribui aos agentes da
Administração Tributária, e se reflete num desdobramento da supremacia
do interesse público ao particular. Não pode, portanto, sofrer embaraços
ou enfrentar obstáculos que não os próprios limites cravados na constitui-
ção, no catálogo dos direitos e garantias individuais.2

Por não estar o envio de mercadorias através dos serviços postais abrangido pelo sigilo da
correspondência, fica evidente a possibilidade de ação fiscal dentro dos limites da lei.

A própria Lei nº 6.580/78, em seu art. 10, II, reconhece a possibilidade de que sejam abertas
até mesmo cartas, sem quebra do sigilo da correspondência, quando houver indícios de sonegação:

Art. 10 - Não constitui violação de sigilo da correspondência postal a aber-
tura de carta:

II - que apresente indícios de conter objeto sujeito a pagamento de tributos;

Alegar inconstitucionalidade deste dispositivo, ou sua não recepção pela atual ordem constituci-
onal, carece de fundamento jurídico, pois, tal dispositivo nunca foi declarado inconstitucional, além do
que, também a Constituição anterior protegia o sigilo da correspondência.

2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 1991.
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Desse modo, se até mesmo a carta, objeto evidente da proteção constitucional ao sigilo, pode
ser examinada, quando haja indícios de desvirtuamento do seu uso, isto é, de utilização para remessa
indevida de bens sujeitos à tributação, com muito mais razão, as embalagens de mercadorias, remetidas
sem a proteção do sigilo, poderão ser abertas para o exame da sua regularidade tributária.

Tal direito da Administração Pública encontra seus limites, primeiramente, no próprio instituto
constitucional do sigilo de correspondência. Assim, como anotado, só excepcionalmente se poderá abrir
objeto protegido pelo sigilo. Mesmo nesse caso, apenas para a verificação da existência ou não de
remessa ilegal de mercadoria, não sendo autorizado o exame, muito menos a divulgação da mensagem
interceptada.

Por outro lado, também limita o poder-dever de fiscalizar a própria finalidade do ato de fiscali-
zação. Estando a fiscalização, em especial a do ICMS, presa ao objetivo de verificar a existência de
operações de circulação de mercadorias sem o devido acobertamento fiscal, sua ação, tanto no caso das
encomendas, quanto na eventual hipótese de suspeitas sobre a correspondência, deverá se limitar à apu-
ração da ocorrência do ilícito fiscal. Desse modo é vedada a utilização do aludido poder para qualquer
atividade desvinculada do seu fim legalmente estabelecido.

BRUNO RODRIGUES DE FARIA - O Sigilo da Correspondência e a Fiscalização Tributária
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SUMÁRIO

1. Introdução. 2. Origem. 3. Conceito. 4. Espécies. 5. Natureza jurídica
das joint ventures ou parcerias empresariais. 5.1. O objetivo ou aventu-
ra (venture) comum nos contratos plurilaterais. 5.2. As prestações das
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duas ou mais partes em um contrato plurilateral. 6. Espécies e regime
jurídico dos contratos de parceria empresarial. 7. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO

Se observarmos a evolução histórica da atividade econômica em geral, e da atividade mercantil
em particular, perceberemos a constante tendência ao agrupamento dos agentes que nela atuam. Fácil
concluir também que este fenômeno reflete-se sobre o ramo do conhecimento jurídico disciplinador des-
sas atividades: o Direito Comercial.

Ao retomar seu crescimento, ainda durante a Idade Média, o comércio – e o próprio ramo
jurídico que veio posteriormente a ordená-lo – tinha como principal agente e referência a pessoa física (ou
natural) que o praticava em seu próprio nome e com intuito lucrativo. Era, então, a época do comerciante
individual, que, de maneira ainda bastante primitiva e local, realizava a intermediação entre o produtor e o
consumidor de bens móveis.

Restou claro para esses comerciantes, porém, que a reunião de seus esforços e recursos finan-
ceiros com vista à prática conjunta de uma mesma atividade mercantil potencializava enormemente os
resultados obtidos. Desde então, o que se verifica é o constante crescimento na utilização dos diversos e
cada vez mais sofisticados tipos de sociedades, instrumentos jurídicos aptos a unir diversas pessoas
interessadas em agrupar seus esforços e capitais para a prática da atividade econômica lucrativa.

A atividade mercantil, outrora centrada na figura do comerciante individual, passou, a partir daí,
a ter nas sociedades comerciais seu principal agente, na medida em que reúnem sob uma mesma pessoa
jurídica diversas outras.

O século XX marcou um terceiro estágio na evolução do fenômeno concentracionista aqui
salientado. Se os antigos comerciantes individuais foram gradativamente substituídos pelas formas societárias
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de organização empresarial, estas, por outro lado, têm perdido importância para os grupos de socieda-
des, os quais, a seu turno, nada mais são do que modalidade de “sociedades de sociedades”.

Novamente interessadas em ampliar mercados, produção, qualidade e, por conseqüência, tam-
bém os lucros, os entes societários hoje buscam, incessantemente, associar-se a outros, constituindo
diferentes espécies de grupos de sociedades conhecidos em nosso ordenamento.

Estamos, então, diante de uma terceira fase na evolução – e concentração – dos entes produti-
vos. Se na primeira delas destacava-se a figura do comerciante individual, na segunda estes se agruparam
em torno de sociedades mercantis que agora, no terceiro momento, unem-se sob a forma das já citadas
“sociedades de sociedades.”

Se somarmos a esse quadro a constatação de que os institutos mercantis são por natureza
extremamente voláteis e mutáveis (sujeitos que estão às constantes alterações na realidade econômica por
eles disciplinada), fica fácil concluir que há grande interesse na análise das inúmeras modalidades de
agrupamentos entre sociedades empresárias.

Assim, escolhemos como objeto de nosso estudo exatamente os instrumentos jurídicos coloca-
dos à disposição das sociedades que pretendam unir-se para a consecução de empreendimentos comuns,
chamados genericamente de joint ventures.

2. ORIGEM

A maior parte dos institutos que compõem o Direito Comercial resultam não de criações legislativas
elaboradas a partir de estudos teóricos mas de práticas reiteradamente adotadas pelos agentes da atividade
econômica.

O Direito Comercial e seus principais elementos são de origem consuetudinária, surgindo e se
desenvolvendo eminentemente a partir de usos e costumes inicialmente adotados pelos antigos comerci-
antes e que posteriormente receberam expressa disciplina legal.

“Por isso, o direito comercial se apresenta originariamente, com um caráter
autônomo, não apenas no sentido atual desta palavra, mas no sentido que
este termo tinha no sistema do direito romano comum. Era direito autônomo,
pois não se prendia ao direito estatal, mas assentava apenas no consenti-
mento e nos costumes dos interessados, sucessivamente consolidados nos
constituta usus medievais;”1

A evolução histórica das Joint Ventures não é exceção a esta regra. Como típico instituto
mercantil também elas são resultado de práticas adotadas pelas sociedades e que, de forma gradual e
crescente, vêm recebendo regulamentação específica.2

Daniel A. Ferraz, apoiado em Olavo Baptista e Aníbal Serralta Rios, assevera:

“(...) a joint venture terá sua origem na prática concertada dos comercian-
tes, quando da unificação de seus esforços, a fim de realização de um objetivo
comum.

EDUARDO GOULART PIMENTA - As Modalidades de Joint Ventures ou Parcerias Empresariais no Direito Brasileiro

1 ASCARELLI, Tullio. Panorama do direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1947. p. 24.
2 Ressaltando a origem eminentemente consuetudinária das joint ventures, em suas mais diversas formas, temos a obra
de BAPTISTA, Luiz O.; DURAND-BARTHEZ, Pascal. Les associations d’enterprises (joint ventures) dans le commerce
international. 24 ëme édition, FEC, 1991.
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Conforme Baptista e Rios, a joint venture seria uma mescla da criação
civilística e do interesse prático e consuetudinário da Commom Law. Será,
portanto, uma figura originada da prática negocial e da própria jurispru-
dência norte-americana.”

Também José Maria Rossani Garcez, ao tratar da origem e evolução das joint ventures, afirma:
“Não é, assim, uma criação da legislação, encontrando suas premissas e elementos constitutivos
na prática contratual (...).”3

Ressalta José Alexandre Tavares Borba, por outro lado, que: “A expressão [joint venture]
originou-se do direito marítimo, quando as expedições de longo curso uniam aventureiros nas in-
certezas de possíveis grandes lucros”4 .

A tal assertiva acrescentamos que o termo em questão ganhou significativa amplitude, sendo atualmente
usado para denominar diferentes institutos e figuras negociais. Indispensável, portanto, conceituar-lhe.

3. CONCEITO

Como salientado nota-se que, em virtude de sua origem essencialmente consuetudinária, a dou-
trina acaba por atribuir ao termo Joint Venture significado bastante amplo, permitindo a sua classificação
segundo diferentes critérios.

Para José Maria Rossani Garcéz trata-se [a Joint Venture] de “(...) uma forma de associação
ou método de cooperação entre empresas independentes, que resolvem atingir um determinado
objetivo, a venture, o negócio especulativo ou a aventura em comum aglutinando seus esforços,
capitais, experiência e tecnologia.”5

Já Maristela Basso considera que “Joint Venture corresponde a uma forma ou método de
cooperação entre empresas independentes, denominado em outros países de sociedade de socieda-
des, filial comum, associação de empresas, etc.”6

Com base em tais subsídios – os quais são adotados pela generalidade da doutrina – é possível
obter os elementos balizadores deste instituto, extraindo daí um conceito:

1) A joint venture é um instrumento jurídico que une dois ou mais empresá-
rios jurídicamente independentes.
2) A criação deste vínculo estabelece a integração de esforços e/ou recur-
sos patrimoniais entre as sociedades empresárias contratantes.
3) O objetivo desta integração é a realização de uma atividade, negócio ou
empreendimento comum a todos os contratantes. “O que demarca a joint
venture é a integração de esforços, por duas ou mais sociedades, para de-
senvolver um negócio conjunto. É, como o próprio nome indica, uma aven-
tura a ser vivida em comum.”7

3 GARCEZ, José Maria Rossani. Curso de direito internacional privado. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p.214.
4 BORBA, José Alexandre Tavares. Direito societário. 6.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 497.
5 GARCEZ, José Maria Rossani. Op. cit., p. 214.
6 BASSO, Maristela. Joint Ventures: manual prático das associações empresariais. Porto Alegre: Livraria do Advoga-
do, 1998. p. 41.
7 BORBA, José Alexandre Tavares. Op. cit., p. 497.
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Joint Venture, portanto, é todo vínculo jurídico estabelecido entre dois ou mais empresários
com o objetivo de, mediante a combinação de esforços e de recursos financeiros, realizar uma determina-
da atividade, negócio ou empreendimento comum (empresa). Em síntese, são parcerias empresariais,
termo que, aliás, passaremos a empregar ao longo deste trabalho.

4. ESPÉCIES

Em nosso ordenamento os empresários que pretendam se unir para realizar determinada empre-
sa comum encontrarão três instrumentos jurídicos para fazê-lo. São eles: a criação de uma sociedade
personificada, a utilização de um contrato típico ou, por fim, a elaboração de um acordo de vontades
desprovido de disciplina específica (contrato atípico), no qual poderão os contratantes fixar, dentro de
determinados requisitos e consequências, seus termos de execução e efeitos.

José Alexandre Tavares Borba corrobora essas assertivas, ao dizer:

“A  expressão joint venture tem sido utilizada, às vezes, em um sentido
mais abrangente, de modo a compreender associações de empresas, de
natureza contratual e transitória, sem a característica da constituição de
uma sociedade.
Todavia, a expressão vem gradativamente ganhando uma conotação
corporativa, e como tal correspondendo à constituição de uma sociedade,
por outras sociedades, com o objetivo de desenvolver novos mercados ou
oportunidades de negócios.(...)”8

Em seu aprofundado estudo sobre os Grupos de Sociedades o jurista português José Augusto
Q. L. Engrácia Antunes aborda a questão assinalando que o assunto sofre similar tratamento na generali-
dade dos ordenamentos:

“O termo joint-venture generalizou-se na prática internacional dos negó-
cios para designar um amplíssimo sector de acordos comerciais entre em-
presas, vocacionados à realização das mais variadas formas de colabora-
ção e inter-relação econômica. Tais acordos podem possuir uma natureza
puramente contratual (‘unincorporated joint venture’, ‘contrato de con-
sórcio’) ou dar inversamente origem à criação de um novo ente societário
(‘incoporated joint venture’)”9

Quando os empresários interessados em realizar uma empresa comum se valem de uma socie-
dade personificada para efetivar este vínculo há a criação de uma Joint Venture (ou parceria empresarial)
corporativa ou personalizada.

Por outro lado, quando os partícipes se vinculam por meio de um contrato - típico ou não -
também haverá associação de esforços e recursos para a consecução da aventura comum, ou seja, há a
constituição de uma joint venture ou parceria empresarial. Esta, porém, assume forma despersonalizada.

EDUARDO GOULART PIMENTA - As Modalidades de Joint Ventures ou Parcerias Empresariais no Direito Brasileiro

8 BORBA, José Alexandre Tavares. Op. cit.,  p. 497.
9 ANTUNES, José Augusto Q. L. Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica da empresa
plurissocietária. Coimbra: Almedina, 1993. p. 71.
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Deste modo, sempre que dois ou mais empresários acordam e disciplinam mútua associação de
capitais e recursos com o objetivo de realizar um projeto ou atividade comum haverá Joint Venture.

Se o instrumento jurídico escolhido pelas partes for a criação de uma sociedade personificada
estaremos diante de uma joint venture personalizada. Quando o instrumento jurídico adotado for um
contrato tipificado em lei teremos uma joint venture despersonalizada típica ou, como preferimos, um
contrato de parceria empresarial típico. Por fim, se o instrumento jurídico escolhido pelos empresários
convenentes for um contrato atípico - no qual os contratantes terão liberdade para fixar as cláusulas dele
integrantes - estaremos diante de um contrato de parceria empresarial atípico.

Nos três casos estão presentes os elementos característicos da joint venture ou parceria em-
presarial, a saber: combinação de esforços ou recursos e objetivo comum. Só se altera o instrumento do
qual os contratantes se valem para se associar e, via de consequência, o regime jurídico desta associação.

Se a espécie de vínculo jurídico adotado for a criação de uma sociedade personificada haverá
submissão ao regime do tipo societário escolhido.

Quando o meio de vinculação empregado for um contrato de parceria empresarial típico, por
sua vez, a joint venture constituída se sujeitará ao regime próprio deste contrato.

Por fim, se o vínculo entre os participantes da aventura comum se operar por meio de um
contrato de parceria empresarial atípico as partes terão ampla liberdade para disciplinar sua forma de
execução e efeitos, estando, porém, sujeitas a obedecer os requisitos para a validade dos atos jurídicos
em geral (art. 104 do novo Código Civil brasileiro, Lei nº 10. 406/02).

5. NATUREZA JURÍDICA DAS JOINT VENTURES OU PARCERIAS
     EMPRESARIAIS

Embora as discussões acerca da natureza jurídica de determinado instituto sejam via de regra
enfadonhas e, na maioria dos casos, inúteis, parece-nos adequado tratar deste aspecto em relação às
joint ventures.

Isto porque é a partir da definição da natureza jurídica destas parcerias empresariais que obte-
remos fundamento para uma série de afirmações de fulcral importância. Passemos, então, à exposição de
nosso entendimento sobre o tema procurando, na medida do possível, policiar-nos a fim de evitar longas
e desnecessárias digressões.

Julgamos correto afirmar que os vínculos pelos quais duas ou mais sociedades se obrigam à
realização de uma atividade, negócio ou empreendimento comum mediante combinação de capitais e
esforços nada mais são, em essência, do que modalidades do contrato de sociedade, entendido este nos
termos que passamos a explicitar.

Em busca de uma resposta sobre a natureza do ato de constituição de uma sociedade, a doutrina
se agrupou em torno de duas correntes: a primeira delas entendendo que tal negócio jurídico se apresenta
desprovido de feição contratual, sendo entendido como espécie de ato complexo, e a segunda atribuindo-
lhe caráter eminentemente contratual.

Não tardou, entretanto, a conclusão de que a constituição de uma sociedade - fosse ela civil ou
comercial, personificada ou não – é um negócio jurídico dotado de peculiaridades significativas o bastante
para impossibilitar o seu simples enquadramento em alguma das supra referidas categorias.
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“A distinção entre ‘ato complexo’ e ‘contrato’, no âmbito dos negócios que
requerem, para a sua realização, o concurso da vontade de várias partes,
costuma ser assentada, pela doutrina, na circunstância de que as partes,
no contrato, são animadas por interesses contrapostos: o contrato consti-
tue justamente o instrumento jurídico da solução desta contraposição. As
várias normas sobre o contrato encontram fundamento nessa observação.
Ao contrário, no ato complexo, as partes apresentam-se animadas por
identico interesse; encontram-se, por assim dizer, do mesmo lado; justa-
mente por isso, o ato complexo está sujeito a uma disciplina diversa da-
quela dos contratos.

Que acontece, pois na sociedade? Por um lado, parece-me inegável que, na
constituição da sociedade, as várias partes têm interesses antagônicos,
exatamente como nos contratos de escambo; por exemplo, no que respeita
à avaliação das respetivas contribuições; à determinação da respetiva
ingerencia na adminstração ; à distribuição dos lucros e das perdas. (...)
De outro lado, no entanto, a constituição de uma sociedade representa ape-
nas um primeiro passo: a sociedade, uma vez constituida, visa uma finali-
dade comum a todos os socios, todos interessados na melhor realização
dela; constitue um instrumento que, uma vez constituido, favorece a todos
os sócios.”10

A constituição de uma sociedade está, portanto, e digamos assim, a “meio caminho” entre a
noção clássica de contrato e a concepção de ato complexo.

De forma a aclarar - definitivamente, segundo entendemos - a questão, Tullio Ascarelli sistema-
tizou, para explicar a constituição de uma sociedade, a noção de contrato plurilateral.

“No estágio atual da evolução jurídica, praticamente abandonadas as te-
orias do ato complexo do ato coletivo e outras de menor expressão, está
em maioria a corrente que se inspira na doutrina aprimorada por Tullio
Ascarelli, qual a de que o contrato de sociedade é um contrato plurilateral
(...)”11

Trata-se o contrato plurilateral de figura com importantes particularidades, se comparada à
noção clássica de contrato.

5.1. O OBJETIVO OU AVENTURA (VENTURE) COMUM NOS CONTRATOS
        PLURILATERAIS

No contrato plurilateral as vontades criadoras não se encontram em sentidos opostos, como nos
contratos sinalagmáticos tradicionais. Ao contrário, estas vontades estão orientadas para a consecução
de um objetivo comum.

10 ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. Campinas: Bookseller, 2001. p. 276-277.
11 LUCENA, José Waldecy. Das sociedades por quotas de responsabilidade limitada. 3.ed. Rio de Janeiro: Renovar,
1999. p. 56.
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A idéia de objetivo, empresa, empreendimento, atividade, aventura (venture, enfim) a ser vivida em
conjunto pelos signatários de um contrato plurilateral é de fulcral importância na caracterização deste instituto.

As partes de um contrato plurilateral se obrigam a agrupar esforços pessoais e/ou recursos
patrimoniais particulares em um fundo comum destinado à realização desta aventura ou empreendimento
no qual todos os partícipes se envolverão.

No contrato de sociedade a noção de empreendimento ou atividade comum assume notória
relevância, constituindo-se mesmo na “razão de ser” deste contrato. Neste sentido veja-se a definição
constante do caput do art. 981 do novo Código Civil brasileiro (Lei nº 10. 406/02), in verbis: “celebram
contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou servi-
ços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados”.

O renomado Pontes de Miranda, aderindo ao pensamento de Tullio Ascarelli, salienta a impor-
tância do fim comum no contrato de sociedade. Em suas palavras:

“No contrato de sociedade, o fim comum pré-elimina o antagonismo: há
bilateralidade do contrato, ou há plurilateralidade, mas há o plus da
destinação; falta a enantiomorfia, porque a separação do patrimônio pelo
fim comum impede que o sócio fique em frente do outro sócio, todos miram
o fim comum. Há convergência, em vez de divergência prestacional”.12

A idéia de finalidade ou aventura comum também é inerente, na mesma proporção, às joint
ventures ou parcerias empresariais.

Sejam estas parcerias empresariais realizadas mediante a constituição de uma sociedade perso-
nificada, um contrato típico ou um contrato atípico, sempre estes institutos serão, na verdade, instrumen-
tos dos quais os contratantes se valem para fixar seus direitos e obrigações na busca pelo empreendimen-
to, finalidade ou aventura comum.

Tratando da importância do objetivo comum para a caracterização das parcerias empresariais
Daniel Ferraz salienta que esta “é a característica essencial da joint venture, porquanto será esta um
acordo de cooperação.

Mesmo que as partes, a princípio, tenham interesses individuais paralelos (pois cada parte
sempre procura um melhor posicionamento individual no mercado), o interesse coletivo é o que
deve prevalecer, já que somente com o empenho de ambas nas suas respectivas proporções, o
benefício comum será alcançado.”13

Maristela Basso atribui a este elemento a mesma relevância, ao dizer: “A característica essen-
cial da joint venture é a realização de um projeto comum, empreendimento (aventura específica)
cuja duração pode ser curta ou longa.”14

Ocorre apenas que nos casos de parcerias empresariais efetuadas por meio de sociedades
personificadas ou de contratos típicos a própria legislação se encarrega de expressamente disciplinar os
efeitos do vínculo firmado, contrariamente ao verificado nas formas atípicas.

12 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1975. p . 17.
v. 49.
13 FERRAZ, Daniel Amin. Joint Venture e contratos internacionais. Belo Horizonte: Mandamentos, 2001. p.123.
14 BASSO, Maristela. Op. cit.,  p. 42.
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Nem se diga, por outro lado, que o objeto comum tem, nas sociedades, natureza duradoura,
perene, enquanto os contratos de parceria empresarial ou joint ventures despersonalizadas são destina-
dos a projetos de curta duração, essencialmente temporários.

Em primeiro lugar cumpre-nos ressaltar que na legislação pátria não há exigência expressa quan-
to à duração do objeto a ser desenvolvido por meio de sociedade personificada. Pelo contrário, o Código
de 2002 conhece e disciplina expressamente sociedades por prazo determinado e sociedades por prazo
indeterminado.

Além disso, em nada fica comprometida a legalidade de uma sociedade constituída exclusiva-
mente para a realização de um único negócio ou empreendimento de curta duração. Exemplo maior desta
adequação são as chamadas S.P.E’s (Sociedades de Propósito Específico), em voga hodiernamente15 .

Estas sociedades, também chamadas “sociedades de objeto único”, inspiram-se na Special
Purpose Company anglo-saxônica mas, em verdade, não constituem um tipo societário próprio, tratan-
do-se apenas de uma sociedade qualquer constituída para a realização de um (ou alguns) negócio(s)
jurídico(s) predeterminados. José Alexandre Tavares Borba assim as conceitua: “a rigor, essas socieda-
des nascem para prestar um serviço a sua controladora, para cumprir uma simples etapa de um
projeto ou até mesmo para desenvolver um projeto da controlada”.16

São elas, aliás, típicos instrumentos de associações empresariais (ou joint ventures) personalizadas.

Os contratos de parceria empresarial, por sua vez, não são essencialmente de curta duração. Ao
contrário, a doutrina salienta que cada vez mais estes instrumentos se prestam a disciplinar empreendi-
mentos de duração mais significativa:

“Como regra geral, os contratos de joint venture são pensados em relação a
uma específica aventura, porém não é necessário que seja de execução ime-
diata. Em geral, ocorreria a limitação quanto à operação e à sua duração.
Entretanto, a exigência do caráter ad hoc não tem a mesma força quando
da caracterização de joint venture em geral. Ocorre que caiu em desuso na
prática comercial internacional e nada impediria a constituição de uma
joint venture sem limitação do objeto ou da duração.”17

Temos, então, que tanto os contratos de parceria empresarial quanto as sociedades personifica-
das - como modalidades de contratos plurilaterais que são - têm sua essência na previsão de um objetivo
comum - seja ele de curta, média ou longa duração - a ser empreendido pelos contratantes.

5.2. AS PRESTAÇÕES DAS PARTES DE UM CONTRATO PLURILATERAL

Com fundamento no conceito acima enunciado é possível também afirmar que todos os signatá-
rios de um contrato plurilateral assumem, com a sua constituição, a obrigação de contribuir com seus
esforços pessoais e/ou patrimoniais para a consecução da aventura ou empreendimento comum.

EDUARDO GOULART PIMENTA - As Modalidades de Joint Ventures ou Parcerias Empresariais no Direito Brasileiro

15 A respeito destas “sociedades de objeto único” julgamos adequado fazer referência ao texto do art. 981 parágrafo
único do novo Código Civil brasileiro (Lei n. 10. 406/02) que, ao tratar do contrato de sociedade, dispõe que “a
atividade [a ser praticada por intermédio de sociedade] pode restrigir-se à realização de um ou mais negócios
determinados”. Assim positivada está, em nosso entendimento, a modalidade societária de caráter ad hoc.
16 BORBA, José Alexandre Tavares. Op. cit.,  p. 494.
17 FERRAZ, Daniel Amin. Op. cit., p. 121.
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Tem-se entretanto que, contrariando a figura clássica do contrato sinalagmático, as prestações
das partes em um contrato plurilateral estão voltadas para a mesma direção, qual seja: a realização da
atividade ou negócio conjunto.

“Cada parte [de um contrato plurilateral], pois, tem obrigações, não para
com ‘uma’ outra, mas para com ‘todas’ as outras; adquire direitos, não
para com ‘uma’ outra, mas para com ‘todas’as outras.

Se quiséssemos ser indulgentes para com o uso recente de imagens geomé-
tricas na ilustração de fenômenos jurídicos, poderíamos dizer que, no con-
trato de sociedade e nos contratos plurilaterais em geral, as partes se acham
como dispostas em círculo; nos demais contratos, ao contrário, cada uma
das (duas) partes se acha num dos extremos de uma linha.”18

O já transcrito texto do caput do art. 981 do novo Código Civil brasileiro (Lei nº 10. 406/02)
deixa claro que, no contrato de sociedade, todos os contratantes se obrigam a contribuir com recursos
patrimoniais ou esforços pessoais para a consecução da empresa comum.

O mesmo se verifica em se tratando de contratos de parceria empresarial, nos quais os partícipes
também têm direito a participação nos lucros, se responsabilizam pelos débitos contraídos em prol da
aventura comum19  e, acima de tudo, se obrigam a efetuar prestações determinadas a fim de contribuírem
para a consecução do empreendimento firmado.

Outro fator de confluência entre os institutos aqui estudados e o contrato plurilateral decorre da
constatação de que tanto no caso das parcerias empresariais quanto no caso das sociedades - modalida-
des de contratos plurilaterais que são -  a prestação de cada um dos contratantes não é, por sí só, a causa
jurídica da prestação dos demais, em virtude da inexistência de oposição de vontades.

Deste modo, o inadimplemento de um deles não torna, em princípio, ineficaz o acordo como um
todo, sendo ainda admissível, salvo cláusula contrária, a livre entrada e saída de membros sem violação à
integridade do acordo.

5.3. A POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE DUAS OU MAIS PARTES EM
       UM CONTRATO PLURILATERAL

Todo e qualquer contrato plurilateral admite a participação de mais de duas partes, entendidas
aqui como pólos específicos de direitos e obrigações decorrentes do contrato e não apenas enquanto
sujeitos de direito signatários do acordo de vontades. Tullio Ascarelli bem elucida a questão, ao dizer:

“É óbvio que, mesmo quanto aos contratos plurilaterais, em um determi-
nado caso concreto pode haver a participação de apenas duas partes. Isso,
porém, em nada diminui a característica acima enunciada: Ao passo que,
com efeito, dos contratos plurilaterais podem participar mais de duas par-
tes, essa possibilidade está excluída nos demais contratos.(...)

18 ASCARELLI, Tullio. Op. cit.,  p. 389-390.
19 A distribuição igualitária dos lucros e das perdas não é, como bem lembra Daniel A. Ferraz, característica essencial das
associações empresariais. “Não é característica essencial das joint ventures a distribuição igualitária das perdas ou
prejuízos. Nada impede que os co-ventures estipulem que somente alguns assumirão as perdas, sendo esta matéria
contratual.”(FERRAZ, Daniel Amin. Op.  cit.,  p. 122.)
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Numa venda, numa locação, num mandato podem, sim haver vários ven-
dedores, locadores, mandantes, compradores, ou mandatários, mas há sem-
pre duas e somente duas partes: todos os vendedores e todos os comprado-
res se apresentam, na venda unificados em dois grupos e somente em dois
grupos.

Na sociedade [leia-se contratos plurilaterais em geral], ao contrário, há a
possibilidade de uma verdadeira pluralidade de partes: os cinco, dez ou
cem sócios, que podem concorrer na constituição de uma sociedade, repre-
sentam cinco, dez, cem partes, não havendo possibilidade de reagrupá-los
em ‘dois’ grupos, em ‘duas’ partes.”20

Em qualquer contrato sinalagmático é possível, ao menos em princípio, que tenhamos mais de
dois sujeitos de direito como partícipes do negócio jurídico.

Nestes casos, porém, haja ou não mais de dois contratantes, estes sempre estarão agrupados
em apenas dois pólos, entendidos estes como centros de direitos e obrigações decorrentes do contrato.
Num contrato de compra e venda, por exemplo, ainda que tenhamos mais de dois contratantes, todos
eles estarão necessariamente na situação de vendedores ou de compradores. Em um contrato de locação,
por seu turno, somente haverá dois pólos de direitos e obrigações (locador e locatário), sejam eles ocu-
pados por mais de uma pessoa ou não.

Nos contratos plurilaterais (como as joint ventures contratuais ou contratos de parceria empre-
sarial e as sociedades), ao contrário, a cada sujeito de direito signatário do instrumento corresponderão
direitos e obrigações próprios, particulares em relação aos demais.

6. ESPÉCIES  E  REGIME  JURÍDICO  DOS  CONTRATOS  DE  PARCERIA
    EMPRESARIAL

As Joint Ventures contratuais são bastante conhecidas e utilizadas no ordenamento jurídico
nacional. Seu regime legal, porém, não é único.

Maristella Basso diz, ao abordar as joint ventures contratuais, que “(...) são aquelas pelas
quais as partes, através da união de esforços, pretendem dar vida a um projeto empresarial
associativo através de um contrato no qual haja previsão de relações meramente obrigacionais,
sem a criação de uma terceira empresa independente. (...)”

Concordando com a conclusão da estudiosa é necessário ressaltar, entretanto, a enorme gama
de hipóteses abarcadas por este conceito.

“As joint ventures contratuais abrangem uma gama muito ampla de acor-
dos de cooperação, desde aquelas em que as partes contribuem com capi-
tal, tecnologia, instalações e equipamentos, dividindo lucros, prejuízos e
riscos, mas não implicando a efetivação de empresa independente, até meras
parcerias de compra e venda”.21

EDUARDO GOULART PIMENTA - As Modalidades de Joint Ventures ou Parcerias Empresariais no Direito Brasileiro

20 ASCARELLI, Tullio. Op. cit., p. 388.
21 BASSO, Maristela. Op. cit., p.189.
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Como forma de sistematizar este instituto naturalmente amplo dividimos as joint ventures contratuais
ou contratos de parceria empresarial em duas diferentes espécies, de acordo com o regime jurídico de cada
uma; os contratos de parceria empresarial típicos e os contratos de parceria empresarial atípicos.

Os primeiros são, como qualquer contrato típico, dotados de “modelo regulativo legal”22

próprio. Uma vez que apresentam regime legal específico e expresso, os contratos de parceria empresa-
rial típicos produzem, seja entre as partes ou perante terceiros, seus efeitos característicos. Não há, aqui,
preocupação com as conseqüências e responsabilidades advindas da parceria empresarial pois as mes-
mas decorrem direta e expressamente da legislação.

“Dizem-se contratos típicos ou nominados os que (como a compra e ven-
da, a doação, a sociedade, a locação, o mandato, o depósito, a empreitada
ou a transacção), além de possuírem um nome próprio (nomen iuris), que
os distingue dos demais, constituem objecto de uma regulamentação legal
específica.
Os contratos típicos ou nominados, que a lei chama a si para os disciplinar
juridicamente, corresponde (como é natural) às espécies negociais mais
importantes no comércio jurídico.

E a disciplina específica traçada na lei para cada um deles obedece, pelo
menos, a um duplo objectivo do legislador.

Por um lado, exactamente por que se trata dos acordos negociais mais
vulgarizados na prática, a lei pretende auxiliar as partes e os tribunais,
fixando a disciplina jurídica aplicável aos pontos em que, não obstante a
importância que revestem, as convenções redigidas pelas partes são fre-
quentes vezes omissas.

Por outro lado, a lei aproveita o esquema negocial típico do contrato
nominado para a propósito do conflito de interesses particulares subjacente
a cada um deles, fixar as normas imperativas ditadas pelos princípios bási-
cos do sistema. 23

Os contratos de parceria empresarial atípicos são, a seu turno, aqueles desprovidos de regime
legal próprio. Advêm da criatividade e das necessidades dos agentes econômicos, as quais não são, como
é regra no Direito Contratual, inteiramente supridas pelas formas típicas ou personalizadas de parcerias
empresariais.

Assim o direito brasileiro confere tipicidade a determinadas espécies de Joint Ventures (como
os consórcios e os grupos de direito) ao mesmo tempo que deixa à liberdade contratual dos agentes
econômicos criarem (obedecidos os requisitos gerais para a validade dos atos jurídicos) outras formas
similares de associação.

Deste modo temos, em nosso ordenamento, Joint Ventures contratuais – ou contratos de par-
ceria empresarial - típicas e atípicas, conforme sejam elas objeto de disciplina legal específica ou não.

22 FERRAZ, Daniel Amin. Op. cit.,  p.57.
23 VARELA, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. 1994.  p. 276. V. 1.
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7. CONCLUSÃO

As parcerias empresariais ou Joint Ventures, objeto deste estudo, dispõem, em nosso
ordenamento, de três instrumentos jurídicos para se constituírem: as sociedades personificadas; os con-
tratos típicos; e os contratos atípicos, sendo estes dois últimos aqui denominados contratos de parceria
empresarial.

Porém, em qualquer das situações apontadas uma parceria empresarial ou Joint Venture apre-
senta, sempre, um grupo de características que lhe são inerentes, tais como: a existência potencial de mais
de dois núcleos distintos de direitos e deveres, a possibilidade de entrada e saída de membros sem
comprometimento da totalidade do contrato e, principalmente, a finalidade ou aventura comum a motivar
as prestações dos contratantes.

Estes elementos, essenciais à configuração de uma parceria empresarial, a qualificam como um
contrato de sociedade - personificada ou não - cuja disciplina legal variará conforme o instrumento que,
dentre os três acima citados, seja adotado pelos partícipes.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho, na congruência entre o Público e Privado, objetiva fazer uma abordagem
sobre a reconstrução do Direito Civil na contemporaneidade, tendo em vista, notadamente, os necessári-
os laços entre o próprio Direito Público, o Código Civil e a Constituição Federal.

Partindo da premissa de que para ocorrer o progresso do Direito suas instituições não devem ater-
se a uma dogmática imediatista de textos jurídicos, procuramos desvelar os mecanismos de superação dos
dogmas do Positivismo e da codificação, analisando princípios e institutos para o enfrentamento das
transformações exigidas na regulação da sociedade, aqui, através da técnica legislativa das cláusulas gerais.

Pretende-se pôr em realce a mudança de perspectiva do Direito Privado tradicional e dos fun-
damentos axiológicos liberais (individualismo, patrimonialismo e autonomia da vontade) à luz do atual
comprometimento com a valorização dos atributos da socialidade e da solidariedade, que evidenciam a
dignidade da pessoa humana como fim do Estado.

Sob essas inspirações, serão considerados os vetores e coordenadas do novo Código Civil de
2002, principalmente no que tange à indagação se o sistema de Direito Codificado tem condições de
formar modelos jurídicos inovadores, abertos e flexíveis, capazes de abranger os casos que a experiência
social contínua e inovadoramente apresenta.

Assim, trilhando o rumo da hermenêutica civil-constitucional e na superação da dicotomia entre
o Direito Público e Privado, partimos para o estudo da técnica legislativa das cláusulas gerais como
resposta ao anseio da evolução jurídica, como sistema aberto, capaz de alcançar o Direito na possibilida-
de de aplicação dos valores ético-constitucionais in concreto.
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2. INEFICÁCIA DO ANTIGO CÓDIGO DE 1916

Configura-se a partir da segunda metade do século XX, a ineficácia do Código Civil de 1916 na
abrangência das situações fáticas, com deslocamento de seu papel principal nas relações privadas. Suas
principais instituições - Direito das Obrigações, das Coisas, de Família e das Sucessões (FIUZA, 2003:24)
– tiveram deslocamento para leis esparsas, deixando o Código Civil apenas como fonte residual e suple-
tiva (AMARAL, 2003: 133).

O Código Civil passa a conviver com outros códigos e microssistemas jurídicos, tendo reduzido
seu papel central. As relações privadas não abrangidas por ele e que necessitavam de controle foram
reguladas por estes sistemas ou “legislação de emergência” (TEPEDINO, 2004:05), que ajudaram a
retirar o Código como único centro de gravidade das relações civis. 1

É a crise da codificação. Proliferam-se leis avulsas e específicas, pluritemáticas ou
interdisciplinares, enfatizando novas categorias de interesses, como os individuais homogêneos, coletivos
propriamente ditos e difusos, todas inspiradas por princípios do Direito Público e com “função social”:
relações trabalhistas (com surgimento de justiça especializada), inquilinato (Lei 8.245/91), família e meno-
res (ECA), contratos imobiliários e urbanismo (Dec. Lei 58/37 e Lei 6.766/79), mutuários e mutuantes
(Dec. Lei 22.626/33 e Lei 1.521/51), condomínios (Lei 4.591/64), consumidor (Lei 8.078/90), idosos
(10.741/03).

Tais legislações fizeram surgir regras processuais próprias, princípios normativos, normas de
Direito Administrativo, e até tipos penais, causando o deslocamento de setores da vida privada, insufici-
entemente reguladas pelo Código Civil de 1916, configurando-se, num pano de fundo, a mudança do
Estado Liberal para o Estado Social.

O Estado passa a intervir nas relações privadas, restringindo a vontade individual e abrindo
espaço para brilharem novas luzes no sistema de Direito Privado: princípios e valores de matizes constitu-
cionais. Estava lançada a semente para mudança do Código reestruturando-o às exigências sociais que
vingavam. Nesse compasso afirma Lorenzetti (1998:11) que o Código é substituído pela constitucionalização
do Direito Civil e o ordenamento codificado pelo sistema de normas fundamentais.

Eis o quadro liberal, estático e neutro – estruturado na trilogia propriedade, autonomia da von-
tade e família – que começa a ser defenestrado. Novos tempos surgem na esfera privada, trazendo o
Direito Civil clássico a uma releitura de seus contornos. É o conhecimento em movimento2  no estudo do
Direito Civil.

Esta convergência manifesta-se em todos ramos do ordenamento, seja em virtude do emprego
de instrumentos privados por parte do Estado, seja na aplicação dos interesses difusos ou supra-individu-
ais, seja no que tange aos institutos privados, na atribuição de função social à propriedade, na função
social dos contratos, na boa-fé objetiva, na responsabilidade objetiva etc.

Hironaka (2000:108) cita até mesmo a socialização ocorrida no Direito das Obrigações, tido
por ela como “tão refratário às alterações, tão pouco sujeito às mutações de qualquer ordem, tão pouco

1 Natalino Irti (L´età della decodificazione) apud TEPEDINO (2004:11) observou que a multiplicação das leis especiais
afoga o código civil e torna vão o esforço de colocar o código na base do sistema.
2 É a permanente mutabilidade da descoberta científica de Gaston Bachelard, trazida por Ricardo Lebourg dos Reis
Chaves (2005:19) em sua dissertação de mestrado intitulada “A publicização do direito privado: a epistemologia
histórica e a ciência jurídica em movimento”.
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permeável às transformações ditadas pela constante evolução social, até ele se viu sujeito aos efeitos
derivados da nova preocupação de ordem social”.

Assim, não mais se pode conceber o Direito Civil abrangido apenas pelo seu Código, assim
como é de ser verificado o preenchimento de suas normas por preceitos constitucionais e direitos funda-
mentais. É a consolidação de um “direito civil constitucional” (PEREIRA, 2005:23).

3. CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL

É através da Constituição Federal que se deve buscar a renovação do Direito Civil, no ponto em
que as normas e princípios constitucionais invadem a esfera individual, reforçando a invalidade da pers-
pectiva dicotômica dos clássicos ramos jurídicos: privado versus público.

Autores como Perlingieri (2002) e Tepedino (2004), pesquisadores do tema, não têm dúvida
nessa tendência do Direito Civil contemporâneo. O próprio Tepedino (2004:4:119) explica sobre seu
histórico e características:

“Os movimentos sociais e o processo de industrialização crescente do sécu-
lo XIX, aliados às vicissitudes do fornecimento de mercadorias e à agita-
ção popular, intensificadas pela eclosão da Primeira Grande Guerra, atin-
giram profundamente o direito civil europeu, e também, na sua esteira, o
ordenamento brasileiro, quando se tornou inevitável a necessidade de in-
tervenção estatal cada vez mais acentuada na economia.

A Constituição da República, ao absorver uma série de valores não-
patrimoniais, intervém diretamente no negócio jurídico, na família, nas
relações de trabalho, na empresa, nas relações de consumo; coloca em xe-
que o dogmatismo próprio da escola da exegese, tão cioso de sua neutrali-
dade e pureza científica, que limitava deliberadamente os horizontes do
direito civil às relações patrimoniais.”

Também Perlingieri (2002:1) no capítulo primeiro de sua obra assevera que:

“o estudo do direito – e portanto também do direito tradicionalmente defi-
nido “privado”- não pode prescindir da análise da sociedade na sua
historicidade local e universal, de maneira a permitir a individualização do
papel e do significado da juridicidade na unidade e na complexidade do
fenômeno social. O Direito é ciência social que precisa de cada vez maiores
aberturas; necessariamente sensível a qualquer modificação da realidade,
entendida na sua mais ampla acepção”.

A interpretação jurídica das relações privadas do Código Civil passa a se dar de acordo com a
análise e os valores tutelados na Constituição, que atua numa tentativa de “norte” diante de tamanha
desordem nas relações privadas, dos riscos e do impacto social causados pelo ordenamento que vigora-
va, juntamente com inúmeros diplomas setoriais.

Superou-se a dicotomia público-privado diante do surgimento de outras categorias de interes-
ses, decorrentes da multiplicidade e complexidade de relações entre os indivíduos com o Estado, como
afirmado por Perlingieri (2002:55) que diz:



36

“O Direito Civil não se apresenta em antítese ao Direito Público, mas é ape-
nas um ramo que se justifica por razões didáticas e sistemáticas, e que reco-
lhe a evidencia os institutos atinentes com a estrutura da sociedade, com a
vida dos cidadãos como titulares de direitos civis. Retorna-se às origens do
direito civil como direito dos cidadãos, titulares de direitos frente ao Estado.
Neste enfoque, não existe contraposição entre privado e público, na medida
em que o próprio direito civil faz parte de um ordenamento unitário”.

Também Venosa (2003:373) atesta sobre a superação da “divisão Clássica do Direito em Públi-
co e Privado” enfatizando, como exemplo, os preceitos sociais do Código de Defesa do Consumidor. Diz
que “hoje, mais do que ontem, os ramos interpenetram-se. O Código de Defesa do Consumidor é exem-
plo característico de um direito social, nem público, nem privado.”

Assim, com a superação da dicotomia e através da Constitucionalização do Direito Civil, busca-se
não apenas investigar a inserção do Direito Civil na Constituição, mas dela estabelecer os fundamentos de
sua validade jurídica. Tendo-se a Constituição Federal como o vértice máximo de aplicação da legislação
civil, necessário se faz o entendimento de que deve o jurista interpretar o Código segundo a Constituição.

É mister ainda que a interpretação das normas, sejam constitucionais ou infra-constitucionais,
não pode ser estática. Deve ser aberta e dinâmica para se adaptar à realidade social do momento da
aplicação da norma. É a hermenêutica constitucional e a adoção do pensamento tópico.

Lembrando-se que a legislação, em sua forma tradicional, num conteúdo rígido, fechado e está-
tico, não possui espaço para o intérprete em face do caso concreto: falece o sistema assentado em tipos
legais com atividade do seu aplicador apenas na adequação das hipóteses fáticas ao modelo normativo.

Destarte, e por tudo aqui visualizado, a velocidade e o dinamismo nas estruturas sociais exigiram
mudanças no modelo de sistema fechado, que buscava segurança e certeza do Direito em um código
totalizador, perfeito e de operabilidade imediata (ou lógico-dedutivo).

Basta ver a gama de novidades tecnológicas - como a internet – e biológicas – experimentação
com embriões, indagações em torno do genoma humano, avanços da engenharia genética etc. – enfrenta-
dos pelo Direito contemporâneo “que nem sempre são resolvidos pelos instrumentos tradicionais” como
alertado por Maria de Fátima Freire de Sá (2003:12).

Ademais, a expressão da lei escrita não é mais considerada a única fonte cognitiva e o Código
Civil, estático como é, não conseguiria acompanhar as alterações pelas quais passa a sociedade.

Mas qual a saída? Como superar o modelo fechado? Como aplicar os valores e princípios
constitucionais?

A norma própria de um sistema fechado prevê com precisão os acontecimentos, reduzindo a
atividade do aplicador do Direito à verificação e subsunção, quando muito, autorizando-o a optar
discricionariamente por determinada solução preestabelecida.

Desta forma, e a par das discussões e críticas sobre o novo Código Civil - Lei 10.406 de 10 de
janeiro de 2002 - (FIUZA, 2003:69),  que não são objeto deste estudo, temos que, dentre suas diretrizes
fundamentais estão: a compreensão do Código como lei básica e não global do Direito Privado, a manuten-
ção da estrutura do Código anterior no sentido de preservar, sempre que possível, a redação do Código
Beviláqua e a de inserir no Código matéria já consolidada ou com relevante grau de experiência crítica.

HUMBERTO GOMES MACEDO - As Cláusulas Gerais do Código Civil e seu Papel na Nova Hermenêutica Civil-Constitucional
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Além disso, o novo Código visa transferir para legislação especial aditiva o regramento de
questões ainda em processo de estudo, unificar o Direito das obrigações com inclusão de mais um livro na
parte especial (Direito de Empresa), ênfase no que se refere a certos valores considerados essenciais
(eticidade, socialidade e operabilidade) e adoção da sistemática de se legislar mediante o emprego de
termos de vagueza proposital (REALE, 2002:11): as cláusulas gerais ou normas abertas.

Louva-se, portanto, na socialização, promoção e funcionalidade de efetivamente realizar a
concretização dos objetivos sociais e da pessoa humana, ajustados à filosofia político-constitucional e
consolida avanços normativos que, se bem compreendidos e aplicados pelos operadores jurídicos, farão
realidade referidas metas. Talvez daí o estreito limiar dos atuais rumos do Processo e do Direito Material
Civil: a busca na fonte da Constituição.3

4. SISTEMA ABERTO E O NOVO PROCESSO HERMENÊUTICO: ADOÇÃO
    DO PENSAMENTO PROBLEMÁTICO

A tentativa de se superar o sistema fechado no Direito contemporâneo e poder aplicar tais
valores e preceitos constitucionais está na utilização do sistema aberto que trouxe uma reformulação de
técnicas legislativas e normativas.

Se com os códigos oitocentistas a forma e o conteúdo da lei trilhavam em consonância com o
individualismo, no sistema aberto deverá haver uma concepção social, com forma de legislar e aplicar o
Direito de acordo com a rapidez em que se alteram as estruturas sociais.

O sistema aberto passa a ser uma espécie de referência sujeita à interpretação de fatos e valo-
res, até mesmo metajurídicos e interdisciplinares, enfatizando o Direito como subsistema do sistema soci-
al. Lyra Filho (1985:14) mostra que:

“quando buscamos o que o Direito é, estamos antes perguntando o que ele
vem a ser, nas transformações incessantes do seu conteúdo e forma de
manifestação concreta dentro do mundo histórico e social: o que, apesar
de tudo, ele é, enquanto vai sendo, no movimento de sua própria cadeia de
transformações”.

Como já dito por Lorenzetti (2003:229) para quem os elementos a partir dos quais baseiam-se
os juízos decisórios não estão mais apenas nos códigos,  “agora, percebe-se que estão no Código, na
Constituição, nos tratados, no costume, que são as fontes onde encontramos as normas fundamentais”. E
complementa:

“A tarefa do intérprete tornou-se decisiva; prova disso é o papel que se
reconhece ao juiz e o trabalho criativo da jurisprudência e da doutrina. A
linguagem jurídica contaminou-se de genética, economia, moral, tecnologia,
computação, e é pouco o que exporta para o resto da sociedade”

3 Baracho (1984) e Rosemiro Pereira Leal (2004) explicam o vínculo entre processo e Constituição; entendendo Rosemiro
(LEAL, 2004:7) que a Teoria Geral do Processo deve ser “ancorada nos textos constitucionais democráticos” , em que
o processo constitucional é “instituição construtiva e de aplicação do direito, segundo critérios jurídico-dialógicos de
garantias fundamentais impostergáveis”; e Baracho (1984:122-129) para quem “a constituição pressupõe a existência
do processo como garantia da pessoa humana”.
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O texto legal não é a norma de acordo com a qual o caso vem afinal a ser julgado e não deve ser
a norma única na qual há de se basear o julgador, mas apenas o ponto de partida para a sua construção e
para o qual o caso é tratado. Além de conhecimento jurídico, deve haver habilidade para o enfrentamento
da realidade fática de acordo com as circunstâncias especiais de cada caso. Dilvanir José da Costa
(2003:4) faz salutar remissão à concepção do Direito Concreto de Karl Engisch (L‘idée de concrétion
dans le droit)4  que se aplica na análise do estudo:

“As imagens projetadas nas telas dos cinemas são apenas sombras ou re-
flexos de uma realidade retratada nos filmes. Assim também as leis ou nor-
mas abstratas refletem a realidade dos fatos jurídicos que ocorrem no am-
biente social, envolvendo pessoas e bens ou interesses jurídicos de toda
ordem. A realidade jurídica autêntica está nos fatos concretos e nas condu-
tas da vida social e não nas leis abstratas que os resumem, sistematizam e
refletem em comandos sumários”

A decisão tem de ser compatível com o texto da norma escrita, mas em consonância com cada
situação fática, segundo valores e costumes. Isto porque a norma jurídica deve refletir as aspirações da
sociedade que é dinâmica e que não se pauta em modelos ou parâmetros de conduta estáticos.

Como dito por Galuppo (2003:175), a aderência ao sistema aberto “implica a responsabilidade
do aplicador considerar, sempre, o contorno fático do caso concreto para determinar que normas estão
em jogo em uma determinada questão.”

E mais, na mesma obra ao se referir aos pensamentos de Viehweg5 :

“Por isso, Viehweg vai afirmar que cada sistema jurídico, conforme sua
teoria está ‘sempre em permanente movimento’, e sua formulação respec-
tiva indica tão-somente uma etapa da argumentação no manejo da proble-
mática correspondente. Pode, pois, adequadamente ser designado como
um sistema aberto, já que mantém aberto a outros pontos de vista sua
análise, quer dizer, seu manejo do problema.”

Com a ascensão dos valores, da normatividade dos princípios, da ética e dos direitos humanos
voltados ao centro do Direito, surge um novo processo hermenêutico.

Como muito bem sintetizado por Ricardo Lebourg dos Reis Chaves (2005:29) “o dogma da
voluntas legislatoris, o silogismo jurídico e o método axiomático-dedutivo foram substituídos pelas cha-
madas ‘Teorias da Argumentação Jurídica’”

Isso significa que a lógica positivista é invertida: não se parte mais do sistema geral e fechado
para o caso concreto, e sim o contrário. O ponto de partida é o caso concreto com a realidade como
parâmetro para se conjugar ideais de justiça e segurança jurídica. É a técnica do pensamento problemá-
tico ou tópica: “ou seja, o tipo de pensamento que pretende oferecer indicações de como se comportar
diante de um problema” ( ROBERTO, 2003:85)
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4 ENGISCH, Karl. L´idée de concrétion dans le droit. Pamplona, Espanha, 1968. Comentário de I. André-Vincent sob o
título “L´abstrait et le concret dans  l´interprétation” in Archives de Philosophie du Droit. Paris, t. 17, 1972, p. 135 apud
COSTA (2003:4)
5 VIEHWEG, Theodor. Tópica e filosofia del derecho. 2.ed. Barcelona: Gedisa, 1997, p. 85.
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Como pretendia Reale (2002:16), para o qual o aplicador do Direito procurará “alcançar o Direito
em sua concreção”, adequando-se a norma legal às necessidades do caso, e ratificado por Fiuza, (2003:35)
para quem o intérprete deverá conjugar o texto legal com os princípios e valores vigentes no ordenamento,
cuja “solução encontrada passará a integrar o sistema, que, assim, estará retroalimentando-se”.

As Teorias da Argumentação possibilitam assim a interpretação do Direito no sistema aberto,
criando hermenêutica capaz de romper com o processo exegético de interpretação, substituindo um mé-
todo axiomático-dedutivo pelo pensamento problemático do Direito.

Ocorre uma inversão da lógica interpretativa, ou o “giro hermenêutico”, como suscitado por
Juliana Neuenschwander Magalhães (1999:436), partindo não mais da norma abstrata ao caso concreto,
mas do caso concreto (silogismo) à norma abstrata aplicada e vice-e-versa.

O aplicador visará, no caso prático, não só adequar a Lei às necessidades concretas, mas
trabalhar a norma com os princípios e valores firmados pela sociedade numa nova hermenêutica civil-
constitucional: trazendo-se a ética ao Direito com ascensão dos valores, princípios e observância dos
direitos humanos.

É atividade hermenêutica ainda com fincas na segurança jurídica de outrora, mas onde os valo-
res, como dito, e os princípios assumem papel fundamental no sentido de propiciar decisões judiciais mais
justas e coerentes num trabalho argumentativo que evita a aplicação literal/estática da lei. Marcelo Cam-
pos Galuppo (GALUPPO, 1998:134) conceitua de forma elucidativa:

“A teoria da argumentação jurídica é uma teoria pragmática do direito
cujo objetivo é a compreensão da fundamentação (tanto no plano da apli-
cação quanto no plano da justificação) do direito. Teorias Pragmáticas
são aquelas que privilegiam as relações que se estabelecem entre os falan-
tes ( os sujeitos jurídicos) por meio da linguagem (ou da comunicação jurí-
dica, aí incluindo as normas jurídicas), e se diferenciam das Teorias Sintáticas
(ou analíticas) do direito (que são aquelas que, como o modelo kelseano,
privilegiam a relação entre o signo, ou  no caso jurídico a norma, e seu
significado)”.

César Fiuza (2003:45) em análise do pensamento de Recaséns Siches, afirma a idéia de se
buscar, a partir do problema, a axiologia do Direito no enfrentamento da “insuficiência do paradigma
lógico-formal positivista para a solução das questões jurídicas” e é complementado por Aguiar (1989:11)
que cita os seguintes dizeres do citado filósofo do Direito:

“La lógica formalista tradicional nunca podrá dar ninguna iluminación
sobre cuales deban ser los contenidos de las,normas jurídicas, ni de las
normas jurídicas generales, ni de las normas jurídicas particulares (con-
trato, etc.), ni de las normas jurídicas individualizadas (sentencias judicia-
les y resoluciones administrativas)”

Sustenta ainda Ruy Rosado Aguiar (1989:13), também na esteira das idéias de Siches, que o
julgador não só aplica a lei, pois nenhuma é completa, mas avalia que sua aplicação está condicionada
pela realidade concreta do mundo em que opera, e impregnada de valorações, de critérios estimativos ou
axiológicos, “o que a distingue decisivamente da lógica do racional”
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Valemo-nos ainda da crítica à hermenêutica positivista – neutra e alheia a variáveis históricas,
culturais, econômicas, políticas e filosóficas – feita por Oliveira (2001:143) fundamentada em Habermas:

“Toda interpretação, assim como toda atividade humana, dá-se num con-
texto histórico, pressupõe paradigmas e, para usar uma expressão de
Habermas, um pano de fundo de mundos da vida compartilháveis, que
simplesmente não podem ser, em sua totalidade, colocados entre parênte-
ses, através de uma atividade de distanciamento ou abstração, porque o
ser humano não pode abstrair-se de sim mesmo, não pode fugir à sua con-
dição de ser linguagem; ‘paradigmas’, ‘mundos da vida ’compartilháveis,
embora plurais,são condições para a interpretação, são condições de co-
municação.

Por isso, a atividade de interpretação jurídica não se dá, como acredita-
vam certas correntes positivistas, porque a linguagem através da qual a
norma se expressa é ambígua ou obscura ou porque aquele que editou a
norma assim o quis.”

Em verdade, a interpretação mostra o Direito vivendo plenamente a fase concreta e integrativa,
objetivando-se na realidade temporal-geográfica.

Fato é que o Direito deve ser compreendido como fator de obediência à realidade social e a lei,
por conseguinte, “é apenas um dos caminhos que os operadores do Direito se utilizam para regular e
realizar a vida social” (BARROS, 1995). Apenas um dos caminhos...

5. AS CLÁUSULAS GERAIS: CONCEITO

Assim, para o Direito intervir e regular as relações jurídicas, apreciando a conduta das pessoas
e fatos em conformidade com um texto legal, criou-se uma técnica legislativa que evidencia o sistema
aberto, através das cláusulas gerais ou normas abertas.

Neste quadro, o Código Civil de 2002 é composto por um sistema de regras móveis que não se
deixam estagnar com o passar do tempo, tendo em vista a possibilidade de sua adaptação, no momento
da aplicação, através da interpretação.

Funcionam como fórmulas genéricas que determinam comportamentos não pormenorizados, ao
contrário das regras, destinadas a regular, especificamente, hipóteses fáticas determinadas.

Trata-se de técnica legislativa muito útil para atividade jurídica, sabendo-se que o legislador é
ciente de sua inoperância em regular toda multiplicidade de situações que surgem no âmago da sociedade
contemporânea, globalizada, dinâmica e multifacetária.

O sistema aberto via técnica legislativa das cláusulas gerais, indica um caminho axiológico, que, se
por um lado não consegue previamente, regular a todos os problemas fáticos, exatamente por não abranger
integralmente todas condutas, permite ao aplicador a utilização da norma, adequando-a à hipótese em ques-
tão, deixando ao juiz/intérprete, uma maior possibilidade de adaptar a norma às situações de fato.

A aplicação da cláusula geral permite o abandono de uma dedução lógico-sistemática, própria
do modelo dogmático. Sua aplicação se dá através de um pensamento tópico, ou seja, através de um
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leque de opções para a solução do problema concreto e partindo-se do fato à norma e não de um
“sistema axiomático, prévio, absoluto e perfeito” (GALUPPO, 2003:178).

Nesta perspectiva, será permitida ao julgador certa mobilidade frente à norma, tendo condição
de, segundo os fatos que lhe são apresentados, procurar dentro do conteúdo axiológico da cláusula geral,
a solução mais adequada e pertinente à realidade do problema dado.

Através destas cláusulas é que poderá haver a penetração de elementos externos ao sistema,
concebendo o texto legislativo de modo que seja amplo o suficiente para abranger uma generalidade de
casos, podendo ter nelas inscrito um conceito jurídico indeterminado e possibilitando a formação pro-
gressiva da norma pela jurisprudência. Para Martins-Costa (1998:3):

“Estes novos tipos de normas buscam a formulação da hipótese legal medi-
ante o emprego de conceitos cujos termos têm significados intencionalmente
vagos e abertos, os chamados “conceitos jurídicos indeterminados”. Por
vezes,e aí encontraremos as cláusulas gerais propriamente ditas, o se enunci-
ado, ao invés de traçar punctualmente a hipótese e as suas conseqüências,é
desenhado como uma vaga moldura,permitindo, pela vagueza semântica que
caracteriza os seus termos, a incorporação de princípios, diretrizes e máxi-
mas de conduta originalmente estrangeiros ao corpus codificado, do que re-
sulta, mediante a atividade de concreção destes princípios, diretrizes e máxi-
mas de conduta, a constante formulação de novas normas.”

Tais normas abertas - as cláusulas gerais –, que, de acordo com Vidigal (2003:22), formam um
“verdadeiro convite para uma atividade judicial mais criadora”, vão permitir o desenvolvimento do Direito
e, afetas às transformações sociais, também permitem a inserção dos valores constitucionais aos casos
concretos, surgindo como verdadeiros instrumentos jurídico-constitucionais.

Tornam-se verdadeiras ferramentas da constitucionalização do Direito Civil e combatem o
casuísmo típico do sistema fechado, positivista e liberal, em que estão relacionadas hipóteses de fato, sem
possibilidade de uma margem de apreciação e aplicação pelo julgador que examina a lide surgida.

Do magistério de Joaquim Augusto Delgado (2003:395) se acrescenta:

“a técnica legislativa moderna se faz por meio de conceitos gerais
indeterminados e cláusulas gerais, que dão mobilidade ao sistema, flexibilizando
a rigidez dos institutos jurídicos e dos regramentos do direito positivo.”

Daí que imprecisas e abertas (como o próprio nome diz) nos seus conceitos, regulando a matéria
não de forma enumeradamente estipulada, mas de maneira que se possa compreender em seu conteúdo
os valores, costumes e princípios havidos no momento histórico da sociedade.

Se diante de uma norma própria de um sistema fechado o juiz apenas opera o processo de
verificação de um fato ligado a um tipo, diante da cláusula geral, ser-lhe-á dada a oportunidade de integrá-
la mediante o reenvio para elementos cuja melhor adaptação pode estar fora do sistema.

Seu objetivo será o de suprir o julgador com um instrumento de medição do fato, para que, num
retorno ao Direito, a partir dos valores correspondentes (constitucionais), tenha o espaço necessário no
conteúdo da norma para dar solução e adequada ao caso.
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6. SUBJETIVISMO E DISCRICIONARIEDADE DOS JULGADORES: LIMITE

Devido à impotência do legislador na regulação da complexidade de fatos sociais havidos na
sociedade contemporânea, as cláusulas gerais acabam por se tornar instrumentos de grande valia como
técnica legislativa para a atualidade, permitindo ao judiciário a tarefa de preencher seu conteúdo em face
dos casos concretos.

Permitem a conjugação dos valores e sua vinculação na compreensão do sentido da norma,
integrando-se a ela e dando-lhe consistência filosófica, para que possa fundamentar a decisão do julgador,
que, de acordo com Perlingieri (2002:3) tem função complexa “e a sua atividade valorativa envolve um
conjunto de aspectos que vão do ideológico e político ao social, ético e religioso”.

O próprio Reale (2002:12) afirma que ao lado da eticidade e da socialidade, o novo Código objetiva
a operabilidade ou concretude, ou seja, municia o julgador de ferramentas para aplicar a norma em razão dos
elementos de fato e de valor, e, em caso de indeterminação do preceito (como no conceito de boa-fé, por
exemplo), aplicar o Direito in concreto em “cada caso corrente, à luz das circunstâncias ocorrentes”. Complementa:

“Somente assim se realiza o direito em sua concretude, sendo oportuno lem-
brar que a teoria do Direito concreto, e não puramente abstrato,encontra
apoio de jurisconsultos do porte de Engisch, Betti, Larenz, Esser e muitos
outros, implicando maior participação decisória conferida aos magistrados.”

No entanto, não podem servir ao subjetivismo exagerado dos órgãos jurisdicionais. Pois, devido
justamente à sua característica móvel que evita a inércia codificada do Direito, pode trazer algum risco,
numa atividade interpretativa arbitrária e subjetiva.

Daí que a solução no escopo de se afastar o subjetivismo e a discricionariedade dos julgadores
é condicionar a utilização das cláusulas gerais às normas constitucionais. A monopolização da atividade
interpretativa nas mãos do juiz Hércules, explicada por Dworkin (1999:19)6  deve ser conjugada com as
matizes constitucionais, o que, de certa forma e sob um outro enfoque – ao discorrer sobre sua Teoria dos
Discursos Jurídicos – sofreu ponderação de Habermas (1997:279-280):

“No entanto, é precisamente do ponto de vista da integridade que teríamos
que libertar Hércules da solidão de uma construção teórica
monologicamente guiada.(...) O próprio reconhece esse cerne procedimental
do princípio da integridade juridicamente assegurada quando localiza o
fundamento da igualdade do direito a liberdades subjetivas no direito a
iguais liberdades comunicativas. O que sugere que fixemos a hegemônica
ideal da teoria jurídicas no ideal político de uma ‘sociedade aberta de in-
térpretes da constituição’e não na personalidade ideal de um juiz que se
distinga por suas virtudes e por seu acesso especial à verdade”

Aí o seu limite e daí o entendimento que se é permitido ao Estado, via juiz, certa discricionariedade
no preenchimento do conteúdo da cláusula geral, tal preenchimento terá que ficar afeto à normatividade
constitucional pois a inspiração para o Código Civil na contemporaneidade, mesmo tratando-se de sua
técnica legislativa de modelos jurídicos abertos, vem da Constituição.
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43

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n.º 1/2, Jan./Dez., 2006

No seu objetivo de dinamizar o Direito devem ser aplicadas no papel de cumprir preceitos constitu-
cionais de valorização da dignidade da pessoa humana, socialidade, eticidade, operabilidade e da cidadania.

O próprio Reale (2002: 13) afirma que o novo Código procurou “superar o apego ao formalismo
jurídico”, assim como sua opção por “cláusulas gerais” ou “normas abertas” para possibilitar a criação de
“modelos jurídicos hermenêuticos” para “contínua atualização dos preceitos legais”. Afirma ainda que os
valores essenciais como diretrizes ao novo ordenamento civil são: a eticidade, socialidade e operabilidade.

O dinamismo e a mobilidade das cláusulas gerais permite a adaptação da norma às transforma-
ções histórico-culturais e  operam, do ponto de vista teleológico, a obediência constitucional (valor-fonte
do ordenamento). Não alcança a completude do sistema, mas podem ajudar como meio de alcance dos
interesses da dignidade pessoa humana, relacionados à igualdade e justiça atual muitas vezes não alcançadas
num sistema fechado, estático e dogmático.

Assim, considerando-se a limitação constitucional na aplicação e interpretação pelos juízes via
cláusulas gerais do Direito aos casos concretos, pode-se afirmar que essa nova técnica legislativa de
normas abertas é compatível com a Constituição Federal e com novas  exigências da sociedade.

Tepedino (2003:123) afirma que as cláusula gerais não devem se constituir em modelos de condu-
ta neutros, devendo conjugar os princípios fundantes do ordenamento com os princípios constitucionais e
mesmo infraconstitucionais como Código de Defesa do Consumidor e Estatuto da Criança e Adolescente.

Assim, de acordo com o autor, “evita-se o perigo da excessiva liberdade concedida ao juiz na
interpretação das cláusulas gerais e dos conceitos jurídicos indeterminados, oferecendo-lhe parâmetros
valorativos objetivos para a solução dos casos concretos”.

Isso significa que o intérprete partirá do sistema, adequando a norma ao caso concreto, com
base em valores e princípios constitucionalmente aceitos, para que a justiça prevaleça no caso concreto.

Daí que a interpretação das cláusulas gerais não pode ser outra que não obediente às diretrizes
constitucionais. Sua leitura não será arbitrária ou aleatória, ao exercício do individual apenas. Ao contrá-
rio, sujeita-se às linhas axiológicas valorativas e sociais traçadas pela Constituição Federal na esteira do
fenômeno da constitucionalização.  Como para Canotilho e Moreira (1991:45) já que “a principal mani-
festação da preeminência normativa da Constituição consiste em que toda a ordem jurídica deve ser lida
à luz dela e passada pelo seu crivo”.

O que também foi reforçado por Maria Celina Bodin Moraes (1993:24), qualquer norma de
direito civil ou qualquer cláusula contratual, por menor que seja, deve se coadunar com o espírito social/
constitucional, ou “sob essa ótica, as normas de direito civil necessitam ser interpretadas como reflexo das
normas constitucionais”.

Assim, sua aplicação deve ser através utilização do método problemático ou tópico, pelo qual a
adoção com maior ou menor grau de determinado princípio constitucional em lugar de outro ficará condi-
cionada às circunstâncias do problema concreto.

Na ocasião fática é que o aplicador terá de ponderar os valores existentes com todas as circuns-
tâncias geográfica e temporalmente envolvidas sejam culturais, econômicas, sociais, psicológicas,
tecnológicas etc. que assim, terão maior ou menor aplicação e influência.
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7. CLÁUSULAS GERAIS NO CÓDIGO: FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS E
    BOA-FÉ COMO PARADIGMAS DE CLÁUSULAS GERAIS

Os artigos que nos remetem aos princípios da boa-fé (e boa-fé objetiva) e função social dos
contratos são os melhores exemplos de cláusulas gerais no Código Civil de 2002, por toda sua bagagem
teórica - pelo que vimos -  e de aplicação prática presente na atividade jurisdicional.

Em um novo modelo para as relações jurídico-contratuais, o dogma da autonomia da vontade é
superado, colocando-se de lado o princípio liberal de igualdade formal para permitir a intervenção estatal
numa tentativa de regular desequilíbrios e disparidades.

A definição de liberdade e de seus limites ético-jurídicos têm as suas bases na Constituição e no
Código Civil, numa sintonia que constitui o norte atual do ordenamento jurídico pátrio.

Nesse compasso, a presença de cláusulas gerais no Código Civil de 2002, para aplicação da
função social do contrato (art.421) e da boa-fé objetiva (art.422) demonstra um visível diferencial com o
de 1916 e trazem a nova principiologia contratual (no Título V do Código) atinente aos princípios consti-
tucionais e à interpretação dos contratos.

Nas palavras de Miguel Reale (1972:18) na Exposição dos Motivos para feitura do novo Códi-
go, “a liberdade de contratar só pode ser exercida em consonância com os fins sociais do contrato,
implicando os valores primordiais da boa-fé e da probidade”.

São os arts. 421, 422 e 2.035  as principais cláusulas gerais e que servem de base para a
consolidação do estudo sobre o tema in verbis:

“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.”
Art. 2.035. [...] Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se
contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este
Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.”

7.1. BOA-FÉ E O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA

A boa-fé é compreendida em várias acepções como: honestidade, confiança, lealdade, sinceri-
dade, fidelidade etc. Elevada à condição de princípio revela sua força no âmbito do Direito, influenciando
e orientando seus ramos.

Segundo Ripert (1949:11) é um dos meios utilizados pelo legislador e pelos tribunais para fazer
penetrar a regra moral no Direito Positivo ou  “la bonne foi est l’un des moyen utilisés par le législateur et
les tribunaux pour faire pénétrer la régle morale dans le droit positive.”

Seguindo as mesmas premissas da função social dos contratos, segundo a qual é dever das
partes não somente interagir nas obrigações puramente negociais mas agir numa conduta ético-moral, a
boa-fé nas relações contratuais é invocada, entre outros motivos, para impor deveres acessórios às partes
contratantes; para proteger a parte economicamente mais fraca contra a lesão contratual e para a revisão
dos contratos (teoria da imprevisão).
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E na interpretação dos contratos, por meio da utilização de cláusulas gerais, o legislador impôs
revitalização de um princípio de direito: a boa-fé objetiva. E impõe-se para tornar compreensível a idéia
de boa-fé como princípio e cláusula geral, que se faça uma clara distinção entre boa-fé subjetiva e boa-fé
objetiva.

Como afirma Noronha (1994:129) “existem duas acepções da boa-fé, ou mesmo duas boas-
fés, uma subjetiva e a outra objetiva, só se podendo falar em princípio da boa-fé a propósito da objetiva”.

Na bona fides objetiva não é tratada a análise subjetiva, interna, dos sujeitos, como, de acordo
com Venosa (2003:378) “cabendo ao juiz examinar em cada caso se o descumprimento decorre de boa
ou má-fé”, como no art.1.337 do Código Italiano7 , mas observar um padrão de conduta aos contratan-
tes, não delimitando a forma, mas apenas exigindo um procedimento ético, moral, segundo um entendi-
mento comum. Citando novamente Venosa (2003:379), “o intérprete parte de um padrão de conduta
comum, do homem médio”.

“Art. 1337. Trattative e responsabilità precontrattuale. – Le parti, nello
svoglimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono
comportarsi secondo buona fede.”

Não é interpretar determinada situação subjetivamente, pensando na intenção do contratante X
ou Y, é pensar o que todos contratantes de um mesmo padrão, numa mesma situação agiriam ou pensa-
riam, refletindo um modelo genérico ou padrão de conduta ética nos contratos.

É cláusula geral, através dos artigos abaixo citados e estudados, como afirma Marques (2002:9),
para quem “trata-se a boa-fé objetiva de um standard, um parâmetro objetivo, genérico, que não está a
depender da má-fé subjetiva do fornecedor A ou B, mas de um patamar geral de atuação, do homem
médio, do bom pai de família que agiria de maneira normal naquela situação analisada”

Seu texto legal inspirador, principalmente do art. 422 do novo Código, é o artigo 2428  do
Código Civil alemão (BGB,1896) ao tratar do conteúdo das obrigações e de sua prestação conforme a
boa-fé: “O devedor deve (está adstrito a) cumprir a prestação tal como o exija a boa-fé, com considera-
ção pelos costumes do tráfego jurídico”.

Além da análise objetiva da questão, o que torna a boa-fé objetiva numa regra de conduta que
permite ao julgador aplicação desse padrão de conduta comum, do homem médio e com determinados
padrões estabelecidos e reconhecidos, outras cláusulas gerais surgem a partir da idéia desse princípio.

Os arts. 113 e 187 e outros (além do já citado 422) demonstram que a boa-fé objetiva traz,
além de “deveres anexos” aos contratos (MARTINS-COSTA, 1998:14) as funções “interpretativa,
integrativa e de controle” aos contratos e partes contratantes (FIUZA, 2003:314).

Sobre os “deveres anexos, laterais ou instrumentais”, tratam-se de ações pelas partes de se
agregar aos contratos medidas de segurança, proteção e transparência para sua correta feitura e cumpri-
mento: antes, durante e pós-contrato. Ou seja, as partes agindo com boa-fé, devem se portar com lealda-
de e honestidade não apenas durante o trâmite dos contratos, mas mesmo antes de sua feitura e também
após seu término.

Sobre as funções integrativas, interpretativa e de controle, trata o Código nos seguintes artigos
que se traduzem em cláusulas gerais in verbis:

7 “Tratativas e responsabilidade pré-contratuais. - As partes, no desenvolvimento das tratativas e na formação do
contrato, devem se comportar segundo a boa-fé”.
8 Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu berwirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte
es erfordern.
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“Art.113 Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé
e os usos do lugar de sua celebração.”

Art. 187. Comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exerce-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes.”

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.”

Venosa (2003:380) afirma que existem, portanto, três funções no conceito de boa-fé objetiva: a
“função interpretativa (art.113); função de controle dos limites do exercício de um direito (art. 187); e
função de integração do negócio jurídico (art. 421)”, além do já citado art. 422.

O Código Civil Português, em seu art. 227, enuncia que “quem negocia com outrem para con-
clusão de um contrato deve, tanto nos preliminares como na formação dele, proceder segundo as regras
da boa-fé, sob pena de responder pelos danos que culposamente causar à outra parte”. Lembramos
ainda do art. 1337 do Código Italiano supra citado.

Embora a Código Civil Brasileiro só mencione que os contratantes tenham que guardar os
princípios da probidade e boa-fé na conclusão e na execução do contrato, é pacífica a interpretação
extensiva do dispositivo para que sejam observados os deveres (oriundos da boa-fé) na fase pré-contratual.

Assim, a previsão das cláusulas gerais da função social do contrato e boa-fé, muda o enfoque,
como já dito, da ótica individualista para uma postura social, não de contentamento formal, mas de exi-
gência de cumprimento efetivo dos direitos de personalidade e tentando assegurar o equilíbrio jurídico
entre os contratantes.

8. CONCLUSÃO

Por tudo aqui traçado no panorama jurídico científico pátrio, é inegável a superação da dicotomia
entre Direito Público e Direito Privado e a Constitucionalização como principal conquista juscivilística na
passagem do Estado Liberal para o Estado Social e deste para o Estado Democrático.

Os caracteres tradicionais da dogmática civil perdem primazia e o Sol das relações privadas
passa do Direito Civil para o Constitucional, do Código para a Constituição, dos pilares burgueses e
liberais para a dignidade da pessoa humana. O centro epistemológico do Direito, não apenas Civil, é
ocupado pela pessoa humana e pelos valores oriundos da sociedade, à luz da Carta Magna.

Assim, de maneira irrefutável, o Direito Civil contemporâneo que atravessa uma fase mutante em
seus valores constituintes, só pode ter seus objetivos realizados e garantidos com o pano de fundo dos
princípios fundamentais sociais constitucionais. Daí a eticidade, socialidade e operabilidade (ou concretude)
como diretrizes na feitura do novo Código.

A dogmática jurídica estática e vigente durante toda a modernidade não mais serve à sociedade
contemporânea que exige um novo desafio ao Direito, qual seja: aplicar a justiça aos casos concretos
pesando-se a lei, com princípios, valores e criando-se mecanismos para que os preceitos legais possam
adaptar-se à novas situações surgidas.

HUMBERTO GOMES MACEDO - As Cláusulas Gerais do Código Civil e seu Papel na Nova Hermenêutica Civil-Constitucional
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Essa nova visão do Direito Privado exige um sistema aberto que possa acompanhar os fatos
surgidos na complexidade da sociedade, evitando que fatos sociais ligeiros e férteis fiquem ausentes de
proteção do regramento jurídico.

Tal sistema, e sua nova técnica legislativa, enterra o ideal positivista da lei escrita como fonte
máxima do Direito. É dada aos princípios jurídicos, que assumem papel definitivo no plano da aplicação
e hermenêutica, uma importância sem igual.

Ao intérprete é dada função peculiar e abrangente, pois não vai lhe caber apenas aplicar a
norma ao caso concreto, mas sim analisar todas suas evidências e circunstâncias na produção de uma
decisão justa e correta. Ademais, não se pode duvidar que a melhor aplicação da norma jurídica é aquela
que se coaduna com o momento em que se interpreta e criando e recriando análise do fato à norma e da
norma ao fato, tudo perpassado e recheado de valores.

Neste contexto, as cláusulas gerais, normas abertas ou genéricas se mostram como diretrizes
orientadoras, dirigindo-se ao juiz e proporcionando-lhe liberdade para decidir, preenchendo seu conteúdo
diante do caso concreto. Somente assim se realiza o Direito em sua concretude ou concreção, ou seja, em razão
dos elementos de fato e de valor que devem ser sempre levados em conta na enunciação e aplicação da norma.

Assim, a sistemática adotada pelos legisladores no Código Civil de 2002 foi estruturada de
forma aberta, aliando aos modelos cerrados indispensáveis, principalmente os referentes à parte geral, as
janelas, trilhas e avenidas abertas pelas cláusulas gerais que permitem o recurso a critérios ético-jurídicos,
conferindo-se maior poder ao intérprete no encontro de solução justa.

Não podemos nos olvidar que as cláusulas gerais diante da moderna visão preocupativa com os
valores éticos e sociais atuarão como pontos de apoio para que os juristas criem as normas para o caso
concreto forte numa hermenêutica que conduz aos princípios constitucionais e de prevalência da dignida-
de de seus personagens o que reforça toda corrente pós-moderna da publicização do Direito Privado.
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1. MARCO TEÓRICO DA DISCUSSÃO

O instituto do Compromisso de Cessação de Prática, de reconhecida utilidade e eficácia na lei
antitruste, passou por uma significativa modificação legislativa que restringiu o seu âmbito de aplicação.

A redação original da Lei nº 8.884/94, mais precisamente no seu artigo 53, dispunha que “em
qualquer fase do processo administrativo poderá ser celebrado, pelo CADE ou pela SDE ad referendum
do CADE, compromisso de cessação de prática sob investigação, que não importará confissão quanto à
matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta analisada”.

No entanto, o advento da Lei nº 10.149/2000 acrescentou ao mencionado artigo 53 um pará-
grafo 5o, que determinou a sua não aplicação às condutas concertadas descritas nos incisos I, II, III e VIII
do artigo 21 da lei antitruste, in verbis:

§ 5o O disposto neste artigo não se aplica às infrações à ordem econômica
relacionadas ou decorrentes das condutas previstas nos incisos I, II, III e
VIII do art. 21 desta Lei.

1. Marco teórico da discussão. 2. Compromisso de cessação – natureza
jurídica de transação. 3. Compromisso de cessação como direito público
subjetivo do administrado e dever da administração. 4. A jurisprudência
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – Compromisso de cessação
como norma de direito material e como direito subjetivo do processado.
5. Jurisprudência do próprio CADE – Compromisso de cessação como
direito do processado. 6. Direito intertemporal. 6.1. Aplicação ao direito
administrativo sancionador dos princípios informadores do direito penal.
6.2. Determinação da norma mais favorável – lei que exclui causa extintiva
da punibilidade. 6.3. Tempus regit actum – LICC e Constituição Fede-
ral. 6.4. Precedentes do TRF - 1ª Região quanto à irretroatividade da
norma que impede a celebração do compromisso de cessação. 7. Provas
da existência da infração. 8. Conclusão.

SUMÁRIO
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Essa inovação legislativa, como era de se esperar, alcançou vários processos em andamento na
SDE e no próprio CADE, suscitando o pronunciamento daqueles órgãos acerca da aplicabilidade do
novo diploma legal às situações pretéritas.

Examinando alguns pedidos concretos, a Procuradoria do CADE entendeu pela aplicação das
novas restrições aos processos em curso, justificando a decisão pelos seguintes argumentos:

a) que a restrição estabelecida pela Lei nº 10.149/2000 seria imediatamente aplicável aos pro-
cessos em curso, eis que não haveria direito adquirido ao julgamento pela lei existente à data do fato;

b) que a inovação legal seria de natureza jurídica processual, e portanto teria aplicabilidade
imediata aos processos em curso;

Também afirmou a procuradoria do CADE:

1) que o compromisso de cessação é uma faculdade do CADE, já que a lei usa a expressão
‘poderá ser celebrado’, cabendo ao administrador a avaliação da “conveniência e oportunidade” de se
celebrar o compromisso;

2) que não faz sentido celebrar o compromisso de cessação quando a administração já dispõe
de elementos de convicção para uma decisão condenatória.

Tanto a SDE quanto o CADE consideraram acertado o entendimento da Procuradoria era
acertado, e não deferiram a celebração do Compromisso de Cessação em inúmeros casos, o que sugere
um exame dos motivos invocados e a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

2. COMPROMISSO DE CESSAÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DE TRANSAÇÃO

Ao contrário do que quis fazer parecer a procuradoria do CADE, o compromisso de cessação
não tem caráter processual, mas, sim, material. Conforme ensina Moacyr Amaral Santos1 :

“Leis processuais ou leis do processo (...) são aquelas que regulam o exer-
cício da função jurisdicional. Enquanto as leis materiais criam direitos e
obrigações ou definem situações, ou seja, tutelam determinadas categori-
as de interesses e, quando em conflito, declaram qual dos interesses em
conflito se acha protegido pelo direito, as leis processuais se destinam a
realizar aquelas leis em face de um concreto conflito de interesses.”

Fica, pois, evidente, que a natureza material e não processual do compromisso de cessação, eis
que implica na criação de obrigação para o administrado (não fazer a ação acoimada de ilegal) e fazer e
não fazer para a administração (fiscalizar e não punir), definindo a situação sub examine.

Essa natureza jurídica substantiva é, igualmente, reconhecida pela melhor doutrina, que atribui
ao Compromisso a natureza jurídica de transação, instituto reconhecidamente de direito material, e não
processual. O professor João Bosco Leopoldino da Fonseca2 , ex-magistrado da Justiça Federal, ex-
conselheiro do CADE e professor Titular de Direito Econômico da Universidade Federal de Minas Ge-
rais, assim preleciona:

LEONARDO CANABRAVA TURRA - Do Compromisso de Cessação de Prática no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência

1 SANTOS, Moacyr Amaral, Primeiras linhas de direito processual, 1987,  v.1,  p. 25.
2 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Lei de proteção da concorrência: comentários à Lei Antitruste. 1998, p. 135-137.
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“A criação legal do “compromisso de cessação” deixa no âmbito da incer-
teza a infringência contra a ordem econômica. esse compromisso se insere
no instituto jurídico da transação, previsto nos artigos 1.025 a 1.036 do
Código Civil.
..................................................................................................(...)
Com esse acordo se extingue ou paralisa a investigação, havendo recipro-
cidade de concessões: a autoridade não investiga mais e o representado
paralisa a prática de atos que geraram suspeitas de
infração.”................................................................................ (...)
O objetivo primordial da existência e concretização do compromisso de cessa-
ção, do ponto de vista da Administração, é o de fazer cessar a prática de atos
que ela entende estarem em conflito com a ordem econômica.

Quando muito, poder-se-ía admitir ao instituto uma natureza mista, incapaz no entanto de torná-
la mero instituto de direito processual, de aplicação imediata.

O fato de uma lei interferir na tramitação processual não a torna – apenas por isso – uma lei
processual. Várias são as hipóteses de normas que interrompem o curso normal de um processo, às vezes
suspendendo-o, às vezes extinguindo-o, mas sempre tendo como conseqüência mediata a extinção da
punibilidade, que é uma óbvia hipótese de direito material.

Um exemplo clássico, do qual voltaremos a falar mais adiante, é o instituto análogo denominado
de ‘suspensão condicional do processo’, contido na lei 9099/95, instituto este que tem as mesmas carac-
terísticas e conseqüências atribuídas ao Compromisso de Cessação. Na Suspensão Condicional do Pro-
cesso (do Direito Penal), como aqui, no Compromisso de Cessação (do Direito Econômico), existe uma
paralisação do processo, enquanto o processado cumpre determinações estipuladas pela autoridade.
Aqui, como alhures, a conseqüência do fiel cumprimento do pactuado é a extinção da punibilidade.  Mis-
ter destacar que, salvo melhor juízo, não há um só autor que afirme que uma causa extintiva da punibilidade
seja instituto de direito processual, seja ela qual for.  Essa coincidência de características e a natureza de
suspensão condicional do processo já foram identificadas por Sidio Rosa de Mesquita Junior3 , verbis:

É inegável a natureza de transação da suspensão condicional do processo,
onde a autarquia e a empresa fazem um acordo que visa a imediata cessa-
ção da infração sob investigação.”

3. COMPROMISSO DE CESSAÇÃO COMO DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO
    DO ADMINISTRADO E DEVER DA ADMINISTRAÇÃO

Uma vez mais com a devida venia, verificamos que os nossos órgãos de defesa da concorrência
não souberam dar ao dispositivo legal a sua apropriada interpretação.

Com efeito, conforme já mencionamos, a procuradoria do CADE afirmou tratar-se o compro-
misso de cessação de mera faculdade, justificando o entendimento pelo fato de a lei mencionar que o
compromisso ‘poderá’ ser celebrado. Ao assim proceder, jungiu-se o CADE ao mais rasteiro dos crité-
rios de hermenêutica, que é o critério literal. O professor Glauco Barreira Magalhães Filho4  ensina que:

3 MESQUITA JÚNIOR, Sídio Rosa de. Revista de Direito Econômico,  jul. / dez. 1996, p. 65-71.
4 MAGALHÃES FILHO. Glauco B. Hermenêutica jurídica clássica. 2002, p. 62, 89.
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“A ambigüidade e a vagueza dos textos normativos, a relativização do
princípio da separação de poderes e as relações ocorridas nas relações so-
ciais são exemplos de fatores que contribuíram para revelar a insuficiência
da interpretação literal. (...)
Podemos concluir que a realização do direito de modo justo e eqüitativo –
pela sua interpretação, aplicação e integração – está a depender da forma-
ção moral e da sensibilidade do julgador. A ciência propõe métodos, ou
seja, a forma, mas o conteúdo do Direito concreto concebido pelos juízes,
deve emanar da espiritualidade e da ética.”

Dando ao dispositivo o seu real alcance Sídio Rosa de Mesquista Junior5  lembra que a lei 9099/
95 também usa a expressão “poderá propor” ao tratar do instituto análogo da suspensão condicional do
processo (art. 89). E, no que pertine à aplicação daquela lei, nenhum intérprete ou tribunal cogita tratar-
se de faculdade, mas sim de compulsoriedade, desde que preenchidos os requisitos legais. Afirma o
ilustre professor:

“É mister a lembrança de que o artigo 89 da lei 9099/95 encontra-se assim
escrito: ‘... o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a
suspensão do processo...’. Da mesma forma, a lei 8884/94 menciona a pa-
lavra poderá, mas, assim como no processo penal, não se trata de faculda-
de do Estado, mas de direito subjetivo do acusado.”

Corroborando o entendimento desposado pelo ilustre professor citado, temos que o próprio
Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de ser imperativo (e não facultativo) o ofereci-
mento da suspensão condicional do processo, nos termos da lei 9099/95, não obstante a utilização da
mesma palavra ‘poderá’:

“Responsabilidade Penal – Lei 9099/95 – Suspensão Condicional – Proposta
– O Ministério Público deve ofertar a proposta de suspensão condicional do
processo dado ser direito público subjetivo do réu recebê-la. Em não queren-
do formular, como o processo não pode ficar parado, caberá ao juiz fazê-lo.”
(STJ, REsp. 136511, 6ª  T, DJ de 03.08.1998, p. 336)”

Com o perdão da redundância, é de se insistir na assertiva de que o fato de a lei dizer PODERÁ
não impediu o STJ de entender que se trata de um DEVER.

Não fosse assim, estaria aberta a porta para a iniqüidade e para a improbidade, já que ficaria ao
exclusivo alvedrio da administração decidir quem seria favorecido ou preterido na celebração do com-
promisso.

Não se trata de negar a natureza discricionária do ato administrativo, mas de fixar o âmbito de
aplicação dessa discricionariedade. Conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello6 ,
“discricionariedade é liberdade dentro da lei”. E acrescenta o mestre:
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5 MESQUITA JÚNIOR, Sídio Rosa de. Revista de Direito Econômico, jul. / dez. 1996.
6 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 2000,  p. 32, 370.
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“Não se confundem discricionariedade e arbitrariedade. Ao agir arbitrari-
amente o agente estará agredindo a ordem jurídica, pois terá se comporta-
do fora do que lhe permite a lei. Seu ato, em conseqüência, é ilícito e por
isso mesmo corrigível judicialmente.”
 ..................................................................................................(...)
“A indisponibilidade dos interesses públicos significa que, sendo interesses
qualificados como próprios da coletividade – internos ao setor público -,
não se enquadram a livre disposição de quem quer que seja, por
inapropriáveis. O próprio órgão administrativo que os representa não tem
disponibilidade sobre eles, no sentido de que lhe incumbe apenas curá-los –
o que é também um dever – na estrita conformidade do que predispuser a
intentio legis. (...)

‘Na administração o dever e a finalidade são predominantes, no domínio, à
vontade’. Administração é a ‘atividade do que não é senhor absoluto’. (...)
Em suma, o necessário – parece-nos – é encarecer que na administração os
bens e os interesses não se acham entregues à livre disposição da vontade
do administrador. (...)

Evidentemente, há uma margem de discricionariedade administrativa na celebração do compro-
misso de cessação. Mas essa discricionariedade diz respeito ao conteúdo do pacto, e não à possibilidade
de sua celebração ou não. Quanto à obrigatoriedade de sua celebração, ato administrativo é vinculado.

Assim, discricionariedade haverá, na fixação do conteúdo do compromisso  – que deve assegu-
rar a restauração da ordem econômica – e na fixação da penalidade pelo inadimplemento. Mas, mesmo
nesse caso, não se há que falar em vontade absoluta do administrador, que deverá fixar razoavelmente as
condições da transação:

“Descende também do princípio da legalidade o princípio da razoabilidade.
Com efeito, nos casos em que a Administração dispõe de certa liberdade
para eleger o comportamento cavível diante do caso concreto, isto é, quando
lhe cabe exercitar certa discrição administrativa, evidentemente tal liber-
dade não lhe foi concedida pela lei para agir desarrazoadamente de manei-
ra ilógica, incongruente.
Não se poderia supor que a lei encampa, avaliza previamente, condutas
insensatas, nem caberia admitir que a finalidade legal se cumpre quando a
Administração adota medida discrepante do razoável. (...)
Procede ainda do princípio do princípio da legalidade o princípio da
proporcionalidade do ato à situação que demandou sua expedição. Deve-
ras, a lei outorga competências em vista de certo fim. Toda demasia, todo
excesso desnecessário ao seu atendimento, configura uma superação do
escopo normativo. Assim, a providência administrativa mais extensa ou
mais intensa do que o requerido para atingir o fim público insculpido na
regra aplicanda é inválida, por consistir em um transbordamento da finali-
dade legal.”7

7 Idem, ibidem, p. 39.
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Em síntese, negar-se a celebração do próprio pacto, é desbordar a esfera da discricionariedade
administrativa para ingressar na perigosa seara do arbítrio do administrador.

4. A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO –
   COMPROMISSO DE CESSAÇÃO COMO NORMA DE DIREITO MATERIAL
   E COMO DIREITO SUBJETIVO DO PROCESSADO

O egrégio TRF da 1a. Região, julgando o Agravo de Instrumento 2002.01.00.005899-1, em
aresto da lavra do eminente Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, pronunciou-se sobre a nature-
za material (de transação) do compromisso, bem como acerca da imperatividade da sua celebração:

“Nesse contexto, inegável, penso eu, o direito subjetivo da agravante à
celebração do compromisso de que se trata, sendo irrelevante encontrar-se
o processo na SDE ou no CADE, eis que a transação, nos termos da redação
original do dispositivo legal pertinente, poderia ser firmado em qualquer
fase do processo”.

Posteriormente, julgando os Embargos de Declaração opostos, pelo CADE, ao Agravo de
Instrumento 2002.01.00.005899-1/DF, o mesmo ilustre relator assim se manifestou:

“Na decisão ora embargada, considerei que o agravante tinha o direito
subjetivo à celebração do compromisso de cessação de conduta pela qual
vinha suplicando desde o nascedouro do procedimento administrativo,
em consonância com o disposto no artigo 53 da lei 8884/94, a estatuir
que, “em qualquer fase do procedimento administrativo poderá ser
celebrado, pelo CADE ou pela SDE ad referendum do CADE, compromisso
de cessação de prática sob investigação que não importará confissão
quanto à matéria de fato e nem reconhecimento de ilicitude da conduta
analisada.”

Finalmente, julgando pedido de efeito suspensivo de decisão do CADE, nos autos do Agravo de
Instrumento 2002.01.00.026790-6/DF, o ilustre Desembargador Fagundes de Deus assim se pronunciou:

“a dita lei superveniente (Lei nº 10.149/2000), ao excluir a possibilidade de
se celebrar termo de compromisso nos casos de infração contra a ordem
econômica relacionadas nos incisos I, II, III e VIII do artigo 21, não erigiu,
simplesmente, normas de direito processual, mas, sim, de direito material,
na medida que subtraiu, como conseqüência, direito já constituído em fa-
vor da pessoa jurídica que houvesse cometido as atividades infracionais
inscritas nos apontados incisos do artigo 21.”

5. JURISPRUDÊNCIA DO PRÓPRIO CADE – COMPROMISSO DE CESSAÇÃO
   COMO DIREITO DO PROCESSADO

Por outro lado, a recente manifestação da SDE e do CADE, com fulcro no parecer examinado,
ofende – salvo melhor juízo – a jurisprudência pretérita do próprio CADE8 , que em outros momentos já
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8 Processo Administrativo 08000.003303/98-25, Relator: Conselheiro Mércio Felsky, (DOU de 24/04/2000).
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se havia pronunciado pela impossibilidade de recusa por parte da autoridade, ante a solicitação de Cele-
bração do Compromisso por parte do processado. Manifestando-se sobre o pedido da representada,
que não lograra obter assinatura do compromisso de cessação da prática investigada, assim dispôs o
ilustre Conselheiro Mércio Felsky:

“(...) a Lei e a doutrina não deixam margem à dúvida de que o compro-
misso, pode sim, e deve ser  celebrado até a decisão sobre o mérito da
conduta que ocorre com o julgamento. Não cabe ao agente público
restringir o momento de celebração do compromisso de cessação a esta
ou àquela fase do processo administrativo. A lei dá o direito ao
administrado de pleitear a celebração desse compromisso em qualquer
momento do processo.”

6. DIREITO INTERTEMPORAL

6.1. APLICAÇÃO AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DOS
       PRINCÍPIOS INFORMADORES DO DIREITO PENAL

O ilustre professor Luiz Alberto Barroso9 , em primoroso artigo no qual discorre sobre a aplica-
ção ao Direito Administrativo sancionador dos princípios norteadores do Direito Penal, tece considera-
ções da mais  alta relevância sobre o tema, para concluir que o princípio da irretroatividade das normas
penais que agravam a situação do processado é aplicável ao Direito Administrativo:

“A regra secular segundo a qual a norma mais benéfica retroage para be-
neficiar o réu sempre foi o princípio diretor da aplicação das normas pe-
nais no tempo.
Nos dois últimos séculos, com o desenvolvimento do direito público e a
expansão da ação punitiva do Estado com base em seu poder de polícia
administrativa, doutrina e jurisprudência passaram a perceber que, embo-
ra em instâncias distintas, essa nova expressão do poder sancionatório do
Estado – que vai até mesmo substituindo, em muitos campos, a repressão
penal clássica – não é ontologicamente diferente do direito penal.
Ao contrário, o direito administrativo punitivo é apenas mais uma forma
de manifestação do chamado poder punitivo do Estado. Sua diferenciação
relativamente ao direito penal é apenas de grau ou, muitas vezes, mera
opção legislativa.”

E, citando a lição do saudoso e inigualável Ministro Nelson Hungria10  sobre o tema, prossegue
o renomado professor:

“Assim, não há falar-se de um ilícito administrativo ontologicamente dis-
tinto de um ilícito penal. A separação entre um e outro atende apenas a
critérios de conveniência e oportunidade, afeiçoados à medida do interesse

9 BARROSO, Luiz Alberto. Revista Diálogo Jurídico, v. 1, n. 4, jul. 2001.
10 HUNGRIA, Nelson. Ilícito administrativo e ilícito penal, Revista de Direito Administrativo – Seleção Histórica 1945-1995.
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11 Apud BARROSO, Luiz Alberto. Revista Diálogo Jurídico,  v. 1, n. 4,  jul. 2001.

da sociedade e do Estado, variável no tempo e no espaço. A única diferen-
ça que pode ser reconhecida entre as duas espécies de ilicitude é de quanti-
dade ou de grau; está na maior ou menor gravidade ou imoralidade de
uma em cotejo com outra. Pretender justificar um discrime pela diversida-
de qualitativa ou essencial entre ambos, será persistir no que KUKULA
justamente chama de ‘estéril especulação’. A identidade essencial entre o
delito administrativo e o delito penal é atestada pelo próprio fato histórico,
aliás reconhecido por GOLDSCHMIDT, de que‘ existem poucos delitos
penais que não tenham passado pelo estádio do delito administrativo’. Entre
nós, não há razão alguma para rejeitar-se o sistema de subordinação da
ação disciplinar à ação penal.”

No mesmo sentido, de extensão dos preceitos penais ao Direito Administrativo Punitivo, o
magistério de Celso Aranha Bandeira de Mello, escrevendo sob a égide da Constituição anterior, e de
Lucia Valle Figueiredo, ambos citados por Barroso11 , verbis:

“Multa administrativa (...) os textos legais que reduzem a multa coercitiva,
mesmo depois da infração, e até da condenação, se ainda não satisfeita,
devem ser aplicados por analogia, tendo em vista o princípio jurídico, con-
signado no art. 150, § 16, da Constituição de 1967, de que a lei penal mais
benigna tem efeito retroativo.”  (Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, Prin-
cípios gerais de direito administrativo, vol. 1, 1969, p. 502)

“Nos primeiros, nos disciplinares, a Administração visaria a apurar fatos
reputados como faltas administrativas funcionais, que poderiam levar até
à demissão.   Nos segundos, os sancionatórios, a Administração visaria a
apurar infrações administrativas para aplicar punições.  Nessas hipóteses,
a verdade material sofre temperamentos. Não poderá a Administração
agravar as penas, mercê dos recursos. Se assim não fosse, a parte ficaria
absolutamente tolhida, quase que impossibilitada de levar sua defesa até o
final. Claro está que nesses processos – disciplinares e sancionatórios – vão
viger os mesmos princípios do direito penal.” (Lúcia Valle Figueiredo, Cur-
so de direito administrativo, p. 288, 1994)

Esse entendimento, segundo o qual o Direito Administrativo sancionador  se subordina aos
mesmos princípios que informam o Direito Penal – dentre eles a irretroatividade da novação legal in pejus
–, encontra ainda respaldo na jurisprudência das nossas mais altas cortes. Inicialmente, destacamos o
entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“A punição administrativa guarda evidente afinidade, estrutural e
teleológica, com a sanção penal” (STJ, REsp. 19.560-0, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros).
“ADMINISTRATIVO – SUNAB – LEI DELEGADA Nº 4 – INCIDÊNCIA
NA VENDA DE CONFECÇÕES FINAS – INFRAÇÕES CONTINUADAS.
A punição administrativa guarda evidente afinidade estrutural e teleológica
com a sanção penal. É correto, pois,observar- se em sua aplicação, o prin-
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cípio consagrado no art. 71 do Código Penal” (STJ, REsp. n º19.560-0- RJ,
Rel. Min. Gomes de Barros, DJ 18.10.93).
De igual teor o REsp nº 39.555-0- PE, Rel. Min. Gomes de Barros e Resp nº
39.582-8-PE, Rel. Min. Gomes de Barros, ambos publicados no DJ 28.03.94.

Mesmo o Pretório Excelso já se pronunciou acerca do acerto da tese acima desposada, fixando
que se deve subordinar a aplicação de quaisquer sanções administrativas às regras que inspiram o Direito
Penal. Confira-se trecho do acórdão, relatado pelo Ministro Luiz Gallotti, no qual o ilustre ministro deixa
clara a irretroatividade da norma punitiva desfavorável, in verbis:

“Prescrição de falta disciplinar. Contagem a partir da prática do fato, an-
tes da atual lei paulista, que faz a prescrição correr do dia em que a autori-
dade toma conhecimento do fato. Deixando o julgado, na omissão da lei
local quanto ao início da prescrição administrativa de socorrer-se da ana-
logia em matéria penal, desatendeu ao disposto no art.4 º da LICC. Preva-
lecem na esfera criminal os princípios da aplicação da lei mais benigna e
do início da prescrição, à falta de disposição em contrário, a partir do dia
em que o crime se consumou.  O Direito disciplinar não é infenso à analo-
gia penal.  Antes, ao que ensina Themistocles Cavalcanti –  “no caso das
penas puramente administrativas, os mesmos princípios (relativos à pres-
crição criminal) podem ser também aplicados por analogia”(Direito e Pro-
cesso Disciplinar, p. 179)”( RTJ71/284)

Resta evidenciado, portanto, que o Direito Administrativo compartilha os mesmos pressupostos
e princípios atinentes ao Direito Penal, dentre os quais o da irretroatividade da norma prejudicial aos
interesses do autor do fato. Nas palavras de Barroso12 :

“A fórmula constitucional – “a lei penal não retroagirá, salvo para benefi-
ciar o réu” – abrange, na expressão “lei penal”, pelas mesmas razões, as
normas administrativas punitivas.”

6.2. DETERMINAÇÃO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL – LEI QUE EXCLUI
       CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE

Estabelecida a aplicabilidade dos princípios penais ao direito administrativo sancionador, e
sedimentando que, dentre esses princípios, está o da irretroatividade da norma punitiva prejudicial, resta
definir se a norma que impede a celebração do compromisso de cessação está entre as que agravam a
situação dos processados.

Damásio Evangelista de Jesus13  explica que se um “sujeito pratica um fato criminoso na vigência
da lei X, mais benigna, e no transcorrer da ação penal surge a Y, mais severa, o caso deve ser apreciado
sob a eficácia da antiga, em face da exigência de não fazer recair sobre ele uma valoração mais grave que
a existente no momento da conduta delituosa.” Em seguida, o ilustre professor paulista elenca as hipóteses
em que há novatio legis in pejus, entre as quais:
12 BARROSO, Luiz Alberto. Revista Diálogo Jurídico, v. 1, n. 4,  jul. 2001.
13 JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal, 1988, v. 1, p. 71.
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 “....................................................................................................................................
(...)
7o.) A lei nova suprime benefícios determinados pela antiga com referência
à suspensão ou interrupção da execução da pena;
8o.) A lei nova, mantendo o benefício, dificulta a sua obtenção;
9o.) A lei nova exclui causas de extinção da punibilidade;
10o.) A lei nova mantém causas de extinção da punibilidade, mas dificulta
a sua ocorrência;”

Exatamente o caso em tela, em que a lei nova restringe a celebração do compromisso de cessa-
ção, que é causa de suspensão condicional do processo e extintiva da punibilidade.

Julio Fabbrini Mirabete14 , conceitua e enumera causas extintivas da punibilidade, dentre as quais
a composição e a suspensão do processo, verbis:

“As causas extintivas da punibilidade são mencionadas no art. 107, que
não é taxativo, prevendo-se outras além dessas, como o ressarcimento do
dano no peculato culposo, a conciliação nos crimes contra a honra, a mor-
te do ofendido no adultério, a anulação do primeiro casamento no caso de
bigamia, o decurso do prazo do sursis e do livramento condicional do pro-
cesso sem revogação, a composição e a suspensão condicional do processo
sem revogação nos crimes de competência do Juizado Especial Criminal, o
pagamento do tributo ou contribuição social em determinados crimes de
sonegação fiscal, etc.”

Essa exatamente a natureza do Compromisso de Cessação, que é causa de suspensão condici-
onal do processo e composição dos interesses – público e privado – em litígio.

Essa natureza jurídica – de causa extintiva da punibilidde – foi apreendida e declarada por Sidio
Rosa de Mesquita Junior, que enunciou com propriedade:

“Os efeitos gerados pelo instituto têm natureza mista, pois, por um lado,
provocam a suspensão do processo e, por outro, é causa extintiva da
punibilidade.”15

Assim, apoiados na lição dos três insignes mestres, verificamos, claro como o sol de estio, que
o parágrafo V, introduzido no artigo 53 pela lei 10.149 de 21 dezembro de 2000 representa clara modi-
ficação legal in pejus, que não pode ser acolhida como excusa legítima à celebração do compromisso de
cessação, na medida em que a novatio legis excluiu hipótese de extinção da punibilidade.

6.3. TEMPUS REGIT ACTUM – LICC E CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Finalmente, mas não menos relevante, temos que a Constituição Federal determina que a lei não
retroagirá para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Nesse sentido,
valioso o entendimento do egrégio STJ:

14 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código penal interpretado. 1999,  p. 549.
15 MESQUITA JÚNIOR, Sídio Rosa de. Revista de Direito Econômico,  jul. / dez. 1996.  p. 65-71.
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“em tema de direito intertemporal, o princípio fundamental que norteia o
sistema situa-se no plano constitucional, que preconiza o dogma de que ‘a
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada’ (Ministro Vicente Leal, EDRMS 9833/CE).

No mesmo sentido do texto constitucional, o artigo 6o. da LICC, entende que também deve ser
aplicado a lei da época do fato ( a lei vigente quando da lavratura do auto de infração). Nesse sentido
preleciona nos ensinamentos da Professora Maria Helena Diniz:

“ (...) a nova norma., salvo situações anormais de prepotência e ditadura,
não pode e não deve retroagir atingindo fatos e efeitos já consumados sob
o império da antiga lei. (...)
A lei nova só deverá incidir sobre os fatos que ocorrerem durante sua vi-
gência, pois não haverá como compreender que possa atingir efeitos já
produzidos por relações jurídicas resultantes de fatos anteriores à sua en-
trada em vigor.” (lei de introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretado,
São Paulo, Ed. Saraiva, 2a Edição, 1996, p. 176)

6.4. PRECEDENTES DO TRF – 1ª REGIÃO QUANTO À IRRETROATIVIDADE
       DA NORMA QUE IMPEDE A CELEBRAÇÃO DO COMPROMISSO DE
        CESSAÇÃO

No primeiro caso julgado pelo TRF da 1a. Região, Agravo de Instrumento 2002.01.00.00589-1
DF, o eminente Desembargador Federal Dr. Daniel Paes Ribeiro deferiu a medida liminar para determinar
o sobrestamento da execução das penalidades do CADE até o julgamento final do processo. Assim se
pronunciou S. Exa.:

“Ora, conforme observa precedente do Superior Tribunal de Justiça, trazido
à colação pela agravante, “em tema de direito intertemporal, o princípio
fundamental que norteia o sistema situa-se no plano constitucional, que pre-
coniza o dogma de que ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurí-
dico perfeito e a coisa julgada’ (Ministro Vicente Leal, EDRMS 9833/CE).
(...)
Assim, em consonância com o entendimento esposado no precedente do
Superior Tribunal de Justiça, não poderia ser convocada à hipótese a lei
10.149 que, dando nova redação ao aludido artigo 53 da lei 8884/94, res-
tringiu a celebração do compromisso de que se cuida para casos de denún-
cia de formação de cartel, coarctando direito subjetivo da agravante. Isto
porque entrou ela em vigor em 21 de dezembro de 2000.
Neste contexto, inegável, penso eu, o direito subjetivo da agravante à cele-
bração do compromisso de que se trata, sendo irrelevante encontrar-se o
processo na SDE ou no CADE, eis que a transação, nos termos da redação
original do dispositivo legal pertinente poderia ser firmada ´em qualquer
fase do processo´.”

Julgando Mandado de Segurança impetrado pela Companhia Paulista de Força e Luz contra
ato do Presidente do CADE, em que se postulava a suspensão de julgamento até a apreciação do seu

´
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pedido de celebração de compromisso de cessação o ilustre juiz Guilherme Jorge de Resende Brito,
assim decidiu:

“Em juízo de cognição sumária, tenho que embora o dispositivo se refira a
‘poderá’, a hipótese é ato vinculado. Isso devido a natureza do procedi-
mento administrativo perante o CADE, que é apuratório de atos tidos como
ilícitos.
Também é de se reconhecer que, quanto aos atos prejudiciais à concorrên-
cia, diante da nova realidade instituída pela CF/88 (art. 170 e seguintes) e
pela lei 8889/94, deve ser buscada a composição, antes da repressão.
Por fim, o pedido pode ser feito a qualquer tempo, como se conclui da
decisão do próprio CADE.

Finalmente, na já mencionada decisão liminar do ilustre Desembargador Fagundes de Deus,
ficou assim consignado:

“Parece seguro entender-se que é passível de aplicabilidade, in casu, o
brocardo tempus regit actum, para se extrair as seguintes conseqüências
jurídicas: as empresas-agravantes possuiam, à vista do regramento conti-
do no artigo 53 da lei nº 8884/94, a prerrogativa de celebrar com o CADE
compromisso de cessação de suas práticas infracionais à ordem econômica,
quando em curso o processo administrativo. Tal prerrogativa, a meu ver,
resulta da existência, à época, de situação jurídica definitivamente consti-
tuída em seu prol, uma vez que o cometimento da conduta sob investigação
ocorreu em data anterior ao advento da Lei nº 10.149/2000, que introduziu
o § 5o. ao citado dispositivo legal (...)
Nesta análise, em summaria coginitio, parece-me, portanto, insucetível de
ser atingida a situação jurídica já constituída em face do princípio da
irretroatividade da lei, sob pena de violação ao art. 5o., inc. XXXVI, da
Constituição Federal e ao art. 6o. da Lei de Introdução ao Código Civil,
que garantem proteção ao direito adquirido.

7. PROVAS DA EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO

Resta, por derradeiro, combater a assertiva de que não se poderia celebrar o compromisso de
cessação por já ter o CADE elementos suficientes para comprovar a autoria e a materialidade das infrações,
sendo – portanto – caso de condenação e não de compromisso de cessação.

A lei pátria não impede que seja celebrado compromisso de cessação mesmo na hipótese de
haver provas da prática de infração. Essa circunstância só é levada em conta pelo diploma antitruste para
vedar a celebração de Acordo de Leniência (art. 35-B do diploma antitruste, com redação dada pela lei
10149/2000), que é um caso de delação premiada pela lei. Nesse caso, sim, a SDE fica impedida de
celebrar o acordo se houver provas suficientes para lastrear a condenação, verbis:

“§ 2o O acordo de que trata o caput deste artigo somente poderá ser cele-
brado se preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (...)
III - a SDE não disponha de provas suficientes para assegurar a condena-
ção da empresa ou pessoa física quando da propositura do acordo;
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Certamente, no caso da leniência, não faz sentido premiar ou perdoar uma confissão senão
quando ela é condição para a apuração da infração que, de outro modo, permaneceria não comprovável.

No compromisso de cessação, porém, o legislador não procedeu à mesma interdição, sendo certo
que não é dado ao intérprete tornar idênticas circunstâncias que o legislador expressamente distinguiu.

De outro lado, é regra sediça de hermenêutica a interpretação restritiva das normas limitadoras
de direito: odiosa restringenda, favorabilia amplianda.

Em breve síntese: se determinada circunstância é considerada, pelo legislador, como impeditiva
da celebração do acordo de leniência, e se a lei silencia quanto à impossibilidade de a mesma circunstân-
cia de fato vedar a celebração do compromisso de cessação, não pode o intérprete tornar sinônimas as
duas hipóteses, sob pena de estar fazendo analogia in pejus, também inaplicável em se tratando de direito
sancionador.

Nas infrações penais, conveniente lembrar, o fato de haver provas mais ou menos robustas não
impede a transação penal e nem tampouco  a suspensão condicional do processo.

8. CONCLUSÃO

Ante toda a exposição, podemos sintetizar da seguinte forma as conclusões desse breve ensaio:

•  ao contrário do que vem decidindo o CADE, a norma sub examine tem caráter material e não
processual, dada a sua natureza jurídica de transação;

• também ao contrário da recente jurisprudência do CADE, a celebração do compromisso de
cessação não é faculdade da autoridade, mas direito público subjetivo do processado, sob pena
de permitir o favorecimento indesejável e espúrio;

• discricionariedade e arbitrariedade não se confundem, devendo o CADE adotar as medidas
necessárias para restaurar a ordem econômica, finalidade maior da norma legal, sendo o trans-
bordamento dessa finalidade ofensivo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse contexto, a celebração do compromisso de cessação é ato vinculado, discricionário
quanto ao seu conteúdo, desde que razoável;

•  o direito administrativo punitivo apresenta uma afinidade ontológica com o direito penal, sendo a
ambos aplicável o princípio da irretroatividade da norma prejudicial;

•  é prejudicial ao processado a norma mais recente que impede o reconhecimento de causa
extintiva da punibilidade, no caso o compromisso de cessação.

•  a existência de provas mais ou menos robustas não deve limitar a celebração do compromisso de
cessação, eis que essa circunstância só é sopesada pela lei para permitir ou vedar a celebração
do acordo de leniência, não sendo possível estabelecer analogia in pejus para igualar os dois
institutos em desfavor dos processados.
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COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA AMBIENTAL:

necessidade de regulamentação do art. 23 da Constituição da República

LYSSANDRO NORTON SIQUEIRA
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proposta para uma Lei Complementar. 7. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO

A constante preocupação do ser humano com a crescente degradação do planeta tem dado ao
Direito Ambiental grande significância nos dias atuais.

No Brasil, País que, pelo remanescente acervo natural, tem atraído a atenção de todo o mundo, o
ordenamento jurídico ambiental tem buscado a regulação do desenvolvimento econômico de forma sustentável.

Neste aspecto, aos empreendimentos que possam gerar impacto ao meio ambiente, tem sido
imposta a adequação de suas atividades e futuros projetos às exigências ambientais dos Municípios,
Estados e União.

No Direito Ambiental há, contudo, um grande ponto controvertido, que funciona, em alguns
casos, como verdadeiro entrave ao desenvolvimento.

Trata-se do conflito de competência administrativa entre os entes federados em matéria ambiental.

Com efeito, não raras vezes Municípios, Estados e União exigem simultaneamente licenças
ambientais para o mesmo empreendimento ou, até mesmo, negam-se a emitir autorizações para determi-
nada atividade já autorizada por outro ente federado.

O presente trabalho buscará a identificação dos problemas existentes, tentando apontar as pos-
síveis soluções.

2. DA POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE

Como grande marco na história da legislação de proteção ao meio ambiente, a Lei Federal
6.938, de 31 de agosto de 1981, dispôs sobre a política nacional de meio ambiente, criando o Sistema
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA:

∗ Mestrando pela Faculdade de Direito Milton Campos/MG. Procurador do Estado de Minas Gerais. Advogado.
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Art. 6º Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo
Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade
ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA,
assim estruturado:
I – órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o
presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes
governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais; (redação
dada ao inciso pela Lei 8.028, de 12/04/90, DOU 13/04/90)

II – órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambien-
te (CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor, ao Conse-
lho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambi-
ente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, so-
bre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente
equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida; (redação dada ao inciso
pela Lei 8.028, de 12/04/90, DOU 13/04/90)

III – órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da Repú-
blica, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar,
como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fi-
xadas para o meio ambiente; (redação dada ao inciso pela Lei 8.028, de
12/04/90, DOU 13/04/90)

IV – órgão executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis, com a finalidade de executar e fazer executar,
como órgão federal, a política e diretrizes governamentais fixadas para o
meio ambiente; (redação dada ao inciso pela Lei 8.028, de 12/04/90, DOU
13/04/90)

V – órgãos seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela
execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades
capazes de provocar a degradação ambiental; (redação dada ao inciso pela
Lei 7.804, de 18/07/89, DOU 20/07/89)

VI – órgãos locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo
controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;
(Inciso acrescentado pela Lei 7.804, de 18/07/89, DOU 20/07/89).

O SISNAMA representa a integração de todos os órgãos públicos destinados à proteção do
meio ambiente, demonstrando a necessidade de cooperação entre eles para que possam alcançar seus
objetivos. Inegável, assim, a importância do referido diploma legal para o Direito Ambiental brasileiro,
como bem destacado pelo Procurador do Estado de São Paulo, Guilherme José Purvin Figueiredo:

“Verdadeiro marco legislativo do Direito Ambiental, esta lei consagrou o
princípio da responsabilidade civil objetiva pelo dano ao meio ambiente e

LYSSANDRO NORTON SIQUEIRA - Competência Administrativa em Matéria Ambiental
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ofereceu conceitos legais basilares sobre poluição e poluidor. Referido tex-
to legislativo, na verdade, é uma reação ao desolador quadro socioambiental
nos centros industriais: nessa mesma época o mundo inteiro tomava co-
nhecimento da gravíssima situação na região de Cubatão/SP, considerada
a região com mais elevado nível de poluição industrial do planeta. O avan-
ço de nossa legislação ambiental é, nesse período histórico, inversamente
proporcional à qualidade ambiental do desenvolvimento econômico de nosso
País.”1

Posteriormente, o constituinte de 1988 inovou ao destinar, de forma enfática, um capítulo espe-
cífico à proteção ao meio ambiente. Neste sentido, destaca-se a lição de Alexandre de Moraes:

“Não obstante a preocupação com o meio ambiente seja antiga em vários
ordenamentos jurídicos, inclusive nas Ordenações Filipinas, que previam
no Livro Quinto, Título LXXV, pena gravíssima ao agente que cortasse
árvore ou fruto, sujeitando-o ao açoite e ao degredo para a África por
quatro anos, se o dano fosse mínimo, caso contrário, o degredo seria para
sempre; as nossas Constituições anteriores, diferentemente da atual, que
destinou um capítulo para sua proteção, com ele nunca se preocuparam.”2

Em que pese a importância e a eficiência tanto da legislação ordinária, como da Constituição da
República, na proteção ao meio ambiente, restou controversa a forma de atuação dos entes federados
para o exercício da competência administrativa nas questões ambientais.

Com efeito, em estrita obediência ao disposto no art. 23 da Constituição da República, a proteção
ao meio ambiente é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios:
(....)
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas
formas;
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;

Tanto a Lei 6.938/81 como a Constituição da República confirmam a preocupação da socieda-
de brasileira com o meio ambiente, destacando-se a manifestação de Gustavo Trindade:

A opção do legislador constituinte pela competência comum para a defesa
do meio ambiente, bem como do legislador ordinário pela criação do
SISNAMA, sinalizam a importância que se deu à proteção ambiental, tendo
como decorrência a necessidade de cooperação de todos os entes federados,
seus órgãos e entidades, na proteção e execução daqueles temas a que se
deu dignidade constitucional.

-1 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A propriedade no direito ambiental. Rio de Janeiro: Esplanada, 2004. p.168-169.
2 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 646.
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(....)
Desta forma, pode-se afirmar que a todos os integrantes do SISNAMA se
atribuiu a responsabilidade pela proteção e melhoria da qualidade
ambiental, tendo em vista ter sido tal sistema nacional criado com o fim de
operacionalizar, dar efetividade e eficiência à proteção ambiental.3

Contudo, conforme já afirmado, tal delegação de competência comum a todos os entes federados
para atuação em matéria ambiental acabou por criar um grande impasse.

Ocorre que, na falta de critérios legais objetivos, União, Estados e Municípios engalfinham-se,
não raras vezes, no exercício pleno desta competência comum. Lado outro, os mesmos entes federados,
em algumas hipóteses, se omitem, permitindo que ocorra, até mesmo, degradação ambiental.

Como tentativa de solução desta polêmica, o Conselho Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA, pela Resolução 237, de 19 de dezembro de 1997, estabeleceu alguns parâmetros para o
exercício desta competência comum, regulando aspectos do licenciamento ambiental, com prevalência
para o exame da abrangência do impacto ambiental em detrimento da dominialidade do bem afetado.

Entretanto, a Resolução 237, em que pese a elogiosa iniciativa, não se mostrou como dirimente
de todos os conflitos existentes, conforme se depreende dos seguintes julgados:

Meio ambiente. Licenciamento. Competência. O licenciamento ambiental
de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local ou regional é
de competência dos órgãos ambiental municipal ou estadual, respectiva-
mente, nos termos dos arts. 5º e 6º da Resolução 237/97 do CONAMA.
O licenciamento obtido pelo impetrante em órgão estadual é válido, não
podendo o IBAMA, que não tem competência para licenciar o projeto,
embargar o empreendimento. Eventual conflito de competência entre os
órgãos estadual e municipal somente pode ser atacado por parte quem
tenha legítimo interesse.
Havendo licença estadual, sem insurgência do Município, não pode o IBAMA
questionar a validade do licenciamento que não lhe diz respeito. Apelo e
remessa oficial improvidos. (TRF-4ª R. – AMS 2000.04.01.079732-4/SC – 4ª
T – Rel. Juiz João Pedro Gebran Neto – DJU 12/06/02);
Administrativo e Constitucional. Agravo de instrumento/agravo regimental.
Ação civil pública. Empreendimentos de carcinicultura no Estado do Ceará.
Concessão de licença ambiental por parte do SEMACE e IBAMA. Possibili-
dade em face da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e
dos Municípios para proteção do meio ambiente. Exclusão do SEMACE e
reconhecimento da competência exclusiva do IBAMA. Impossibilidade.
Ausência de prejuízo ao IBAMA. 1. Objetiva-se no presente recurso a refor-
ma parcial do despacho, no quanto admitiu que o licenciamento da atividade
de carcinicultura procedido por autoridade estadual, no caso o SEMACE,
considerando a competência legislativa concorrente entre a União, Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios para legislar sobre a política nacional

LYSSANDRO NORTON SIQUEIRA - Competência Administrativa em Matéria Ambiental

3 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Parecer nº 312/Conjur/MMA/04, de 04/09/04. – Da lavra do Consultor
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67

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n.º 1/2, Jan./Dez., 2006

do meio ambiente, constitucionalmente prevista; 2. Encontra-se, prima
facie, legal o licenciamento ambiental da atividade de carcinicultura pro-
cedido através do órgão ambiental estadual, no caso a SEMACE, do ponto
de vista de competência, no quanto a competência para a proteção do meio
ambiente é, por força do art. 23, incisos VI e VII, da Constituição Federal,
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e da
Lei 7.661/88, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e
dá outras providências, que após definir no parágrafo único do seu art. 1º,
o que considera zona costeira, estabelece, especificamente em seu art. 6º e
§ 2º que: “O licenciamento para parcelamento e remembramento do solo,
construção, instalação, funcionamento e ampliação de atividades, com al-
terações das características naturais da zona costeira, deverá observar,
além do disposto nesta lei, as demais normas específicas federais, estadu-
ais e municipais, respeitando as diretrizes dos Planos de Gerenciamento
Costeiro”; 3. Do mesmo modo, aparentemente legal se apresenta  a Reso-
lução 312/02 do CONAMA, atendendo que a competência do CONAMA
para a expedição da referida Resolução encontra-se prevista no art. 8º, I,
da Lei 6.938/81; 4. Na verdade, o que se levou em consideração na presente
decisão foi exatamente saber se a Resolução 312/01 CONAMA encontra-
se ou não cumprindo seu papel primordial, qual seja a proteção do meio
ambiente e neste sentido é que se fundamentou a decisão que, em face do
princípio da precaução, decidiu por manter a decisão agravada que exigiu
o Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório (EIA/RIMA) como
requisito para a concessão de licenças para a exploração da atividade de
carcinicultura, independentemente do tamanho do empreendimento, na zona
costeira e nos terrenos de marinha, tanto pelo IBAMA como pela SEMACE,
de modo a evitar possíveis danos ao meio ambiente, danos esses que na maioria
das vezes se tornam irreversíveis, razão pela qual o entendimento adotado não
trará prejuízo algum ao IBAMA; 5. Por tais razões, não há como deferir-se o
pedido deduzido de ser o IBAMA o órgão exclusivo para a concessão de
licenças para exploração de carcinicultura no Estado do Ceará; 6. Agravo
regimental improvido. (TRF 5ª Região – AGTR 2004.05.00.017179-3 – (56531)
– CE – 2ªT – Rel. Des. Federal Petrúcio Ferreira – DJU 28/04/05 – p. 838).

Além disso, a legalidade e constitucionalidade da Resolução CONAMA 237/97 mostram-se
por vezes questionadas.

Destaque para a lição de Andréas Krell:

“Da mesma forma, a União não pode impedir que os Estados e Municípios
licenciem projetos e atividades no seu território, sob a alegação de que o
licenciamento somente caberia ao órgão federal invocando simplesmente
as normas da Resolução 237/97.”4

Persiste, portanto, a necessidade de se dar solução à controvérsia.

4 KRELL, Andréas J. Discricionariedade administrativa e proteção ambiental. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2004. p.117.
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3. O ART. 23 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

Como já afirmado, em decorrência da interpretação do disposto no art. 23 da Constituição da
República, há entre os órgãos ambientais, integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA,
um “conflito positivo de competência” para o exercício do poder de polícia administrativa.

Tal conflito é, às vezes, negativo, quando nenhum dos entes federados atua em face de determi-
nado caso concreto, em absurda conivência com a degradação ambiental.

A competência comum, regulada pelo citado art. 23 da Constituição da República, diz respeito
às diretrizes, políticas e preceitos relativos à proteção ambiental. Destaque para a lição doutrinária:

“A repartição de competência em matéria ambiental, no Brasil, segue os
mesmos princípios que a Constituição adotou para a distribuição da com-
petência em geral entre as entidades federativas. União, Estados, Distrito
Federal e Municípios têm competência para a proteção ambiental. Encon-
tramos competência material exclusiva, competência material comum,
competência legislativa exclusiva e competência legislativa concorrente.
(....)
O art. 23 da Constituição dispõe sobre a competência material comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Essa competên-
cia diz respeito à prestação dos serviços referentes àquelas matérias, à to-
mada de providências para a sua realização.
(....)

Já no tocante ao meio ambiente natural, encontramos a competência co-
mum para protegê-lo e para combater a poluição em qualquer de suas
formas (inciso VI), assim como para preservar as florestas, a fauna e a
flora (inciso VII). Essa é uma competência mais voltada para a execução
das diretrizes, políticas e preceitos relativos à proteção ambiental.”5

O parágrafo único do citado dispositivo estabelece, por seu turno, que a regulamentação do
caput dar-se-á por lei complementar:

Parágrafo único. Lei complementar fixará normas para a cooperação en-
tre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista
o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

Até a presente data, contudo, a citada lei não foi editada, o que, como já afirmado, tem provo-
cado um estado de verdadeira insegurança jurídica tanto para os entes federados como para os adminis-
trados.

Com efeito, a competência comum, em face do atual ordenamento jurídico, constitui, para al-
guns autores, instrumento fomentador da inoperância dos entes federados.

Cumpre, neste aspecto, destacar a lição doutrinária:
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“O perigo da simultaneidade de competências para a implementação do
controle ambiental é que todos os entes federados ficaram competentes,
mas nenhum deles tem assumido especificamente a melhoria da qualidade
das águas, do ar e do solo e nenhuma instância governamental se respon-
sabiliza pela conservação das florestas e da fauna.”6

Com o objetivo de que seja, extirpadas as dúvidas relativas à matéria, necessária se mostra,
portanto, a regulamentação do disposto no art. 23 da Constituição da República.

4. DA NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA
    REPÚBLICA

Em face da ausência de regulamentação do dispositivo constitucional e da conseqüente insegu-
rança jurídica, os operadores do Direito têm buscado soluções para a controvérsia, sem alcançar, contu-
do, um consenso.

Inicialmente, cumpre distinguir a competência legislativa, prevista no art. 24 da Constituição da
República, da competência administrativa, prevista no art. 23 da mesma Carta.

Enquanto a competência para legislar é concorrente, a competência administrativa é comum.
Destaque para a lição de Paulo Affonso Leme Machado:

“A competência dos Estados para legislar, quando a União já editou uma
norma geral, pressupõe uma obediência à norma federal, se editada de
acordo com a Constituição Federal. Situa-se no campo da hierarquia das
normas e faz parte de um sistema chamado de “fidelidade federal”. Não é
a mesma situação perante a implementação administrativa da lei (art. 23
da CF), onde não há hierarquia nas atuações da diferentes Administrações
Públicas. A Administração Pública federal ambiental não está num plano
hierárquico superior ao da Administração Pública ambiental estadual, nem
esta situa-se em plano superior ao da Administração Pública ambiental
municipal.”7

Para o citado autor, a solução da controvérsia quanto à competência administrativa comum se
daria pela aplicação do princípio da subsidiariedade, com a atuação precípua dos Municípios:

“Na redução das situações de conflito no licenciamento ambiental merece
ser utilizado o “princípio da subsidiariedade”. Nesse sentido, aborda o tema,
de forma percuciente, Paulo José Leite Farias. Quem deve resolver o pro-
blema inicialmente é quem está perto dele. No quadro das pessoas de Direi-
to Público é o Município que deve ter competência administrativa prioritária
para controlar e fiscalizar as questões ambientais. Contudo, sem embargo
de meu entusiasmo pela atuação dos Municípios nesse campo, assinalo que
não é matéria fácil essa municipalização do licenciamento ambiental, pois

6 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 11.ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p.104.
7 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 11.ed.. São Paulo: Malheiros, 2003. p.99.
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muitos deles não têm ‘recursos financeiros e alguns deles usarão de forma
ineficiente o controle ambiental, querendo aumentar a receita ou o empre-
go, com sacrifício da sanidade do ambiente. A implementação da política
ambiental não pode desconhecer a dimensão dos ecossistemas, principal-
mente os aquáticos, que não estão contidos só nos Municípios.”8  – com
grifos.

No mesmo sentido é a lição de Andréas J. Krell:

“O Município possui competência de licenciar qualquer empreendimento
ou atividade no seu território (até – se tiver – uma usina nuclear!), inde-
pendentemente de se o mesmo será desenvolvido em áreas pertencentes ou
sob controle especial da União ou do estado (v.g.: terrenos da Marinha).
Qualquer atividade industrial, comercial ou de construção civil – entre ou-
tras – desenvolvida no território do Município, afeta imediatamente o seu
interesse local. E o fato de que os impactos de uma atividade (efluentes,
emanações etc.) ultrapassem os limites do seu território não afasta de for-
ma alguma a competência municipal para licenciar o empreendimento ou
a atividade.”9  – com grifos.

Tal interpretação, contudo, não se mostra a mais adequada à realidade fática brasileira atual.
Com efeito, boa parte dos Municípios brasileiros não possui, ainda, condições materiais para o exercício
precípuo da competência administrativa em matéria ambiental.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, do total de 5.560
municípios brasileiros, somente 3.769 possuem alguma estrutura na área de meio ambiente. Destes, ape-
nas 326 possuem em sua organização administrativa uma secretaria exclusivamente de meio ambiente.
(IBGE – Pesquisa de informações básicas municipais – Perfil dos Municípios brasileiros – Suplemento de
meio ambiente – Maio de 2005).

Segundo a mesma fonte de pesquisa, apenas 1.895 municípios possuem conselhos municipais
de meio ambiente. Destes, apenas 1.451 realizaram alguma reunião nos últimos 12(doze) meses.

Assim, sem embargo da interpretação literal da norma, não se pode, em face da importância do
tema, desconsiderar simplesmente a atual precária situação dos Municípios brasileiros, em um sistema
centralizador de captação de recursos.

Para a aplicação da norma no sentido proposto, deve-se, previamente, “diminuir ou solucionar pro-
blemas enfrentados pelos Municípios”, conforme recomendado pela lição de Patrícia Azevedo da Silveira:

“Ao disciplinar a competência comum, o art. 23 incluiu igualmente os Municí-
pios, seguindo a ótica de que os mesmos integram o quadro de cooperação e de
planejamento na articulação e nas engrenagens do Estado federal. De modo
geral, ela constitui um instrumento para diminuir ou solucionar problemas en-
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frentados pelos Municípios, sobretudo de ordem financeira e organizacional. Aí
reside a importância de iniciativas de aproximação entre os Municípios, sobre-
tudo nos períodos de crise, em que as dificuldades proliferam. Lembre-se de
que o esforço cooperativo não escapa da idéia de comando geral a ser estabe-
lecido pela União, pois a leitura do art. 23 atrela-se ao comando do art. 24, que
estabelece a fixação de normas gerais por parte da União.”10

Mais acertado parece que, em face da ausência de regulamentação, o art. 23 da Constituição da
República deva ser interpretado em sentido amplo, conferindo-se aos entes políticos competência solidá-
ria para a proteção do meio ambiente.

Este é o entendimento de Celso Antônio Pacheco Fiorillo:

“Em relação à lei complementar mencionada no dispositivo, deve ser dito
que, enquanto não elaborada, a responsabilidade pela proteção do meio
ambiente é comum e solidária a todos os entes da Federação.”11

Outro não é o entendimento jurisprudencial:

Constitucional e Tributário. TCFA. IBAMA. Exigibilidade. 1- Em face da
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, sem limites específicos, para a proteção do meio ambiente, pode
o IBAMA, no cumprimento do seu mister, amparado nas normas constituci-
onais e infraconstitucionais pertinentes, exigir a Taxa de Controle e Fisca-
lização Ambiental – TCFA. Inteligência do art. 17-B da Lei 6.938/81, com
redação dada pela Lei 10.165/00. 2 – Agravo de instrumento provido. (TRF
5ª Região – AGTR 51230 – (2003.05.00.025013-5) – CE – 4ª T – Rel. Des.
Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria – DJU 22/12/03 – p. 224) – com
grifos;

Criminal. Recurso especial. Utilização de motosserra para cortar madeira
sem autorização da autoridade competente. Possível crime ambiental. Lesão
a bens, serviços ou interesses da União não-demonstrada. Competência da
Justiça Estadual. Súmula 91/STJ. Cancelamento. Recurso desprovido.

Não há ilegalidade no acórdão que confirma a decisão monocrática que
declinou da competência para que a Justiça comum Estadual processe e
julgue feito que visa à apuração de possível crime ambiental, consistente,
em tese, na utilização de motosserra, para cortar madeira, sem a compe-
tente autorização.

Existência de eventual lesão a bens, serviços ou interesses da União, a
ensejar a competência da Justiça Federal não demonstrada.

Cuidando-se de competência concorrente da União, dos Estados e dos
Municípios, para legislar sobre normas relativas à proteção do meio ambi-

10 SILVEIRA, Patrícia Azevedo da. Competência ambiental. Curitiba: Juruá. 2004. p. 78-79.
11 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p.70.
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ente – criação e administração de áreas de proteção ambiental e, principal-
mente, para exercer o poder de polícia para a fiscalização do cumprimento
destas normas – seria necessário, para fins de fixação da competência da
Justiça Federal, que os interesses do IBAMA sejam afetados de forma es-
pecífica, e não genérica. Cancelamento da Súmula 91 por esta Corte. Re-
curso desprovido. (STJ – REsp 592.932/TO – Relator: Ministro Gilson Dipp
– DJ 08/03/04) – com grifos.

Mostra-se patente, entretanto, que não haverá solução definitiva para a controvérsia sem uma
lei complementar para melhor estabelecer os critérios de exercício cooperado desta competência comum.
Veja-se, mais uma vez, o entendimento doutrinário:

A questão delicada e ensejadora deste estudo é saber o que cabe a cada
pessoa jurídica de direito público apreciar. Quais os empreendimentos de
competência do órgão licenciador municipal, estadual e federal? Isto por-
que é inadmissível mais de um licenciamento a respeito do mesmo empre-
endimento (cf. art. 7º, Resolução 237/97)
Tem-se que a fixação do órgão licenciador competente dependerá da área
de influência direta que o empreendimento atingir, seja na sua construção
(instalação), seja quando utilizado (em funcionamento).

O interesse ambiental preponderante indicará o ente federativo competen-
te, pois, como explica José Afonso da Silva, a exemplo do que ocorre na
divisão de competência entre as entidades componentes do Estado federal
é o da predominância do interesse, segundo o qual à União caberão aque-
las matérias e questões de predominante interesse geral, nacional, ao passo
que aos Estados tocarão as matérias e assuntos de predominante interesse
regional, e aos Municípios concernem os assuntos de interesse local....”
(Curso de Direito Constitucional positivo. 5.ed., p. 412).

(....)

Bem verdade que referida Resolução CONAMA 237 por vezes afasta-se
deste critério (do raio de influência ambiental), entrando em rota de colisão
com a autonomia dos entes federados, fixando, por exemplo, a competên-
cia licenciadora pelo critério da dominialidade do bem (art. 4º, inciso I,
“....em unidade de conservação do domínio da União”).
Estes dispositivos, contudo, devem ser desconsiderados (ou declarados
inconstitucionais), pois desrespeitam a Constituição Federal, dando com-
petência licenciadora a quem pode não detê-la dentro do ordenamento le-
gal, como é facilmente verificável.

(....)

Por derradeiro, poderá haver progresso no processo de licenciamento, com
reflexos positivos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, quando
da edição e implementação da lei complementar prevista no parágrafo único
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do art. 23 da Constituição da República. Através dela se fixarão “....nor-
mas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar
em âmbito nacional”. Referida cooperação, se não tiver o condão de alte-
rar a competência implementadora estabelecida na Lei Maior, propiciará
melhor articulação entre os órgãos licenciadores com intercâmbios de in-
formações, estratégias conjuntas e tantos outros avanços necessários na
prevenção e reparação ao dano ambiental.12

5. DOS LIMITES DA LEI COMPLEMENTAR

Quanto aos limites da citada lei complementar, a doutrina é igualmente controversa.

Inicialmente, cumpre destacar os limites genéricos e formais de uma lei complementar, na lição
de Manoel Gonçalves Ferreira Filho:

Da inserção da lei complementar entre a Constituição e a lei ordinária,
decorrem conseqüências inexoráveis e óbvias. Em primeiro lugar, a lei com-
plementar não pode contradizer a Constituição.

Não é outra forma de emenda constitucional, embora desta se aproxime
pela matéria e pelo quorum de aprovação. Tanto não o é, que foi prevista à
parte pelo constituinte. Tanto não o é, que seria um bis in idem se tivesse a
força da emenda. Daí decorre que pode incidir em inconstitucionalidade e
ser, por isso, inválida.

Em segundo lugar, a lei ordinária, o decreto-lei e a lei delegada estão sujei-
tos à lei complementar. Em conseqüência disso, não prevalecem contra ela,
sendo inválidas as normas que a contradisserem.13

Para alguns, a lei complementar teria o condão de delimitar competências, extirpando todas as
dúvidas hoje existentes sobre o tema. Para Andréas J. Krell a lei complementar teria, inclusive, o poder de
“reformular” o regramento constitucional de competências administrativas:

A tradição da autonomia administrativa sempre dominante no Brasil nun-
ca permitiu uma restrição das tarefas e dos serviços municipais pela legis-
lação estadual ou federal. Uma reformulação dessas competências admi-
nistrativas comuns seria possível somente através da citada lei comple-
mentar, que deve regulamentar o art. 23, parágrafo único, CF. Na falta
dessa lei, são comuns os conflitos institucionais entre os diferentes órgãos
administrativos, gerando ineficiência na consecução das políticas
ambientais dos diferentes entes estatais, o que acaba beneficiando os
poluidores e causadores de degradações do ambiente. Da mesma forma, a
União não pode impedir que os Estados e Municípios licenciem projetos e

12 FINK, Daniel Roberto; ALONSO JR., Hamilton; DAWALIBI, Marcelo. Aspectos jurídicos do licenciamento ambiental.
2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. p. 44-50.
13 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 1989. p.184.
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atividades no seu território, sob a alegação de que o licenciamento somen-
te caberia ao órgão federal, invocando simplesmente as normas da Resolu-
ção 237/97.14

Por outro lado, há quem entenda que a lei complementar não poderia sequer ultrapassar os
limites de norma geral:

Bem sabemos que o parágrafo único do art. 23 não se repete no art. 24.
Para este, o legislador determinou que lei complementar fixará normas
para a cooperação, (....) tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e
do bem-estar em âmbito nacional. Parece-nos desprovida de sentido a ela-
boração de normas de cooperação através de lei complementar, sobretudo
pela natureza administrativa da cooperação, que não deve ser engessada.
Aliás, os consórcios municipais em matéria ambiental tendem a confirmar
tal posicionamento.
Em princípio, pode até parecer que não há hierarquia, devido à idéia de
esforço comum e de cooperação que norteiam o sistema de repartição de
competências. Ocorre que uma lei a ser nesses termos editada não poderá
transcender o campo da norma geral, sob pena de ferir a autonomia dos
demais entes da federação. E essa idéia está contida no art. 24.15

O Professor Paulo Affonso Leme Machado, por seu turno, impõe distintos limites à abrangência
da lei complementar:

A lei complementar, com base no art. 23, parágrafo único, da CF, deve ter
como fundamento a mútua ajuda dos entes federados. Dessa forma, essa
lei não visa, e não pode visar, à diminuição da autonomia desses entes,
despojando-os de prerrogativas e de iniciativas que constitucionalmente
possuem, ainda que não as exerçam, por falta de meios ou de conscientização
política.
A lei complementar não pode, pois, especificar quais os tipos de licenças
ambientais a serem fornecidas pelos Estados e pelos Municípios. Não é
função da lei federal mencionada estabelecer prazos para os procedimen-
tos administrativos estaduais e municipais, pois essa matéria integra a or-
ganização administrativa autônoma desses entes.
(....)
A União poderá limitar-se em sua atuação a elaborar a lei complementar
do art. 23 da CF, pois se trata de uma lei federal e, assim, decidirá em
causa própria.
(....)
A lei complementar precisa interessar-se em fornecer diretrizes sobre a for-
ma de as empresas públicas e privadas retribuírem as atividades governa-
mentais de fiscalização no setor ambiental.16

14 KRELL, Andréas J. Discricionariedade administrativa e proteção ambiental: o controle dos conceitos jurídicos
indeterminados e a competência dos órgãos ambientais: um estudo comparativo. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2004. p.117.
15 SILVEIRA, Patrícia Azevedo da. Competência ambiental. Curitiba: Juruá. 2004. p.78-79.
16 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 11.ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p.103-104.
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6. DA PROPOSTA PARA UMA LEI COMPLEMENTAR

Dúvida não há, portanto, quanto à necessidade de edição da lei complementar, regulamentadora
do art. 23 da Constituição da República, para a solução das controvérsias acerca do tema.

Considerando o risco de uma abrupta ruptura com o ordenamento jurídico hoje vigente, mostra-
se mais acertada a manutenção, na lei complementar, dos princípios basilares da Resolução CONAMA
237/97, extirpando-se, assim, os questionamentos quanto à legalidade ou constitucionalidade dos dispo-
sitivos nela constantes.

Deve prevalecer, portanto, a consagração do critério da abrangência e magnitude dos impactos
ambientais.

Algumas inovações são, entretanto, necessárias.

Além do critério relativo ao exame da extensão do impacto ambiental, em detrimento da
dominialidade do bem afetado, explicitado na citada resolução, há que se considerar também, em hipóte-
ses específicas, o porte e potencial poluidor da atividade.

Assim, a lei complementar autorizaria ao Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA a,
independentemente do âmbito territorial do impacto, definir as atividades e empreendimentos sujeitos às ações
de política ambiental e licenciamento ambiental, em função do porte e potencial poluidor. O mesmo procedimento
poderia ser adotado no âmbito de atuação dos respectivos Conselhos Estaduais de Política Ambiental.

Tal regramento traria segurança jurídica, consagrando o princípio de que o licenciamento ambiental
deve ser realizado por um único ente federado. Afastados restariam os conflitos positivos de competência
para o licenciamento ambiental, que acabam por funcionar como fomentadores de dúvidas em matéria
ambiental.

A norma, neste sentido, seria constitucional, pois os entes federados estariam exercendo a com-
petência comum de forma cooperada. Este é, cumpre lembrar, o mandamento do parágrafo único do art.
23 da Constituição:

Parágrafo único. Lei complementar fixará normas para a cooperação en-
tre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista
o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

Em que pese a opinião daqueles que pensam que a competência comum não pode ser “compar-
tilhada”, entendo que não há, no que se refere à proteção ao meio ambiente, meios para o exercício desta
competência cooperada sem a divisão de atribuições entre os entes federados, consagrando, principal-
mente, o princípio constitucional da eficiência.

Com efeito, a identificação de atribuições entre os entes de federados é inerente à própria
essência da cooperação. Lado outro, estaríamos perante um quadro de verdadeira desordem, posto ser
inadmissível que um mesmo empreendimento seja submetido a licenciamentos distintos por Municípios,
Estados e União Federal. A simultaneidade de competências, sem qualquer cooperação, acabaria por
gerar, outrossim, a ausência de atuação.

Cumpre, neste sentido, destacar o voto do Ministro Sepúlveda Pertence no julgamento da ADI
2.544-9/RS:
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(....) a inclusão de determinada função administrativa no âmbito da com-
petência comum não impõe que cada tarefa compreendida no seu domínio,
por menos expressiva que seja, haja de ser objeto de ações simultâneas das
três entidades federativas. (STF – ADI 2.544-9 RS – Min. Sepúlveda Per-
tence – DJ 08/11/02).

A definição das regras de cooperação entre os entes federados para o exercício da competência
comum poderá eliminar boa parte dos conflitos hoje existentes, consagrando instrumentos como os
consórcios, os acordos e os convênios.

Além disso, mostra-se igualmente importante que a citada lei defina os critérios e regras para
que se dê a atuação supletiva nas hipóteses de omissão do ente federado precipuamente vinculado ao
caso concreto, no exercício das atividades de fiscalização.

Definindo-se os critérios para a atuação precípua e supletiva no exercício das atividades de
fiscalização, estaríamos solucionando os inúmeros conflitos negativos de competência, em que, não raras
vezes, os órgãos ambientais assistem passivos à degradação ambiental.

7. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conclui-se que, em face da ausência de sua regulamentação, o art. 23 da
Constituição da República deve ser interpretado em sentido amplo, conferindo-se aos entes políticos
competência solidária para a proteção do meio ambiente.

Com efeito, até que seja elaborada a lei complementar a que se refere o parágrafo único do art.
23, os entes políticos federados deverão atuar conjuntamente, considerando a legislação infraconstitucional,
hoje em vigor, no que se refere à competência administrativa, para definir os critérios de atuação precípua.

Assim, no que se refere ao licenciamento ambiental, devem ser observados os regramentos impostos
pela Resolução CONAMA 237/97. Já no que tange às atividades de fiscalização, os entes federados deverão
atuar conjuntamente, não se permitindo qualquer ação poluidora sem a intervenção imediata do Poder Público.

Tal situação persistirá até que seja editada a necessária lei complementar que, por seu turno,
deverá buscar, nos termos propostos neste trabalho, a redução da controvérsia hoje existente acerca do
tema, proporcionando uma segura cooperação entre os entes federados, dentro dos limites do caput do
art. 23. A citada lei deverá, portanto, contemplar critérios expressos para a cooperação entre os entes,
para extirpar os conflitos existentes.

No que diz respeito ao licenciamento ambiental, será conveniente que o legislador adote a ex-
tensão do impacto ambiental, como critério definidor da atuação de cada um dos entes federados. Em
hipóteses específicas, deverá ser considerado o porte e potencial poluidor da atividade, ficando a cargo
do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA a definição de atividades e empreendimentos
sujeitos às ações de política ambiental e licenciamento ambiental, independentemente do âmbito territorial
do impacto. O mesmo procedimento poderá ser adotado no âmbito de atuação dos respectivos Conselhos
Estaduais de Política Ambiental. Conforme já afirmado, o novo modelo traria segurança jurídica, consa-
grando o princípio de que o licenciamento ambiental deve ser realizado por um único ente federado,
afastando os conflitos positivos de competência para o licenciamento ambiental. Já no que se refere às
atividades de fiscalização, deverá haver expressa previsão quanto às hipóteses de atuação supletiva quan-
do houver omissão do ente federado diretamente vinculado ao caso concreto, evitando-se com tal
normatização os conflitos negativos de competência.

LYSSANDRO NORTON SIQUEIRA - Competência Administrativa em Matéria Ambiental
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1. A segurança jurídica na realidade administrativa atual. 2. Da necessida-
de da ponderação do princípio da segurança jurídica em face da supre-
macia do interesse público e da juridicidade. 3. Prescrição e decadência:
distinções conceituais. 4. Da competência legislativa sobre prescrição e
decadência no direito administrativo. 5. A prescrição das pretensões dos
administrados em face da administração. 6. A prescrição das pretensões
da administração em face de terceiros. 7. Prazos decadenciais para exer-
cício das competências públicas. 8. Conclusão.

1. A SEGURANÇA JURÍDICA NA REALIDADE ADMINISTRATIVA ATUAL

No mundo globalizado do século XXI aumentaram os problemas dos Estados que passaram a
enfrentar novos e múltiplos desafios, os quais variam da necessidade de lidar com o progresso das diver-
sas ciências à superação dos antigos vícios de exclusão social de grande parte da população. Em uma
sociedade cada vez mais complexa e dinâmica, ganha espaço o redesenho do relacionamento entre as
atribuições do Poder Público e do mercado, ao que se acrescem a ambivalência e a insegurança decor-
rentes das constantes mutações da realidade atual.

Nesse contexto, surge no Direito Administrativo a necessidade de identificar princípios que
sirvam como paradigmas estáveis de atuação e normas que resguardem a previsibilidade e a continuidade
das expectativas relativamente às escolhas priorizadas pelo sistema jurídico, como bem observa Juarez
Freitas1 . A necessidade é a de preservar o ordenamento e evitar a instabilidade presente sempre que os
vínculos ficam à mercê das pressões circunstanciais, do arbítrio governamental ou de vontades subjetivas
determinados de grupos sociais. Até mesmo para que Estado possa cumprir adequadamente as normas
jurídicas, no exercício da função administrativa, é indispensável a confiança das pessoas físicas e jurídicas
beneficiárias da sua atuação, de modo que haja um equilíbrio entre o Direito e o ideal de Justiça a se
concretizar na espécie. Um dos motivos principais da existência do sistema jurídico é exatamente o de
fornecer segurança e certeza às relações estabelecidas na vida social. Principalmente no tocante ao Esta-
do, é mister que haja um mínimo de coerência e firmeza em seus comportamentos, de modo a viabilizar o
cumprimento das competências e atingimento do interesse público.

SUMÁRIO
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Os problemas vividos, hodiernamente, pelos governos, os quais buscam incessantemente a re-
dução da sua estrutura orgânica e de pessoal, terminam por incentivar mudanças constantes do texto
constitucional e da legislação. À própria Constituição da República têm-se atribuído características como
a provisoriedade, incompletude e mutação constante. Consubstancia fato corriqueiro entre os estudiosos
do Direito Público a afirmação de que, nesta seara, é impossível ser vítima do tédio. Afinal, o comum é
que se depare com novas regras constitucionais, legais e administrativas, teorias doutrinárias e orientações
jurisprudenciais diversas, não raramente casuísticas e contraditórias entre si, de modo a se enfrentar,
rotineiramente, significativa instabilização jurídica e conflitos múltiplos. O dinamismo com que as realida-
des jurídicas transformam-se impede que o cidadão se aperceba de um todo coerente, estruturado e
estável regulatório das suas relações, inclusive com o próprio Estado.

Nesse contexto, é inadmissível ignorar a insegurança criada na sociedade e também junto aos
agentes públicos incumbidos do exercício das competências administrativas. Não se pode olvidar, ainda,
dos vícios que comumente apresentam os atos da Administração, ensejando o exercício de posterior
controle de legalidade nas vias administrativa e jurisdicional, com reações diversas do ordenamento inci-
dente na espécie.

Para evitar maiores prejuízos decorrentes da inconstância pública e até mesmo eventual agrava-
mento dos problemas de gestão administrativa, vem sendo invocada a segurança jurídica como pilar de
sustentação da ordem jurídica e da estabilidade das relações sociais.

No que tange à sua concretização em um Estado Democrático, malgrado as necessidades de
transformações pontuais, prescreve-se à Administração o dever de zelar pela solidez institucional dos
seus órgãos e entidades, bem como das suas ações, de modo que o equilíbrio no exercício das competên-
cias públicas assegure a constância e a harmonia na satisfação das necessidades dos cidadãos. Um dos
aspectos basilares a uma experiência democrática é a sua estabilidade institucional e comportamental, por
se tratar de um elemento indispensável ao cumprimento das atribuições estatais.

Reconhece-se que, perante uma população afetada por intensas transformações econômicas,
políticas e sociais, cabe ao Poder Público a missão de perseguir e promover um mínimo de quietude e
firmeza nas relações jurídicas, sob pena de acirramento no fenômeno dos conflitos contemporâneos. A
segurança jurídica atual é um dos principais fatores capaz de repercutir no equilíbrio social futuro e, assim,
de viabilizar maior produtividade no mercado e efetividade administrativa. Trata-se de uma limitação
vinculante do próprio Estado que é essencial à sua caracterização como Democrático de Direito. Neste
Estado, a confiabilidade nos atos e nas decisões públicas é prerrogativa dos cidadãos.

Se o Direito é um sistema cuja existência e cujo conteúdo são pressupostos para a ordenação
das relações sociais, não se pode renunciar à confiabilidade em seus próprios termos. Assim, os compor-
tamentos do Estado na realidade administrativa devem se orientar pelos condicionamentos normativos
incidentes na espécie, observados os limites das adaptações que se afigurem legítimos em cada situação.
Na hipótese de eventuais desvios, não se pode admitir a eternização da incerteza ou dos conflitos existen-
tes. Afinal, como diz Windscheid: “o que durou por muito tempo, só por essa razão, parece alguma coisa
de sólido e indestrutível”.

A segurança jurídica surge, então, como elemento capaz de orientar a busca pelo necessário
equilíbrio entre a inalterabilidade absoluta (regulação petrificada) e a mutação casuística e irresponsável
(instabilidade e incerteza jurídicas), consoante expressão de Cármem Lúcia Antunes Rocha.2 .
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Certo é que todos reconhecem ao referido princípio o objetivo de subtrair a atividade pública
das áleas do arbítrio, assegurando-se a estabilidade mínima possível em um dado sistema jurídico, embo-
ra impossível a estabilidade absoluta nas relações sociais. Se no mundo moderno não se pode esperar o
imobilismo, igualmente rejeitada é a instabilidade desagregadora do sistema. Os interesses individuais e
coletivos não podem ser expostos à imprevisibilidade acentuada, nem mesmo a mudanças bruscas e
irrefletidas, mesmo em face de determinados vícios, sendo preciso proteger a boa-fé dos integrantes da
sociedade.

Assim sendo, é possível assentar algumas premissas fundamentais: a) é inerente ao direito ser um
sistema mutante, porquanto relativo a uma sociedade em permanente transformação; b) é impossível
evitar revisão de determinados atos administrativos, uma vez que os mesmos apresentem vícios insanáveis;
c) contudo, deve-se buscar um mínimo de equilíbrio e estabilidade necessários ao futuro das relações
sociais, tendo em vista inclusive a necessidade de proteger a boa-fé dos cidadãos.

Identifica-se, na significativa preocupação legislativa, doutrinária e jurisprudencial com a segu-
rança jurídica, uma reação acirrada a um período em que reinaram legalidade e supremacia do interesse
público como valores absolutos e não raramente deturpados diante de realidades históricas específicas. É
fato comum que, após determinado período em que prevaleceu uma concepção em determinado sentido,
principalmente se com vícios que desvirtuaram sua natureza intrínseca, surja entendimento em sentido
oposto. Trata-se de movimento pendular presente ao longo da evolução humana e, à obviedade, dos
ordenamentos jurídicos.

Nesse contexto, impõem-se determinados cuidados ao estudioso do direito quando da análise
de institutos que, em nome da segurança jurídica, colocam fim a específicas situações após o decurso de
determinados prazos. A prescrição e decadência, embora fundamentais para o equilíbrio social, não podem
ser examinadas à luz, exclusivamente, da necessidade de estabilização de determinadas realidades, com
absoluta ignorância da natureza dos vícios existentes ou da repercussão dos mesmos no interesse público.

2. DA NECESSIDADE DA PONDERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA
   JURÍDICA EM FACE DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E DA
  JURIDICIDADE

Considera-se absolutamente imprescindível que, no presente momento, os Tribunais e os
doutrinadores não façam predominar, de modo absoluto, apriorístico e sem considerar as circunstânci-
as concretas, princípios como o da segurança jurídica como instrumentos aptos a afastarem, generica-
mente e por si só, a observância de outros, como a supremacia do interesse público e o princípio da
juridicidade. Se é verdade que, em algumas realidades, os princípios da supremacia e da legalidade
estrita foram utilizados indevidamente por regimes ditatoriais como fundamento de comportamentos
abusivos, tal deformação não pode resultar na simplista negativa teórica da sua validade. É tão danoso
deformar a concepção teórica da supremacia quanto o é afastar a possibilidade de tal princípio servir
de fundamento a comportamentos administrativos realizados à luz de uma análise integrada do sistema
jurídico.

Nesse sentido, não se pode recusar reconhecer existência à supremacia do interesse público ou
à legalidade ao simples argumento de que é também norma principiológica vinculante da Administração a
segurança jurídica. Trata-se de elementos integrantes de um sistema cuja validade deve ser assegurada,
de modo integrado, como condição de sobrevivência do Estado Democrático de Direito. Em outras
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palavras, os princípios da legalidade, da supremacia do interesse público, da boa-fé objetiva, da seguran-
ça jurídica e da proporcionalidade são todos manifestações do Estado Democrático de Direito, tendo o
mesmo valor e hierarquia. O prevalecimento de um deles em uma dada situação deve levar em conta a
realidade sobre a qual incide e um exame teórico em que sejam contrabalançados os valores jurídicos em
questão. Tal atividade jamais pode importar prevalência absoluta, geral e “a priori” de um princípio, nem
mesmo negativa genérica dos demais.

Sob esse prisma, tem-se como indispensável ponderar o valor da segurança jurídica à luz da
supremacia do interesse público e da juridicidade, princípios também integrantes do nosso ordenamento.

Considerando que as pessoas vivem em sociedade, certo é que nesta se encontram diversos
grupos econômicos, culturais e ideológicos com demandas múltiplas, conflitantes e por vezes antinômicas.
Somente na medida em que os interesses da sociedade prevaleçam perante os interesses particulares
torna-se possível evitar a desagregação que fatalmente ocorreria se cada membro ou grupo da coletividade
buscasse unicamente a concretização dos seus interesses. A necessidade de prevalência do bem comum
enquanto objetivo primordial a ser perseguido pelo Estado é um pressuposto da própria sobrevivência
social.

Da superioridade do interesse da coletividade decorre a sua prevalência sobre o interesse do
particular, como condição, até mesmo, da sobrevivência e asseguramento desse último. É no interesse
geral da sociedade e na soberania popular que se encontram os fundamentos da supremacia do interesse
público.

Com fundamento em tais aspectos, a doutrina do direito administrativo tem entendido que o
princípio da supremacia do interesse público revela-se imanente no sistema, embora não consagrado em
norma específica da Constituição Federal.

Clássica é a posição que proclama a supremacia e a indisponibilidade do interesse público como
princípios fundantes do mencionado regime. Nesse sentido, os valiosos ensinamentos de Celso Antônio
Bandeira de Mello3 . Numa sociedade pluralista como a contemporânea, em que se identificam vários
centros de poder e interesses plúrimos de determinados grupos, é necessário fazer prevalecer o interesse
pertinente à sociedade em detrimento de eventuais interesses individuais ou de grupos localizados.

Sob outro prisma, a legalidade, que em sentido restrito já era fundamento basilar da noção de
Estado de Direito, vem ganhando novos contornos com o desenvolvimento das noções de legitimidade,
constitucionalidade e juridicidade pela doutrina. Com efeito, antes de se falar em juridicidade, já havia
evoluído o princípio da legalidade à noção de princípio da constitucionalidade, decorrente da superação
do dogma positivista o qual recusara normatividade aos princípios. O fato de se passar a reconhecer
imperatividade a quaisquer normas constitucionais expressas, inclusive as principiológicas, tornou inade-
quado falar-se apenas em “legalidade” como princípio vinculante da Administração, fazendo surgir a
noção de princípio da constitucionalidade.

A simples legalidade estrita da atuação estatal passou a se considerar insuficiente a título de
legitimação do direito. Quando se defende que, segundo o princípio da legalidade, o administrador públi-
co somente pode agir se a lei expressamente o autoriza, entenda-se lei como toda norma jurídica, princí-
pios constitucionais explícitos ou implícitos, princípios gerais de direito, regras legais, normas administra-
tivas (decretos, portarias, instruções normativas, etc.).

RAQUEL MELO URBANO DE CARVALHO - A Segurança Jurídica, a Prescrição e a Decadência no Direito Administrativo
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Ao lado da concepção formal da legalidade que pressupõe a observância de um sistema jurídico
constituído por regras escritas, claras e precisas, acresce-se a visão substancial do conceito, que exige a
submissão estatal a normas que viabilizem a melhor convivência social e que garantam as condições
mínimas à sobrevivência dos cidadãos. Referidas normas passam por uma valoração metodológica e
sistemática no momento da subsunção dos fatos aos seus preceitos, admitida - em alguns casos necessá-
ria - uma integração complementar na espécie.

Nesse contexto, não se entende haver qualquer oposição entre o princípio da segurança jurídica
e o da legalidade, uma vez que o primeiro inclusive se insere na compreensão do segundo sob o prisma da
juridicidade. Além disso, não se entende que eventual contraposição entre o interesse da coletividade e o
interesse privado pode conduzir à negação da supremacia do primeiro. O fato de se exigir ponderação
entre a necessidade de predomínio do bem comum e outros princípios condicionantes da atuação estatal
e protetivos dos interesses privados, como o princípio da boa-fé, não significa impossibilidade de
prevalecimento do interesse público na hermenêutica de cada um dos institutos pertinentes à matéria.

Não se pode olvidar que em vários dispositivos constitucionais encontram-se elementos indutores
do princípio da supremacia, imanente ao texto da CR/88 (art. 5º, XXXIV, artigo 184, “caput”, artigo 182,
§ 4º, III, artigo 30, VIII, artigo 66, § 1º, art. 192 e 193). Não se ignore dispositivos como o artigo 3º, IV
da CF que coloca como um dos objetivos fundamentais da República a promoção do bem de todos.
Ademais, as inúmeras regras infraconstitucionais que estipulam benefícios materiais e processuais eviden-
ciam a razoabilidade do sacrifício particular em favor da coletividade.

Conclui-se, destarte, ser imprescindível considerar a precedência do interesse público e a necessi-
dade de preservação da legalidade quando, nas relações jurídico-administrativas, se mostrar necessário o
exame dos institutos da decadência e da prescrição, fundados na necessidade de segurança jurídica.

3. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA: DISTINÇÕES CONCEITUAIS

Reconhecida a importância da segurança jurídica no mundo atual, mas também a impossibilida-
de de incidência tão somente do referido princípio nas relações jurídico-administrativas, cumpre examinar
os institutos da prescrição e decadência no âmbito do Direito Público. Também nessa seara a manutenção
de situações jurídicas pendentes poderia eternizar conflitos os quais comprometeriam a própria segurança
social. Daí a prescrição e a decadência afetarem as relações de Direito Administrativo. No entanto,
igualmente indispensável é compatibilizar ambos os institutos com os demais princípios integrantes do
sistema, em especial a juridicidade e a supremacia do interesse público. Referida ponderação há de se dar
quando do julgamento da constitucionalidade das regras que veiculam as hipóteses de prescrição e de
decadência, à luz da própria técnica de proporcionalidade, bem como quando do exame das situações
em que o ordenamento se omitiu no estabelecimento de prazos decadenciais e prescricionais.

Nessa tarefa, cumpre reconhecer, preliminarmente, que há certa confusão até mesmo na termi-
nologia conceitual utilizada para distinguir ambos os institutos. Classicamente, a maioria da doutrina embasou
as noções de decadência e prescrição administrativas na Teoria Geral do Direito trabalhada após o Có-
digo Civil de 1916. A questão é que o CC de 1916 englobou todos os prazos extintivos sob o nomen
iuris de prescrição, regendo-os pelas mesmas regras.

A doutrina brasileira terminou imersa na confusão conceitual a propósito da prescrição e deca-
dência. Poucos foram os autores que examinaram as diversas correntes do direito comparado que defini-
am prescrição ora como extinção da pretensão não exercida no prazo legal (direito alemão), ora como
extinção do direito por falta de exercício pelo titular durante o tempo determinado pela lei (direito italia-
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no). Especificamente no âmbito do direito administrativo, raros dispositivos fixavam prazos para o Poder
Público exercer as atribuições lhe impostas pela ordem jurídica, sendo o Decreto nº 20.910/32 um dos
poucos diplomas a estabelecer período temporal para terceiros invocarem prejuízos e lesões em face da
Administração Pública.

Não há dúvida de que foi o Código Civil de 2002 o texto normativo que tomou posição a
propósito da matéria e optou por conceituar a prescrição como perda da pretensão (art. 189 do CC/02).
O novo Estatuto Civil deixou clara a opção pelo direito alemão na medida em que entendeu que a pres-
crição extingue o direito de uma pessoa a exigir de outra uma prestação (ação ou omissão), ou seja,
provoca a extinção da pretensão, quando não exercida no prazo definido na lei. 4

Sob essa perspectiva, a prescrição atinge somente a pretensão da parte de obter uma prestação
devida por quem a descumpriu. Para se caracterize, é indispensável que: a) se esteja diante de uma
relação jurídica da qual decorra direito de uma das partes à prestação da outra; b) haja recusa por parte
do devedor da prestação, com flagrante violação ao direito subjetivo do credor (momento em que nasce
a pretensão: poder do credor exigir do devedor o direito subjetivo violado); c) permaneça o titular do
direito subjetivo violado inerte por período superior ao fixado no ordenamento, omitindo-se na defesa
tempestiva da sua pretensão. Destarte, é a inércia do credor em aviar a sua pretensão, depois de violado
seu direito subjetivo atual, que faz iniciar o prazo prescricional.

Adequando tais aspectos às relações jurídicas travadas com a Administração Pública, pode-se
afirmar que é prescricional o prazo para um dado servidor requerer a retificação do valor de determinada
vantagem remuneratória deferida e paga a menor pelo Estado. Neste caso teríamos: a) a relação jurídico-
funcional da qual decorre o dever do Poder Público pagar integralmente a vantagem remuneratória; b) a
recusa por parte do Estado à prestação pecuniária tal como devida ao servidor (momento em que surge
a pretensão: poder do servidor exigir da Administração a parcela remuneratória ilicitamente reduzida). Se
o servidor permanecer inerte além do prazo fixado na legislação de regência (prazo qüinqüenal do artigo
1º do Decreto-Lei nº 20.910/32), prescrita estará a sua pretensão.

Idêntica natureza prescricional tem o prazo para que a Administração Pública requeira o cumpri-
mento de determinada obrigação contratual assumida por uma empresa que, após firmar contrato
administrativo com o Estado, se recuse a cumprir a prestação a que se obrigara.  Neste caso teríamos: a)
a relação jurídico-contratual da qual decorre o dever da empresa contratada de realizar a prestação
pactuada; b) a recusa por parte da firma em adimplir a obrigação devida ao Estado. Se a Administração
permanecer inerte além do prazo fixado na legislação de regência (prazo decenal decorrente da regra
geral do artigo 205 do novo Código Civil), prescrita estará a sua pretensão.

Em ambos os casos não é o direito subjetivo (a vantagem remuneratória do servidor ou a obri-
gação contratual a que faz jus o Estado) que a inércia do credor faz desaparecer. A prescrição atinge o
direito de exigir em juízo a prestação inadimplida (pretensão), o que pode ser reconhecido de ofício pelo
juiz ou por provocação da parte interessada ou do Ministério Público, conforme determina o art. 219, §
5º do CPC, com a redação atribuída pela Lei nº 11.280/06.

Não importando se a  Administração Pública encontra-se no pólo ativo ou passivo da relação
jurídica, o fundamental é que se tenha evidenciado o direito de uma parte de ver cumprida determinada
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obrigação pela outra parte da relação. No momento seguinte ao do inadimplemento, pelo devedor, em
face do credor, começa a correr o prazo prescricional previsto no ordenamento. Findo o referido prazo,
prescrito estará o poder de o devedor exigir o cumprimento do direito subjetivo violado.

No entanto, é possível não se estar diante de um direito subjetivo a ser exercido em face da
outra parte de uma dada relação jurídica, mas, ao contrário, de uma potestade reconhecida pelo
ordenamento para o exercício unilateral do seu titular. Trata-se dos chamados direitos potestativos. Des-
tes não nascem pretensões, porquanto os mesmos não implicam em prerrogativas a serem exigidas de
terceiros em razão de suposta violação.

Nas relações jurídico-administrativas, comumente não se reconhece àquele que se relaciona
com o Estado (cidadãos, concessionários, servidores, etc.) o poder de, unilateralmente e sem a interven-
ção do Judiciário, constituírem obrigações ou exercerem prerrogativas em face da Administração Pública.
No entanto, reconhece-se normalmente ao Estado o chamado “poder extroverso”, que permite ao Poder
Público editar provimentos que vão além da esfera jurídica do sujeito emitente. É a supremacia do interes-
se público que legitima à Administração interferir na esfera jurídica de outras pessoas, constituindo-as
unilateralmente em obrigações, sem a necessidade de intervenção preliminar autorizativa do Judiciário. É
certo que os atos administrativos caracterizam-se pelo atributo da imperatividade e ao Estado se defere
poder de império a ser exercido nos limites principiológicos e legais do ordenamento.

Por conseguinte, denota-se que é o Estado quem, em regra, tem a si reconhecidos direitos
potestativos em face de terceiros (cidadãos, servidores, concessionários, etc.). Com efeito, ao Estado
cabe o exercício unilateral do poder de polícia, a revisão de atos administrativos viciados, a aplicação de
penalidades aos servidores ou aos contratados infratores, dentre outras prerrogativas deferidas pelo
ordenamento para exercício unilateral pela Administração. Em nenhuma dessas circunstâncias tem-se
direitos para cujo exercício o Poder Público dependa do terceiro. Ao contrário, trata-se de dever-poder
a ser cumprido unilateralmente pelo Estado. Mesmo considerando-se a garantia constitucional da ampla
defesa antes de ultimado o comportamento administrativo, certo é que não é necessário que a Administra-
ção peça à empresa submetida à polícia administrativa para fiscalizá-la, nem que solicite ao cidadão
autorização para que decrete a nulidade de um ato administrativo com vício insanável, nem que obtenha
do servidor autorização para demiti-lo ou da empresa contratada autorização para declará-la inidônea. O
Estado tem o direito potestativo de exercer tais competências e sequer a ampla defesa prevista na Cons-
tituição da República consubstancia fato capaz de afetar tal circunstância.

Vislumbram-se como direitos potestativos que o ordenamento jurídico reconhece a terceiros em
face da Administração as prerrogativas recursais na via administrativa, bem como o acesso ao Poder
Judiciário por meio, v.g., de ações constitucionais. O direito de um cidadão interpor o recurso da “recla-
mação” na via administrativa, p. ex., consubstancia ato unilateral do interessado em impugnar a decisão
estatal que não depende de autorização do Poder Público. O mesmo pode-se afirmar do direito de
impetrar mandado de segurança diante de ofensa a direito líqüido e certo, por abuso de poder administra-
tivo. Não se ignora que ambas as medidas (reclamação ou mandado de segurança) veiculam, no mérito,
pretensões decorrentes de violações, pela Administração, a determinados direitos subjetivos do cidadão.
Contudo, a medida processual administrativa (reclamação) ou judicial (mandado de segurança), no to-
cante à sua interposição, consubstancia direito potestativo a ser exercido pelo cidadão.

Cumpre considerar que, nestas condições, o lado passivo da relação jurídica limita-se a se
sujeitar ao exercício de vontade da outra parte. Cabe à Administração submeter-se à reclamação ou ao
mandado de segurança impetrado, apreciando-lhe as razões ou prestando informações, respectivamente.
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Afigura-se despicienda qualquer concordância preliminar, por parte do Poder Público, no tocante à adoção
de quaisquer das medidas. Destarte, o prazo previsto no ordenamento para interposição de reclamação
ou de mandado de segurança tem evidente natureza decadencial.

No caso do exercício da autotutela administrativa, p.ex., tem-se direito potestativo do Estado.
Restará aos terceiros (servidores, particulares, etc.) apenas a sujeição ao exercício do poder-dever da
Administração de manter a juridicidade. Não há pretensão, sendo inadmissível falar-se em prescrição.
Tem-se, aqui, prazos de decadência previstos na ordem jurídica.

A decadência, assim,

“é a perda do direito potestativo pela inércia do seu titular no período
determinado em lei”, sendo certo que “Seu objeto são os direitos
potestativos, de qualquer espécie, disponíveis e indisponíveis, direitos que
conferem ao respectivo titular o poder de influir ou determinar mudanças
na esfera jurídica de outrem, por ato unilateral, sem que haja dever corres-
pondente, apenas uma sujeição.”6

No Direito Administrativo Brasileiro, não são freqüentes os dispositivos que fixam, de modo
absoluto, prazos para a Administração exercer os direitos potestativos que lhe foram deferidos pelo
ordenamento em razão da supremacia do interesse público. Em outras palavras, tradicionalmente são
pouco comuns os dispositivos legais que estabelecem prazos decadenciais para o Estado exercer as
competências previstas na ordem jurídica. Contudo, cada vez mais diplomas legais estabelecem lapsos
temporais máximos para o exercício unilateral de prerrogativas públicas. Ultrapassado o prazo fixado
para o exercício do direito potestativo, tem-se que o próprio direito perece, pois atingido na essência.

Infere-se, nessa medida, que a prescrição, no Direito Público, é a perda da pretensão de uma
das partes da relação jurídico-administrativa, decorrente da sua inércia em, no prazo fixado no ordenamento,
exigir a reparação do direito subjetivo violado pelo devedor.  Já a decadência é a perda do prazo fixado
na ordem jurídica para o exercício do direito potestativo lhe reconhecido em razão da supremacia do
interesse público, o que implica perecimento do próprio direito.

Cabe aos Estados identificar no ordenamento de regência quais dispositivos fixam prazos para
exercício de pretensões em razão de violações de direitos subjetivos decorrentes das relações jurídicas
pelos mesmos estabelecidas com terceiros e quais regras estabelecem os lapsos temporais para o exercí-
cio dos direitos potestativos da Administração e daqueles excepcionalmente reconhecidos em face do
Poder Público.

4. DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SOBRE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
    NO DIREITO ADMINISTRATIVO

Uma das questões mais tormentosas quando do exame dos dispositivos legais que fixam prazos de
prescrição e decadência refere-se à competência para editá-los considerando-se a repartição constitucional
de competências entre os diversos níveis da federação: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
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Há aqueles que entendem que prescrição e decadência consubstanciam matéria de direito civil,
inserindo-se, portanto, na competência legislativa atribuída privativamente à União pelo artigo 22, I da
Constituição da República. Com a devida vênia, contudo, o entendimento genérico de que seria legítimo
apenas regramento federal sobre os prazos para exercício de pretensões e de direitos potestativos nas
relações jurídicas com a Administração não merece acolhida, uma vez que, se prescrição e decadência
podem ser consideradas matéria de direito civil, a prescrição e a decadência incidentes nas relações
jurídico-administrativas claramente não o são. No âmbito do Direito Administrativo é imperioso observar
a competência legislativa específica de cada uma das pessoas jurídicas de direito público interno integran-
tes da federação, nos termos em que define o texto constitucional.

É preciso certa cautela, contudo, para, ao afastar a regra única da competência privativa da
União, não se realizar o raciocínio simplista de que, assim sendo, todas as entidades políticas possuem
então competência para editar regras legais específicas as quais veiculem prazos prescricionais e
decadenciais incidentes nas relações estabelecidas pela Administração Pública de cada um dos níveis da
federação. Em outras palavras, tão equivocado quanto afirmar, “a priori”, a competência da União para
fixar os prazos de decadência e prescrição que vinculem genericamente todos os níveis da federação é
dizer que cada uma das pessoas jurídicas de direito público interno detém competência para estabelecer
os próprios prazos de exercício de direitos potestativos e de pretensões decorrentes das relações jurídi-
co-administrativas firmadas.

A definição da competência legislativa sobre a matéria em comento dá-se, na verdade, pela identificação
da natureza de cada um dos institutos (prescrição e decadência) e pela análise da repartição constitucional de
competência para edição de regras legais por União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Já se evidenciou que prescrição é a perda de uma das partes da relação jurídico-administrativa
do poder de exigir da outra a reparação de determinado direito subjetivo violado, por ter sido ultrapassa-
do o prazo fixado para que tal pretensão fosse aviada. Considerando-se que este poder de exigir perante
o Judiciário a prestação inadimplida (pretensão) é matéria relativa ao Direito Processual Civil, cumpre
observar a competência para legislar sobre direito processual reservada privativamente à União pelo
inciso I do artigo 22 da Constituição da República. Assim sendo, somente no âmbito federal poderemos
ter regras que estabeleçam o prazo para Administração e terceiros recorrerem ao Judiciário na defesa dos
seus direitos subjetivos descumpridos pela outra parte da relação jurídica firmada à luz do direito público.
Eventuais leis específicas estaduais, distritais e municipais que veiculem prazos de prescrição diversos
daqueles fixados nos diplomas federais incorrem em inconstitucionalidade formal, merecendo imediato
repúdio dos operadores do direito na esfera judicial e administrativa.

A decadência, por sua vez, é a perda do próprio direito que é potestativo e que desapareceu em
razão da inércia do seu titular em exercê-lo no período fixado no dispositivo de regência. Não se trata de
instituto que possua, em regra, qualquer implicação direta com o exercício do direito de ação perante o
Judiciário, porquanto sequer se fundamenta na idéia de pretensão. Em geral trata-se do desaparecimento
de um direito potestativo, em razão do seu não exercício no prazo legal, sem que nem mesmo tenha
relevância analisar a necessidade ou a utilidade de se recorrer ao Judiciário. Afinal, direitos potestativos
outorgam ao seu titular a prerrogativa de intervenção direta e unilateral na esfera jurídica de outrem, sendo
desnecessária a aquiescência do terceiro ou qualquer autorização jurisdicional prévia, concomitante ou
posterior. Sendo assim, decadência normalmente não consiste em matéria de direito processual civil,
motivo por que é necessário afastar a regra da competência legislativa privativa da União disposta na
regra do artigo 22, I da CR.
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A competência para legislar sobre decadência definir-se-á, assim, segundo a competência para
legislar sobre o direito que, não exercido no prazo fixado, extinguir-se-á. A título de exemplificação,
proceder-se-á à análise da competência para estabelecer prazos decadenciais relativos ao exercício do
poder disciplinar na Administração Pública. Pode-se afirmar que todos os entes da federação têm com-
petência para legislar sobre as penalidades disciplinares que incidirão sobre os servidores infratores inte-
grantes do seu quadro de pessoal. O direito em questão – exercício do poder disciplinar pela administra-
ção – deve ter a sua regulação editada por cada pessoa jurídica de direito público interno em razão da
autonomia política e administrativa que lhes reconhece a Constituição (artigos 1º, 18, 25, 30). Assim,
cabe à União veicular na Lei Federal nº 8.112 as sanções aplicáveis diante de infrações disciplinares,
devendo os Estados editarem sua própria legislação a respeito, o mesmo ocorrendo com os Municípios e
Distrito Federal. Se cada uma dessas pessoas políticas pode legislar sobre a matéria, todas podem, nas
respectivas esferas, ditar os prazos para o exercício unilateral desta atribuição. Vale dizer: União, Estados,
Municípios e Distrito Federal podem editar regras legais que determinem os prazos de decadência para o
exercício do poder disciplinar pela Administração Pública.

Idêntico raciocínio pode ser feito em relação ao exercício do poder de polícia: se os entes da
federação possuem competência legislativa sobre a matéria, a eles se reconhece a prerrogativa de, no
exercício da autonomia política e administrativa reconhecida pela Constituição, fixar em lei própria o
prazo em que cabe o exercício unilateral da referida competência material.

No tocante aos direitos potestativos que podem ser exercidos pelos terceiros que se relacionam
com a Administração, há hipóteses em que a competência legislativa será outorgada à União, aos Estados,
aos Municípios e ao DF, sendo que, em casos específicos, a competência estará reservada à União Federal.

A competência para legislar sobre o prazo para interposição de recurso administrativo, p.ex., é
reconhecida a todos os entes políticos, porquanto a competência para legislar sobre processo administra-
tivo é reconhecida a cada esfera da federação. Como assevera Almiro do Couto e Silva, as disposições
constantes na Lei de Processo Administrativo da União não se aplicam aos Estados e Municípios, “in
verbis”: “A União, além disso, não tem competência constitucional para legislar sobre processo adminis-
trativo das demais entidades que integram a Federação.”6  Conseqüentemente, cabe à União, aos Esta-
dos, aos Municípios e ao DF o estabelecimento dos prazos decadenciais para os interessados recorrerem
das decisões que, no bojo dos processos administrativos, lhes sejam contrárias.

A competência para legislar sobre o prazo decadencial para impetração de mandado de segu-
rança, contudo, é reservada somente à União. Isso porque o direito em questão – ajuizamento do manda-
do de segurança – é matéria de Direito Processual Civil e, conseqüentemente, insere-se na regra do artigo
22, I da CR. Se a competência para legislar sobre o direito (impetração do “writ”) é privativa da União,
apenas este ente político pode estabelecer o prazo para o exercício do direito em questão.

Reitera-se, portanto, a assertiva de que a competência para ditar prazos de decadência decorre
da competência para legislar sobre o direito que perecerá caso não seja exercido no prazo estabelecido
no ordenamento.

A título de conclusão, preconiza-se, destarte, que a competência para estabelecer prazos
prescricionais é privativa da União, nos termos do artigo 22, I da Constituição da República, e que a
competência para fixar prazos decadenciais define-se conforme a competência para legislar sobre o direi-
to que, não exercido no prazo fixado, expirar-se-á.
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5. A  PRESCRIÇÃO  DAS  PRETENSÕES  DOS  ADMINISTRADOS  EM  FACE
    DA ADMINISTRAÇÃO

Não são raras as situações em que o Poder Público, firmando relações jurídicas com terceiros,
acaba por inobservar direitos reconhecidos pelo ordenamento a estes terceiros. Os titulares do direito
violado submetem-se ao prazo prescricional fixado na legislação federal para aviar a sua pretensão, ou
seja, para exigir a reparação administrativa.

Atentando para competência da União para legislar sobre prescrição, cumpre observar o De-
creto nº 20.910/32, lei em sentido material porquanto editado pelo governo provisório de Getúlio Vargas,
que fixa no artigo 1º: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

A jurisprudência e a doutrina anteriores ao novo Código Civil pacificaram o entendimento de
que o prazo de prescrição qüinqüenal fixado no Decreto Federal nº 20.910/32 incide apenas em relação
aos direitos pessoais. Assim, a ofensa pela Administração Pública a um direito de natureza não-real ensejaria
ao interessado a possibilidade de, no período de 05 (cinco) anos, recorrer ao Judiciário buscando a
reparação devida.

O início da fluência do referido lapso temporal ocorre com o surgimento da pretensão (poder de
exigir a ação ou omissão indevida), mais precisamente a partir do momento em que se torna viável reque-
rer em Juízo a prestação inadimplida. Certo é que a exigibilidade do direito descumprido, mediante recur-
so ao Judiciário, somente é possível a partir do momento em que seja passível de conhecimento, pelo
interessado, do ilícito administrativo. Presente tal condição, o prazo de cinco anos transcorrerá e, ao final,
se mantida a inércia do titular do direito subjetivo violado, prescrita estará a sua pretensão.

Quanto à possibilidade de interrupção do prazo prescricional, decorre do artigo 3º do Decreto-
Lei nº 4.597, de 19.08.42 que a possibilidade de interrupção do prazo qüinqüenal de prescrição é reco-
nhecida uma única vez, regra atualmente reiterada no artigo 202 do Código Civil. Nos termos do artigo 3º
do Decreto-Lei Federal nº 4.597/42, desde o ato interruptivo recomeça-se a contar o prazo pela metade,
ou seja, a partir da data em que ocorreu a interrupção conta-se o período restante de dois anos e meio.
Ao interpretar tal preceito, cumpre atentar para o disposto na Súmula 383 do STF, segundo a qual “A
prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo,
mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira
metade do prazo.”

O referido enunciado evita que a regra do artigo 3º do Decreto-Lei nº 4.597/42 reduz o prazo
prescricional em face da Administração Pública a período inferior a 05 (cinco) anos. Com efeito, se se
aplicasse isoladamente o dispositivo do Decreto-Lei nº 4.597 nas hipóteses em que o ato interruptivo
ocorre antes da primeira metade do prazo de prescrição, o lapso temporal final seria inferior a cinco anos,
senão vejamos: considere-se a hipótese de o titular de um direito pessoal violado pelo Poder Público ter
interrompido o prazo de prescrição um ano após a ofensa administrativa em virtude um ato estatal que
implique inequívoco reconhecimento do direito do terceiro; caso se proceda somente à contagem do
período de dois anos e meio após o ato interruptivo (em virtude da regra do art. 3º do DL nº 4.597 que
determina que o prazo recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu),
teremos o total de somente 3 (três) anos e meio de lapso de prescrição (um ano até o ato interruptivo
acrescido dos dois anos e meio decorrentes do referido art. 3º). Neste caso, no entanto, é mister observar
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o que determina a Súmula 383 do STF, especificamente a proibição de que a prescrição em face do
Poder Público seja reduzida a menos de 05 (cinco) anos. Por conseguinte, no exemplo em comento, é
mister que sejam contados mais 4 (quatro) anos a partir do ato interruptivo.

Contudo, se a interrupção ocorrer após três anos do surgimento da pretensão, p. ex., incide a
regra do artigo 3º do Decreto-Lei nº 4.597 em sua integralidade, porquanto a Súmula do STF apenas tem
por objetivo assegurar que o prazo de prescrição não fique reduzido aquém de cinco anos, nada estabe-
lecendo no tocante à possibilidade de que o mesmo seja ampliado além dos cinco anos. Assim sendo,
será preciso acrescer aos 03 (três) anos transcorridos até a interrupção do lapso prescricional, mais 02
(dois) anos e meio resultantes do art. 3º do Decreto-Lei nº 4.597/42.

Em resumo, pode-se afirmar:

- o prazo de prescrição de direitos pessoais de terceiros em face da Administração Pública é de
05 (cinco) anos, contados a partir do surgimento da pretensão;

- é cabível a interrupção do lapso qüinqüenal de prescrição uma única vez;

- se a interrupção ocorreu até dois anos e meio após o início do prazo, não se admite que a
prescrição seja inferior a 05 (cinco) anos (Súmula 383 do STF), motivo por que se pode afirmar que o
lapso temporal do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 transcorrerá normalmente, como se interrupção não
tivesse ocorrido;

- se a interrupção ocorreu após dois anos e meio seguintes ao início do prazo prescricional,
incide a regra do artigo 3º do Decreto-Lei nº 4.597/42, recomeçando os cinco anos “a correr, pela
metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último do processo para a interromper”. Ou
seja, se a interrupção ocorreu depois de já passados dois anos e meio do prazo de prescrição, deve-se
acrescer, após o ato interruptivo, mais 02 (dois) anos e meio de lapso temporal, ao fim dos quais prescrita
estará a pretensão do interessado.

Considerando que não há regra que estabeleça para as relações jurídico-administrativas as
causas de interrupção e de suspensão da prescrição, nem mesmo que fixe especificidades para a conta-
gem do prazo prescricional no caso de suspensão, entende-se incidentes as regras do novo Código Civil.

Dentre as causas de interrupção enumeradas no artigo 202 do Código Civil, entende-se serem
relevantes para as relações jurídico-administrativas: o despacho do juiz, mesmo incompetente, que orde-
nar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; qualquer ato inequívoco,
ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pela Administração Pública; ou qualquer
ato judicial que constitua em mora o Estado devedor. Especificamente no tocante às causas interruptivas
judiciais, entende-se serem independentes a interrupção da prescrição relativa à ação de conhecimento e
aquela pertinente à pretensão executória, consoante ensinamento de Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald.7

Já no que se refere à suspensão da prescrição, o artigo 4º do Decreto nº 20.910/32 enumera
importante causa suspensiva durante os trabalhos da Administração a fim apurar a existência ou o “quantum”
de determinada dívida, após provocação da parte interessada. Assim sendo, se o terceiro titular do direito
inadimplido apresenta requerimento formal à Administração para exame da sua prerrogativa, suspende-se
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o prazo prescricional durante o período que o Poder Público levar para reconhecer ou pagar a prestação
devida. Outrossim, outras hipóteses estão previstas nos artigos 197, 198 e 199 do Código Civil, sendo
principalmente relevantes as determinações de que se suspende o prazo prescricional contra os
absolutamente incapazes; contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos
Municípios; bem como na pendência de condição suspensiva. Nestes casos, não há que se inutilizar o
lapso prescricional já iniciado antes da causa suspensiva, nem mesmo de fazer incidir a regra do artigo 3º
do Decreto-Lei nº 4.597/42. Trata-se somente de paralisação temporária do curso da prescrição cujo
prazo já teve a fluência iniciada, enquanto prevalecer a específica causa suspensiva. Extinta a causa
suspensiva, o prazo prescricional volta a fluir, sem se desprezar o tempo anterior que transcorreu entre o
surgimento da pretensão e o pressuposto que ensejou a suspensão.

Em se tratando de direitos reais, pacificou-se doutrinária e jurisprudencialmente, à época do
Código Civil de 1916, a não incidência do prazo de prescrição qüinqüenal previsto no artigo 1º do
Decreto nº 20.910/32, uma vez que incidiria nos prazos de 10 (dez) ou 15 (quinze) anos, nos termos do
então vigente artigo 177. Em julgados nos quais se atribuiu a natureza de direito real à retrocessão, p. ex.,
o Superior Tribunal de Justiça, seguindo idêntico raciocínio, determinou a incidência do prazo decenal de
prescrição, com fulcro no artigo 177 do Código Civil de 1916 8

O entendimento então prevalecente era no sentido de que direitos pessoais de terceiros deveri-
am ser aviados perante a Administração no prazo de 5 (cinco) anos após o surgimento da pretensão nos
termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. Já a ofensa a direitos reais deferia ao interessado lapso
temporal de 10 (dez) anos para exigir a reparação cabível.

Após a entrada em vigor da Lei Federal nº 10.406, de 10.01.02, contudo, não mais se encontra
no Código Civil distinção entre prazos prescricionais, tendo em vista que o artigo 205 limitou-se a dispor:
“A prescrição ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.” Referida circuns-
tância ensejou alguma celeuma doutrinária, havendo quem entendesse que, a partir de janeiro de 2003,
dever-se-ia observar o prazo de prescrição de 05 (cinco) anos do Decreto nº 20.910/32 também para os
direitos reais, sendo que, em posição radicalmente oposta, alguns estudiosos entenderam que se deveria
observar o prazo de prescrição aquisitiva, vale dizer, de usucapião.

“Cum maxima venia” das posições segundo as quais o prazo de prescrição de direitos reais
passou a ser o do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 ou o de usucapião, não se entende que direitos reais
(como v.g. enfiteuse, concessão de direito real de uso do Decreto-Lei 271/67, direito de superfície do
Estatuto da Cidade, direito à retrocessão, concessão de uso especial para fins de moradia da MP 2.220/
01 ou servidão administrativa) que terceiros necessitem defender perante a Administração em face da
inadimplência pública possam sujeitar-se ao reduzido prazo de 05 (cinco) anos do Decreto nº 20.910,
nem mesmo ser confundidos com aquisição da propriedade mediante usucapião. Corrobora a impossibi-
lidade de submissão ao artigo 1.238 do NCC que estabelece 15 (quinze) anos para usucapião até mesmo
a imprescritibilidade dos bens públicos que impede que terceiro apresente pretensão de usucapir bens
integrantes do patrimônio público, sendo clara a impossibilidade de se confundir com prescrição aquisitiva
quaisquer dos direitos reais enumerados “in retro”.

Na verdade, em se tratando de direitos reais de terceiros violados pela Administração, deve
incidir o artigo 205 do novo Código Civil. O citado preceito veicula regra geral de prazo decenal de
prescrição na ausência de prescrição normativa específica.

8 REsp 623.511-RJ, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJU de 06.06.05, p. 186.
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O único cuidado que se deve tomar ao aplicar o prazo de 10 (dez) anos do artigo 205 do NCC
é relativo à questão intertemporal que pode se mostrar presente no tocante às violações a direitos reais de
terceiros levadas a efeito pela Administração quando ainda em vigor o Código Civil de 1916. Com efeito,
o artigo 177 do Código Civil anterior determinava que a prescrição de direito real ocorreria em 10 (dez)
entre presentes e em 15 (quinze) entre ausentes. Na hipótese de violação a um determinado direito real
entre ausentes (p. ex., direito à retrocessão em que o expropriado não se encontra presente para acom-
panhar a finalidade dada ao imóvel incorporado ao patrimônio público), certo é que, à luz do art. 177 do
CC/16 o prazo prescricional seria de 15 (quinze) anos, sendo certo que, nos termos do art. CC/02, o
prazo prescricional passa a ser de 10 (dez) anos. Sendo manifesta a redução ocorrida, impõe-se atentar
para a regra do artigo 2.028 do NCC: “Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este
Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabe-
lecido na lei revogada.”

A repercussão de tal preceito na hipótese de violação, à época da vigência do Código Civil de
1916, pela Administração Pública, de direito real de terceiros (quando ausentes) cinge-se à necessidade
de examinar se na data da entrada em vigor do Novo Código Civil (11.01.03) já havia se passado mais da
metade do prazo quinzenal de prescrição previsto no artigo 177 do CC/16. Em caso positivo, é mister
que se conclua a contagem do antigo prazo prescricional de 15 (quinze) anos, sem que haja qualquer
repercussão do artigo 205 do CC/02 na espécie. Caso contrário, ou seja, na hipótese de em 11.01.03 ter
transcorrido menos de 7 (sete) anos e meio após o surgimento da pretensão, impõe-se a observância do
novo dispositivo, a saber, o artigo 205 do CC/02 que prevê o prazo de 10 (dez) anos de prescrição.
Neste caso, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo necessário desprezar o lapso temporal que já
havia transcorrido até o início da vigência do novo Código, iniciando-se a partir de 11.01.03 o novo e
reduzido período prescricional. 9

Delineadas tais distinções fundamentais no tocante aos direitos pessoais e reais que, violados
pela Administração, fazem surgir pretensões de terceiros perante o Estado, cumpre tratar de uma exceção
ao referido contexto normativo. Trata-se do prazo prescricional para terceiro buscar ressarcimento com
base em desapropriação indireta levada a efeito pelo Poder Público.

A natureza jurídica das perdas e danos discutidas nesta ação não é de direito pessoal. Isso em se
considerando que somente o pagamento dessa indenização é que levará à efetiva aquisição do bem pela
Administração Pública. Antes de realizado tal ressarcimento, embora o proprietário esbulhado não possa
mais requerer a reincorporação do bem em seu patrimônio, não perdeu, ainda, o domínio sobre o mesmo.
Referida circunstância tem repercussão direta na definição do prazo prescricional do direito de pleitear
perdas e danos. Afinal, somente se pode admitir finda a pretensão indenizatória do proprietário esbulhado
após ultrapassado o período de tempo necessário para a incorporação gratuita do bem ao domínio público,
o que somente ocorre quando decorrido do prazo de usucapião. Daí porque sempre se afirmou que o
prazo de prescrição, no caso de desapropriação indireta, não seria qüinqüenal (do Decreto 20.910/32),
mas o prazo de 20 anos que o artigo 550 do Código Civil de 1916 fixava para a usucapião extraordinário.
Considera-se que o a propriedade do dono do imóvel se mantinha até o momento em que o mesmo
perdesse o domínio pela usucapião extraordinário em favor do Poder Público que não teria, no caso,
justo título e boa-fé, pois o apossamento decorre de ato ilícito. O Enunciado 119 do STJ sumulou o
entendimento de que o prazo prescricional era de 20 anos para aquisição do domínio por usucapião.

O Novo Código Civil, entretanto, reduziu no artigo 1.238 o prazo de usucapião para 15 (quin-
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9 REsp 698.195-Df, rel. Min. Jorge Scartezzini, 4ª Turma do STJ, Informativo de Jurisprudência do STJ, n. 283.
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ze) anos. Destarte, se a Administração Pública não pagar, espontaneamente, as perdas e danos pelo
esbulho possessório cometido após a vigência do Novo Código Civil, apenas depois de decorridos 15
anos terá o bem incorporado ao domínio público. O referido prazo tem início na data do apossamento
pelo Estado, sendo esta a posição do Superior Tribunal de Justiça10 .

Registre-se que foi suspensa liminarmente, na ADI nº 2.260-DF (rel. Ministro Moreira Alves), a
Medida Provisória nº 2.183-56, de 24.08.2001, que ao dar nova redação ao artigo 10, parágrafo único
do Dec-Lei nº 3.365/4 pretendeu estabelecer prazo prescricional de cinco anos para o direito de propor
ação de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta: “Extingue-se em cinco
anos o direito de propor ação de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta,
bem como ação que vise à indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público” (Informati-
vo 275 do STF)

Sendo assim, não mais surte efeito a redução da MP 2.183-56 para 5 (cinco) anos do prazo
prescricional incidente na desapropriação indireta, devendo-se observar a regra do artigo 1.238 do CC/02.
Certo é que o período de 15 (quinze) anos pode ser interrompido por qualquer ato de reconhecimento do
domínio pelo Poder Público, como, p. ex, publicação de decreto de utilidade pública ou interesse social11 .

Idêntica interrupção ocorre se a própria entidade esbulhadora realiza cobrança tributária junto ao
dono do bem com base na propriedade do imóvel (IPTU, ITR) ou se instaura processo administrativo para
fixar o montante devido a título de perdas e danos. Isto porque ambos os comportamentos ensejam reco-
nhecimento do direito de propriedade do terceiro, consoante vêm estabelecendo inúmeros julgados12 .

Percebe-se, sem maiores dificuldades, que as especificidades do instituto da desapropriação
indireta repercutem no regime jurídico a que se submetem as partes envolvidas, inclusive no tocante à
prescrição, sendo indispensável a observância  de tais peculiaridades.

6. A PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES DA ADMINISTRAÇÃO EM FACE DE
    TERCEIROS

Cumpre admitir como possível que, no exercício das competências públicas e nas relações
firmadas pela Administração com contratados, servidores, concessionários ou cidadãos, os terceiros venham
a se tornar inadimplentes em face do Poder Público, fazendo surgir o direito de o Estado exigir o cumprimento
de determinada obrigação. Considerando que a solução dos conflitos de interesse, com definitividade,
mediante interpretação definitiva do direito foi constitucionalmente reservada ao Poder Judiciário, é certo
que a regra será a Administração recorrer a juízo para obter o referido adimplemento. Não se pode
ignorar, entretanto, a possibilidade de, excepcionalmente, a própria Administração promover, na via
administrativa, medidas suficientes para recompor o seu patrimônio. Trata-se das hipóteses de
autoexecutoriedade administrativa, presentes quando há expressa e constitucional autorização legislativa
ou em casos de manifesta urgência.

Em se tratando da excepcional autoexecutoriedade administrativa, nos estritos limites em que se
a admite, não há que se falar em prazo prescricional, porquanto o referido direito público potestativo

10 REsp 258.021-SP, rel. p/ acórdão Min. Eliana Calmon, 2ª Turma do STJ, DJU de 08.09.2003, p. 314.
11 REsp 331.386-PR, rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma do STJ, DJU de 20.02.06, p. 258.
No mesmo sentido: (REsp 518.768-SC, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 28/9/2004, 2ª Turma do STJ, Informativo de
Jurisprudência do STJ,  n. 223 (REsp 141.978-PR, rel. Min. José Delgado, 1ª Turma do STJ, RT, v. 752, p. 161)
12 Apelação Cível nº 94.01.16569-6, rel. Juiz Tourinho Neto, 3ª Turma do TRF 1ªR., DJU de 25.08.94, p. 45.886.
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submeter-se-á ao prazo de decadência. Assim, p. ex., sujeita-se à decadência a possibilidade de a Admi-
nistração realizar descontos na folha de pagamento de um servidor que lhe causou determinado prejuízo,
com base em específica autorização legislativa, observando-se os limites percentuais estabelecidos para
que se promova o desconto no ordenamento de regência. Referido procedimento, quando constitucional,
ocorre na via administrativa mediante o exercício de uma prerrogativa unilateral outorgada ao Poder
Público, tendo em vista a supremacia do interesse público e a necessidade de recomposição do erário.

Já nos casos em que não há regular autorização legislativa nem mesmo urgência que justifique
qualquer medida autoexecutória, a Administração submete-se ao dever genérico de recorrer ao Judiciá-
rio, a fim de aviar a sua pretensão. Ao fazê-lo, estará sujeita aos prazos prescricionais genéricos do
ordenamento, sejam eles de natureza civil ou de natureza penal, não sendo aplicáveis os dispositivos que
regulam especificamente a prescrição das pretensões dos administrados perante o Poder Público.

Entende-se, portanto, serem aplicáveis os prazos de prescrição das normas civis e penais que
regulamentem o direito cujo inadimplemento pelo terceiro fez surgir a pretensão da Administração Pública.

Ressalte-se apenas que a maioria da jurisprudência entende que o direito ao ressarcimento por
dano causado ao erário tal como regulado no artigo 37, § 5º da CR enseja falar-se em imprescritibilidade da
pretensão administrativa13 . A esta hipótese Fábio Barbalho Leite acrescenta, ainda, a imprescritibilidade da
ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV da CF), de
atos administrativos que supostamente apresentem vícios concernentes à prática de racismo (CF, art. 5º,
XLII), bem como dos atos administrativos de registro concernente ao estado das pessoas físicas.14

7. PRAZOS DECADENCIAIS PARA EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS PÚBLICAS

Considerando-se que a decadência é o perecimento de um direito não exercitado pelo titular no
prazo fixado no ordenamento, pode-se afirmar que os direitos potestativos da Administração sujeitam-se
a prazos decadenciais. Dentre tais direitos, destacam-se o exercício do poder de polícia, o exercício do
poder disciplinar e a revisibilidade dos atos administrativos que apresentem vício capaz de comprometer
sua legalidade. Em qualquer das hipóteses mencionadas, a Administração decairá do direito de exercer
sua competência se deixar escoar o prazo fixado na lei dentro do qual lhe é possível atuar. Tem-se,
portanto, como pressuposto indispensável à caracterização da decadência, a inércia pública em agir no
período de tempo fixado no ordenamento para sua ação.

Importa ressaltar ser inadmissível pretender que um único diploma estabeleça os prazos para a
Administração unilateralmente exercer as prerrogativas que lhe são outorgadas como instrumento dos
deveres que lhe são impostos. Nem mesmo um diploma de natureza procedimental poderia fazê-lo (como,
v.g., lei de processo administrativo da União, do Estado ou do Município), porquanto necessário o esta-
belecimento em dispositivo legal, diante de cada direito potestativo da Administração, do prazo adequado
para o seu exercício, observadas as especificidades da competência em questão. Consoante já se ressaltou,
a competência para editar tal dispositivo que veicule o prazo decadencial define-se segundo a competência
para legislar sobre o direito que, não exercido no prazo fixado, extinguir-se-á.
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13 No mesmo sentido voto do Des. Fernando Bráulio na Apelação Cível nº 1.0000.00.327748-0, TJMG, julgamento em
25.11.04, DJMG de 27.04.05. Confira-se, ainda: Processo nº 1.0672.03.123707-2/01, rel. Des. Batista Franco, TJMG, julga-
mento em 23.08.2005, DJMG de 30.09.05.
14 Revista de Direito Administrativo,  v. 231,  p. 114.
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A Lei Federal nº 9.873/99 fixou o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a punição decor-
rente do poder de polícia exercido pela Administração Pública direta e indireta da União, consoante
resulta claro do seu artigo 1º.

Embora não se ignore posicionamentos segundo os quais a mencionada legislação federal incide
também em relação aos Estados e Municípios, entende-se não ser aplicável no âmbito estadual e munici-
pal norma promulgada em outro nível da federação, qual seja, a União Federal. Não há de se reservar à
União competência para editar norma geral sobre decadência administrativa na seara do poder de polícia,
uma vez que tal questão consubstancia matéria administrativa pertinente a cada um dos entes políticos.
Destarte, o prazo de 05 (cinco) anos do artigo 1º da Lei Federal nº 9.873/99 não se aplica indistintamente
a Estados, Municípios e Distrito Federal, porquanto consiste tema inserido na autonomia política e legislativa
dos Estados-membros, dos Municípios e do Distrito Federal.

Não se mostra lícito obrigar o Estado-Membro a observar prazo de decadência administrativa
federal da Lei nº 9.873, afigurando-se absurdo pretender centralizar na União Federal competências perten-
centes a outras esferas da federação. Se, v.g., a União, ao regulamentar de modo específico o prazo para o
exercício da polícia administrativa federal, terminar por limitar as atribuições idênticas por parte dos Municí-
pios, Distrito Federal e Estados-Membros, descumpridos estariam valores fundamentais do federalismo,
afastado o mínimo de segurança jurídica e independência necessários aos entes políticos na espécie.  Sendo
assim, não remanesce qualquer dúvida sobre a inaplicabilidade aos Estados e Municípios das regras da Lei
nº 9.873, de 23.11.1999, incidente exclusivamente no tocante ao poder de polícia federal.

Especificamente sobre o poder disciplinar que pode ser exercido em face dos servidores públi-
cos, também aqui cabe ao Estatuto de cada nível da federação fixar os prazos de decadência para a
Administração aplicar a penalidade adequada à infração em tese. No âmbito federal, decorre da Lei nº
8.112 que a Administração em 05 (cinco) anos decai da possibilidade de aplicar ao servidor faltas
sancionáveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo ou
função; sendo de 02 (dois) anos o prazo decadencial se a punição aplicável for a de suspensão e de 180
(cento e oitenta) dias se a pena for de advertência. Contudo, se a infração administrativa é também
capitulada como crime, deve ser aplicada a legislação penal para o cômputo de decadência da punição
administrativa, observando-se o art. 142, § 2º, da Lei Federal nº 8.112/90. Neste caso, o STJ já decidiu
que devem ser aplicados os prazos ao processo administrativo disciplinar nos mesmos moldes que aplica-
dos no processo criminal. Assim sendo, pode-se afirmar que o poder disciplinar do Estado decai contra
o servidor com base na pena cominada em abstrato, nos prazos do artigo 109 do Código Penal, enquanto
não houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado para acusação e, após o referido trân-
sito ou improvimento do recurso da acusação, com base na pena aplicada em concreto (artigo 110,
parágrafo 1º, combinado com o artigo 109 do Código Penal).15

Insta frisar a impossibilidade de o regramento da Lei nº 8.112 incidir relativamente ao poder
disciplinar no âmbito regional e local, considerando a autonomia política dos Estados-membros e dos
Municípios para edição dos seus próprios estatutos funcionais. Trata-se de aspecto indispensável para a
independente organização administrativa da estrutura de pessoal de todos os entes da federação. Conse-
qüentemente, é necessária a observância dos prazos decadenciais previstos nas leis estaduais e municipais
para aplicação de penalidades aos servidores infratores.

Por fim, cumpre analisar a regra do artigo 54 da Lei Federal nº 9.784/99: “Art. 54. O direito
da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os
15 RMS 13.395-RS, rel. Min. Hamilton Carvalhido, 6ª Turma do STJ, DJU de 02.08.2004, p. 569.



96

destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprova-
da má-fé.”

Referido dispositivo tem sido apontado como causa de revogação parcial do art. 114 da Lei
Federal nº 8.112/90 (Lei do Regime Jurídico Único), segundo o qual “a Administração deverá rever seus
atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade”, bem como da Súmula 473 do STF (“A Adminis-
tração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não
se originam direitos...”), com base em que se entendia legítimo o exercício da autotutela administrativa a
qualquer tempo. Com o artigo 54 da Lei Federal nº 9.784/99 restou limitada em 05 (cinco) anos a
competência da Administração de anular seus atos viciados dos quais resultem efeitos favoráveis para
terceiros, excetuando-se a hipótese de comprovada má-fé.

A esse propósito, cumpre advertir para a impossibilidade de aplicação retroativa, no âmbito
federal, da Lei nº 9.784, uma vez que o art. 54 deve ter incidência a partir de sua vigência e não a contar
da prática dos atos eivados de ilegalidade, quando estes realizaram-se antes do advento do referido
diploma legal.16 Outrossim, também não se aplica a Lei nº 9.784/99 aos Estados-membros e municípios,
porquanto ausente competência federal para editar lei de processo administrativo vinculante de todas as
pessoas jurídicas de direito público interno integrantes da federação.

Como já se advertiu, de fato não são raras as situações em que o ordenamento jurídico-admi-
nistrativo da esfera da federação competente não traz regra que estipule, de modo específico, prazo para
o exercício unilateral de determinada competência pública. Mesmo após a edição da Lei Federal nº
9.784/99, pode ocorrer de um município não fixar prazo para penalizar servidores infratores ou de um
Estado não regular o tempo em que se afigura legítimo o exercício da autotutela administrativa relativa-
mente aos seus atos viciados, sem olvidar da própria hipótese de conduta federal cujo vício resultou de
má-fé dos envolvidos, hipótese expressamente excepcionada da regra do artigo 54 da Lei nº 9.784/99.

No direito administrativo do século XXI não se vislumbra como sustentável o entendimento
genérico de que a  Administração poderia exercer ad eternum prerrogativas aptas a interferirem em
esferas jurídicas alheias, na hipótese de omissão legislativa na fixação dos lapsos temporais. Corrobora tal
situação a interpretação dada à segurança jurídica (Rechtssicherheit und Rechsfriedens) pelos Tribunais
Superiores, princípio a ser ponderado juntamente com a legalidade, a supremacia do interesse público e
a proporcionalidade.

Registre-se que não se admite haver fundamento jurídico capaz de justificar falar-se em regra de
prescritibilidade ou de sujeição à decadência no prazo de 05 (cinco) anos. Denota-se, v.g., que a Lei
10.829 que deu nova redação à Lei nº 8.213/91 e no artigo 103-A estabeleceu que decai em 10 anos o
prazo para impugnar atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os beneficiários da
Previdência social contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Fábio Barbalho
Leite lembra que específicos também são os prazos de estabilização previstos no CTN, art. 169 (deci-
sões administrativas irrecorríveis que deneguem a repetição de indébito tributário; prazo de dois anos) e
na Lei nº 8.036/90, art. 23, § 5º (prescrição trintenária para questionamento de atos administrativos de
gestão do FGTS)17 . Na verdade, a Lei Federal nº 7.144/83 já fixava o prazo decadencial de 1 (um) ano
para exercício do direito de ação contra atos relativos a concursos para o provimento de cargos e empre-
gos na Administração Federal direta e suas autarquias, contados a partir da homologação do concurso.

RAQUEL MELO URBANO DE CARVALHO - A Segurança Jurídica, a Prescrição e a Decadência no Direito Administrativo

16 Agravo Regimental no AI 2003/0050651-0, rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma do STJ, DJU de 01.08.2005, p. 510 e MS nº
8.635-DF, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 3ª Seção do STJ, DJU de 29.05.06, p. 156.
17  Revista de Direito Administrativo,  v. 231,  p. 98.
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Malgrado se afaste a suposta regra da prescrição e decadência em 05 (cinco) anos dos direitos
e pretensões relativos à Administração tendo em vista o contexto normativo explicitado “in retro”, enten-
de-se cabível empregar a proporcionalidade para determinar, em cada situação concreta, o período ao
final de que não mais será lícito ao Poder Público atuar. Isto até mesmo em se considerando a necessidade
de estabilização das relações jurídico-administrativas e de não mais se tolerar a eternização da omissão
estatal no exercício das suas funções.

Com efeito, vem ganhando força na sociedade e na própria estrutura do Poder Público o
inconformismo com a inércia e letargia relativas ao exercício das competências estatais, inclusive quando
estas atingem direitos subjetivos alheios, repercutindo em suas esferas jurídicas. Torna-se evidente que,
por vezes, a omissão no cumprimento do dever-poder traz conseqüências mais desastrosas do que a
atuação irregular no tocante às formalidades administrativas. Nesse contexto, o que se espera é uma
atuação tempestiva e legítima do Estado, também em relação às suas prerrogativas, sendo inadmissível a
tolerância comum em relação ao silêncio administrativo.

Atentando para este contexto indicativo do dever público de agir dentro de um prazo razoável,
mostra-se pertinente o emprego da proporcionalidade a fim de estabelecer o período de tempo máximo
adequado para o exercício de direitos potestativos do Estado. Não se afigura absurda a adoção, como
regra, do prazo decenal fixado no artigo 205 do novo Código Civil.

À obviedade, se diante de uma dada realidade o lapso de 10 (dez) anos mostrar-se inadequado,
cumpre aferir qual seria o prazo de decadência razoável naquele caso específico, mediante a considera-
ção da adequação (se a medida em questão consiste no meio certo para levar à finalidade almejada),
necessidade (escolha da menor restrição possível aos interesses em questão) e proporcionalidade em
sentido estrito (relação custo-benefício em face do conjunto de interesses em jogo, de modo a ponderá-
la mediante o exame dos eventuais danos e dos resultados benéficos viáveis na espécie).

Não se postula a imprescritibilidade na hipótese de omissão legislativa em fixar prazos decadenciais,
buscando-se observância ao paradigma caracterizador da proporcionalidade em sentido estrito. Ao
aplicador do direito a quem cabe proteger o interesse social, é mister considerar todos os aspectos
específicos da matéria em questão, principalmente as especificidades dos instrumentos indispensáveis à
defesa do interesse público presente na espécie. O próprio Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a
técnica da ponderação como instrumento de solução dos conflitos de interesses18 .

Renova-se, cumulativamente, o repúdio a idéia de que incidiria na espécie o prazo decadencial
de cinco anos. Em situações semelhantes, em que se identifica um “vazio normativo” regulatório de prazo
decadencial, correto atentar para a doutrina que tem postulado a necessidade de se observar a pondera-
ção de princípios como única saída para identificar, com eqüidade, o prazo adequado à espécie. Nesse
sentido, Almiro do Couto e Silva examina as situações que se constituíram anteriormente à entrada em
vigor do art. 54 da Lei 9.784/99, afirmando que as mesmas devem ser solucionadas à luz da segurança
jurídica, entendida como princípio da proteção à confiança, ponderada juntamente com o princípio da
legalidade, exatamente como procedeu o STF no MS 22.357-DF. Nestas situações, “ficava no prudente
arbítrio do julgador ou do aplicador do direito determinar, diante das peculiaridades do caso concreto,
qual a extensão do prazo, após o qual, não ocorrendo a má fé dos destinatários do ato administrativo,
ficaria a Administração Pública inibida de anulá-lo, para, desse modo, assegurar a estabilidade das rela-
ções jurídicas com base no princípio da segurança jurídica.”19

18 Intervenção Federal 2.257-6/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno do STF, apud RDA, v. 239, p. 21-22. Confira-se ainda,
a propósito da concorrência de princípios e, em especial, a proporcionalidade: Reclamação 2.126, rel. Min. Gilmar
Mendes, j. 12.08.2002, DJU de 19.08.2002,  Informativo STF, n. 288.
19 Revista de Direito Administrativo, v. 237, p. 309.
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8. CONCLUSÃO

Tendo em vista o raciocínio desenvolvido “in retro”, pode-se concluir:

a) a segurança jurídica é princípio fundamental do regime jurídico administrativo do Estado
Democrático de Direito, devendo-se buscar um mínimo de equilíbrio e estabilidade nas relações jurídicas
estabelecidas entre Administração Pública e terceiros;

b) é inadmissível a incidência exclusiva da segurança jurídica nas relações jurídico-administrati-
vas, porquanto outros princípios como a juridicidade e supremacia do interesse pública devem ser neces-
sariamente ponderados quando do controle dos atos legislativos e administrativos que ensejem conflitos
de interesses;

c) a prescrição é a perda da pretensão de uma das partes da relação jurídica, decorrente da sua
inércia em, no prazo fixado no ordenamento, exigir a reparação do direito subjetivo violado pelo devedor;
a decadência é a perda do prazo fixado na ordem jurídica para o exercício do direito potestativo lhe
reconhecido em razão da supremacia do interesse público, o que implica perecimento do próprio direito;

d) é federal a competência para legislar sobre prescrição das pretensões a serem aviadas peran-
te o Judiciário, porquanto o poder de exigir em juízo a prestação inadimplida é matéria de Direito Proces-
sual Civil e, assim, incide a regra do artigo 22, I da CR; a competência para legislar sobre decadência
definir-se-á segundo a competência para legislar sobre o direito que, não exercido no prazo fixado,
extinguir-se-á;

e) a prescrição dos direitos pessoais de terceiros perante a Administração ocorre em 05 (cinco)
anos (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32); a de direitos reais em 10 (dez) anos (aplicação subsidiária do
artigo 205 do CC/02) e a de indenização nas ações de desapropriação indireta em 15 (quinze) anos
(artigo 1.238 do CC/02).

f) a decadência dos direitos potestativos que, exercidos pela Administração, repercutem na
esfera jurídica alheia (poder de polícia, poder disciplinar, revisibilidade de atos administrativos) ocorre
após escoado o prazo fixado em dispositivo específico de diploma legal editado pelo ente político com
competência normativa.

RAQUEL MELO URBANO DE CARVALHO - A Segurança Jurídica, a Prescrição e a Decadência no Direito Administrativo
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1. INTRODUÇÃO

O artigo 496 do Código de Processo Civil admite a interposição de  oito espécies de recurso: a
apelação, o agravo, os embargos infringentes, os embargos de declaração, o recurso ordinário, o recurso
especial, o recurso extraordinário e os embargos de divergência em recurso especial e em recurso extra-
ordinário.

O excessivo número de recursos, por certo, vem, há muito, prejudicando um célere desenlace
das ações.

Dispensam-se maiores considerações sobre as mazelas do processo civil brasileiro e a lentidão
que dela advém; questão que não pode ser resolvida unicamente com a elevação do número de magistra-
dos em atuação no País.

A seguir, com o escopo de facilitar e acelerar a marcha processual, abordaremos os diversos
recursos, com sugestões de modificações na legislação que resultem em um andamento processual mais
rápido.

Abordaremos também, no presente trabalho, alguns dos projetos de lei em tramitação na Câ-
mara dos Deputados e no Senado Federal que tratam de temas afetos, ou que tenham reflexos  no sistema
recursal cível.
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2. RECURSOS CABÍVEIS  SEGUNDO O ARTIGO 496 DO CÓDIGO DE PROCESSO
    CIVIL

2.1. APELAÇÃO

É o principal recurso contido na legislação processual. Quanto a ele não se propõe nenhuma
alteração substancial, nem mesmo aquelas destinadas a dificultar o manejo do recurso, ou o seu recebi-
mento no duplo efeito, posto que o duplo grau de jurisdição é salutar e não deve sofrer restrições.

Assim, as proposições contidas no Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 140/ 2004, que acres-
centa parágrafo ao artigo 518 do CPC, permitindo ao juiz que não receba a apelação quando a decisão
recorrida estiver em acordo com decisão ou súmula de tribunais superiores, e no PLS 136/2004, que
altera o artigo 520 do CPC, para que a apelação só tenha efeito devolutivo, atribuindo ao juiz a possibi-
lidade de lhe conferir efeito suspensivo para evitar dano irreparável (no mesmo sentido o PL 3605 da
Câmara), de fato, poderão retardar mais o deslinde da ação.

Isto porque, contra a decisão que inadmitir o recurso ou lhe atribuir apenas o efeito devolutivo,
caberá agravo de instrumento, inclusive na forma da nova redação proposta ao artigo 522 do CPC.

Ora, com a habitual utilização  desse recurso no direito brasileiro e, também, com a acolhida que
ele costuma receber nos tribunais, a situação que se terá, costumeiramente, é a de , além de julgar a
apelação, julgar também o tribunal o agravo de instrumento  interposto contra a decisão que inadmitir a
apelação ou restringir seus efeitos.

Melhor seria, para atender àqueles que clamam pelas mudanças estampadas nas proposições
indicadas, o acréscimo de artigo no Capítulo II, do Título X, do CPC, com o seguinte teor:

“O tribunal, ao aferir os pressupostos recursais, não conhecerá o recurso
de apelação, quando a decisão recorrida estiver de acordo com a súmula
do respectivo Tribunal ou dos Tribunais Superiores em sentido igual à deci-
são recorrida”.

Desse modo, adota-se a observância à jurisprudência sólida dos Tribunais, sem que se tenha o
risco da discussão repetitiva do tema, em agravo de instrumento, e depois, em recurso de apelação, além
de se respeitar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Para Barbosa Moreira:

“As notas típicas da apelação, e sobretudo a oportunidade que ela em re-
gra abre – mais do que qualquer outro recurso – ao exercício de ampla
atividade cognitiva pelo órgão ad quem, permitem considerá-la como o
principal instrumento por meio do qual atua o princípio do duplo grau de
jurisdição”.1

Sendo a apelação o principal recurso e aquele em que se manifesta o princípio do duplo grau de
jurisdição, restrições ao seu recebimento devem ser rebatidas.

RONEY OLIVEIRA JUNIOR - Proposições para Reforma do Título Recursal do Código de Processo Civil

1 Comentários ao código de processo civil. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, v. 5,  p. 406.



101

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n.º 1/2, Jan./Dez., 2006

Desse princípio, parte também conclusão inafastável, contrária ao Projeto de Lei do Senado nº
133/04. Essa proposição introduz quatro parágrafos ao artigo 293 do CPC, dispondo sobre a
progressividade dos juros. Sugere-se, por exemplo, que o não recebimento ou o não provimento do
recurso importe “na cobrança de juros em dobro a partir da data de sua interposição”.  Sugere-se tam-
bém, o cômputo dos juros em triplo, em determinadas situações.

Ora, essa proposição coíbe a justa e legítima interposição de um recurso, mesmo que ele não
venha a ser provido ou conhecido e deve ser rejeitada.

O combate a “recurso com intuito manifestamente protelatório” e a possibilidade de se  penalizar
sua utilização, já tem previsão no artigo 17, VII, do CPC, que cuida da litigância de má-fé, além de outros
dispositivos.

A questão não é coibir o duplo grau de jurisdição, mas sim criar mecanismos para que a grande
maioria dos processos tenha solução, quando muito, na segunda instância.

Nesse passo, oportuna a abordagem da matéria contida no Projeto de Lei do Senado nº 134/
2004, ainda que a proposição não disponha sobre alteração em artigo do sistema recursal do CPC, que
é o objeto primeiro desse estudo.

A possibilidade de indeferimento da petição inicial, extinguindo o processo com julgamento de
mérito, segundo o projeto, “quando o pedido estiver em confronto com súmula do Supremo Tribunal
Federal, dos Tribunais Superiores ou do Tribunal a quem o recurso será interposto” parece-me inadequa-
da, pela mesma motivação já exposta. Vale dizer, o Projeto de Lei possibilita a discussão não definitiva de
enquadramento do caso a uma súmula. Indeferida a inicial com fulcro na norma proposta, o provimento
de eventual recurso de apelação implicará o retorno dos autos para a instância de origem para prossegui-
mento e julgamento, em evidente retardamento do deslinde final da ação.

Por outro lado, a situação comumente verificada não é de ingresso de ação com pedido contrá-
rio à orientação de súmula, mas, de contestação e postergação de ação, cujo pedido esteja em sintonia
com súmula. De fato, pouco se vê requerimento contrário a ela, mas sim contestação a um direito por ela
amparado.

2.2. AGRAVO DE INSTRUMENTO

Talvez seja o recurso mais utilizado no direito brasileiro. Na forma atual, muito contribui para
sobrecarregar a pauta de julgamento dos tribunais.

A redação atual dos artigos 522 a 529 possibilita, diferentemente do que ocorria antes da Lei
9.139/95, a interposição do agravo diretamente no tribunal, com possibilidade de deferimento, pelo relator,
de efeito suspensivo ou antecipação de tutela.

Essas duas modificações foram decisivas para que o manejo do agravo de instrumento se desse
contra uma infinidade de decisões de primeiro grau. Hoje, mesmo se a parte é agravada com prejuízo de
pouca monta, até insignificante, vale-se usualmente do agravo de instrumento. O custo  é pequeno e a
possibilidade de êxito, mesmo remota, não costuma ser desprezada.

Por isso, as modificações mais urgentes que se devem introduzir no sistema recursal, encontram
abrigo no agravo de instrumento. A restrição à sua utilização e a adoção de uma sistemática célere para
seu julgamento, importarão em maior velocidade no andamento do processo em primeira instância e na
diminuição dos recursos que devam ser julgados, em colegiado, pelos tribunais.
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Se, na apelação, devem ser prestigiados o duplo grau de jurisdição e a decisão colegiada, nos agra-
vos, que impugnam as decisões interlocutórias  proferidas na condução do processo, a situação deve ser outra.

O CPC, em seus artigos 522, 532, 544 e 545, admite a utilização do agravo, em quatro moda-
lidades diversas. São elas: o agravo retido nos autos, o agravo de instrumento contra decisão proferida
em primeiro grau, o agravo de instrumento contra decisão que inadmite recurso especial ou extraordinário
e o agravo interno.

Com mais ênfase, cuidaremos do agravo previsto no artigo 522 do CPC, grande responsável
pela paralisação dos processos em primeira instância e elevação do número de recursos julgados pelos
tribunais.

Como praticamente todas as decisões são atacáveis por agravo de instrumento, com possibili-
dade de atribuição do efeito suspensivo de que cuida o artigo 527, III, do CPC, há uma inegável banalização
em sua utilização em claro prejuízo ao andamento do processo, que por repetidas vezes, tem sua marcha
retardada  em razão do  julgamento do recurso.

Barbosa Moreira, enfatizando que as questões colocadas à apreciação do órgão judicial “não
são resolvidas em bloco, mas pouco a pouco”, destacou:

“Daí o problema delicado que se põe ao legislador, quanto à impugnação
das decisões que vão sendo proferidas ao longo do feito. Há duas soluções
radicais, diametralmente opostas: uma consiste em negar a possibilidade
de impugnar-se qualquer interlocutória, reservada ao recurso que couber
contra a decisão final a função de acumular em si todas as impugnações,
seja qual for a matéria sobre que versem; outra, em tornar desde logo
recorríveis as interlocutórias, cada uma per si, de modo que a revisão pelo
juízo superior se faça também paulatinamente, questão por questão, à se-
melhança do que ocorre na primeira instância, e à proporção que o proces-
so vai atravessando, nesta, as suas diferentes fases.
Ambos os regimes têm suas vantagens e desvantagens. O primeiro decerto
evita as perturbações, delongas e despesas que a reiterada interposição de
recursos, com o conseqüente processamento, fatalmente acarreta para a
marcha do feito; o segundo abre margem a esse grave inconveniente, mas,
em compensação, enseja a correção rápida de erros suscetíveis, em certos
casos, de causar danos que já não poderiam ser reparados, ou que dificil-
mente o seriam, se se tivesse de aguardar o término do procedimento de
primeiro grau para denunciá-los. A via média consistiria em discriminar,
dentre as numerosas decisões interlocutórias, aquelas que por seu objeto,
reclamassem pronto exame, e aquelas que comportassem mais longa espe-
ra, criando para as duas classes regimes diversos”.2

É fato que na forma como está hoje o agravo de instrumento não se presta a conferir segurança
e celeridade ao andamento processual.

RONEY OLIVEIRA JUNIOR - Proposições para Reforma do Título Recursal do Código de Processo Civil

2 Comentários ao código de processo civil.  11. ed. Rio de Janeiro: Forense, vol. 5,  p. 484-485.
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Uma sugestão radical para conferir celeridade ao processo seria simplesmente abolir a figura do
agravo de instrumento, mantendo-se tão somente o agravo retido. É possível, todavia, uma solução
que atenda à celeridade e à segurança.

2.2.1. DECISÕES IMPUGNÁVEIS POR AGRAVO DE INSTRUMENTO

É desejável uma ampla restrição à utilização do agravo de instrumento. Porém, afigura-se
difícil nomear e separar na legislação aquela situação específica em que caberia cada um dos agravos,
de instrumento ou  retido.

Introduzindo modificações na nova sistemática do agravo originária  da  Lei 11.187/2005,
cuja origem é o Projeto de Lei do Senado 137/2004, de autoria do Senador Pedro Simon, em que
já se restringiu a utilização do agravo de instrumento, pode-se encontrar a solução mais adequada
para interposição e julgamento do recurso.

O que se deve buscar não é só a restrição à utilização do recurso, mas também, e
essencialmente, seu rápido julgamento.

A Lei 11.187/2005 conferiu a seguinte redação aos artigos 522 e 527, II, do CPC:

“Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo na forma retida,
salvo quando se tratar de provimento jurisdicional de urgência ou houver
perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação, bem como nos
casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a
apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por
instrumento.”

 “Art. 527. ....................................................................

I – ...............................................................................;

II – converterá o agravo de instrumento em agravo retido, salvo quando
se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil
reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos
aos efeitos em que a apelação é recebida, mandando remeter os autos ao
juiz da causa”.

Parágrafo ùnico. A decisão liminar, proferida nos casos dos incisos II e
III do caput deste artigo, somente é passível de reforma no momento do
julgamento do agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar.”

Com conteúdo semelhante, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 3578/2004, de
autoria do Deputado Maurício Rands.
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O texto da nova lei ainda dá margem à interposição do recurso em larga escala, além de não
dispor sobre a forma mais rápida para seu julgamento. Ademais, prestigia a decisão singular do relator,
não impugnável por outro recurso, sem atentar para as conseqüências da proposta.

Em virtude da dificuldade na nomeação taxativa das hipóteses em que caberia um ou outro
agravo, a manutenção da redação conferida ao caput do artigo 522 pela nova lei é viável.

Não devem prevalecer, entretanto, as tímidas alterações realizadas no artigo 527 do CPC. Esse
dispositivo deve ter sua redação totalmente remodelada, de modo criar o julgamento singular do agravo
de instrumento no tribunal.

2.2.2. PROPOSTA PARA O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

           PELO TRIBUNAL

A sugestão adiante esboçada implica a adoção de uma sistemática em que o agravo de instrumento
passa a ser julgado por decisão singular do relator.

A novel Lei 11.187/2005 limitou-se a autorizar a conversão do agravo de instrumento em agravo
retido, em decisão que não poderá ser atacada por outro recurso. Nossa sugestão é a de que o agravo de
instrumento seja julgado, em qualquer situação, por decisão singular.

Há orientação na jurisprudência do STF e na doutrina de que a decisão singular do relator nos
recursos é possível, desde que haja submissão dessa decisão ao colegiado. Essa linha mira mais a apelação,
mas alcança o agravo de instrumento.

Nas linhas seguintes, vamos dar forma e justificar a proposta. Ao final, trataremos da questão da
constitucionalidade, propondo, para se afastar eventual vicio dessa grandeza, a modificação necessária na
Constituição Federal.

Indicamos, então, a seguinte redação ao artigo 527 do CPC:

“Art. 527 – O julgamento do agravo de instrumento no tribunal
dar-se-á por decisão monocrática do relator, observando-se o
seguinte:

I - o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558),
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a
pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II – se concluir que o recurso é manifestamente inadmissível ou
improcedente, ou que o caso é de indeferimento do efeito suspensivo
ou da antecipação da tutela, o relator negará seguimento ao
recurso, liminarmente; ou o converterá em agravo retido, remetendo
a respectiva petição ao juízo da causa, onde será juntada aos autos,
desprezando-se as peças que formaram o instrumento;

III – procedendo-se   na   forma  do   inciso I,  e   superadas   as
fases   previstas   nos   incisos   IV,  V  e  VI,    o   relator  julgará   o
recurso   por   decisão  monocrática;  se lhe der provimento poderá,
em    decisão   sucinta,  confirmar   os   termos do efeito suspensivo
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ou da antecipação da tutela e reformar a decisão; se lhe negar
provimento revogará o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela e
determinara o arquivamento do recurso.

Mantém-se a atual redação dos incisos IV, V e VI do artigo 527, acrescentando-lhe, todavia,
um novo parágrafo, que confira definitividade ás decisões proferidas em agravo de instrumento. Assim, o
atual § único passaria a ser o § 1º, introduzindo o § 2º, nesses termos:

“§ 2º – Contra as decisões proferidas pelo relator em agravo de instrumen-
to não cabe qualquer recurso ou outra medida judicial visando sustar seus
efeitos”.

Esse dispositivo tem por propósito promover o julgamento definitivo  da questão com a decisão
do relator, de modo a não prolongar a solução final relativa à decisão interlocutória. Penso que, assim,
estaremos diante da “via média” a que aludiu Barbosa Moreira, não quanto às decisões atacáveis pelo
recurso, mas quanto à forma de julgá-lo. Se a decisão que julgar o agravo de instrumento não puder ser
atacada por qualquer recurso, inclusive especial ou extraordinário, e não puder ter seus efeitos suspensos
por medida cautelar, a definição quanto á questão interlocutória será mais célere.

Para conferir maior segurança às decisões tomadas em virtude da redação proposta ao artigo
527 do CPC, penso que, nas peças obrigatórias que instruem o agravo de instrumento, mencionadas no
artigo 525, I, do CPC, deverá ser acrescida a petição inicial e a contestação, ou outra defesa, se houver.

Na abordagem ao recurso especial e ao recurso extraordinário novamente serão apontadas
alterações no CPC para conferir eficácia definitiva a decisão singular do relator.

2.3. EMBARGOS INFRINGENTES

O presente estudo não propõe nenhuma alteração de relevo aos embargos infringentes. Mas,
firme no propósito de que as decisões singulares do relator são meros trampolins que conduzem a outros
recursos, quando impugnáveis, melhor seria deixar a questão da admissibilidade do recurso, de que cuida
o artigo 531 do Código, diretamente para o colegiado apreciar, de modo a se evitar a decisão singular do
relator e depois a decisão  do colegiado.

Ou então, que se confira eficácia plena á decisão do relator que inadmite os infringentes, impe-
dindo sua impugnação por outro recurso.

2.4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Os embargos de declaração, na forma atual, cuja interposição é amplamente admitida, e por
mais de uma vez, em muito retardam a solução definitiva do processo.

Uma solução radical, mas atraente, seria abolir do Código de Processo Civil esse recurso (man-
tendo-o somente na Lei 9.868/99). O inconveniente da medida é o reflexo que teria no julgamento do
recurso especial ou extraordinário.

Afastado o manejo de embargos de declaração na segunda instância, com o propósito de criar
condições ao recurso especial ou ao extraordinário, toda a sistemática do pré-questionamento e da
admissibilidade dos recursos extremos haveria de ser revista.
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Extintos os embargos de declaração, as disposições do CPC que cuidam do recurso extraordi-
nário e do especial precisariam ser adequadas à novidade, disciplinando como as matérias não abordadas
pelo acórdão, ou aquelas que sofram abordagem diversa da conferida pelas partes, seriam apreciadas à
luz do recurso especial ou extraordinário.

Sugerimos a inclusão de artigo na Seção II, do Capítulo VI, do Título X do CPC com teor
semelhante ao abaixo indicado:

“Somente a matéria amplamente levantada pelas partes antes da decisão
da ação no tribunal recorrido poderá ser objeto do recurso especial ou
extraordinário, ainda que o acórdão não a tenha abordado”.

Afastado o manejo dos declaratórios, mesmo aquelas questões levantadas pelas partes, mas
não apreciadas pelo acórdão, poderão ser objeto dos recursos extremos. Do contrário, teríamos duas
situações que devem ser combatidas. Ou o prejuízo ao recorrente pela omissão do tribunal recorrido, ou
a nulidade da decisão, que implicaria sua repetição.

Abrindo a possibilidade de análise das questões discutidas nos autos pelo STJ ou pelo STF,
mesmo que o tribunal de origem não as aprecie, ou lhes dê solução diversa daquela discutida, torna-se
viável a extinção dos embargos declaratórios.

Alternativamente à extinção dos embargos de declaração, propomos a redação abaixo indicada
aos artigos que cuidam do recurso, introduzindo, ainda, no diploma processual, o artigo 535 A, de modo
a que sua utilização se restrinja aos acórdãos que julguem recurso de apelação:

“Art. 535:
I – houver, no acórdão que julga recurso de apelação, obscuridade ou con-
tradição;
II – for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar o tribunal ao julgar o
recurso de apelação”.
“Art. 535 A- Os embargos de declaração podem ser opostos uma única vez
contra acórdão que julga recurso de apelação e não são cabíveis contra
sentenças, decisões interlocutórias, outros acórdãos ou quaisquer outras
decisões dos tribunais, ressalvada sua utilização nos termos do artigo 26 ,
da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999”.

Do artigo 536 deverá ser suprimida a palavra “juiz”, mantendo-se somente “relator”.

A primeira parte do artigo 537, que confere prazo ao juiz para julgar os embargos, deve ser
suprimida.

Inovando ainda mais, pode-se adotar forma de julgamento mais rápida dos embargos de decla-
ração, conferindo ao relator a possibilidade de rejeitar os embargos em decisão singular, dando ao artigo
537 a redação abaixo:

“Art. 537 – O relator poderá negar provimento aos embargos em decisão
monocrática, não impugnável por outro recurso, ou poderá apresentá-los,
em mesa, na sessão subseqüente, proferindo seu voto”.
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Sugere-se com esse dispositivo uma forma célere de julgamento dos embargos de declaração
no tribunal, permitindo ao relator sua rejeição por decisão monocrática, posto que, nesse caso, nada seria
aclarado ou alterado na decisão colegiada.

Na hipótese de se prover os embargos, quem deverá se manifestar é a turma que julgou o
recurso e proferiu o acórdão embargado.

A sugestão alternativa restringe o manejo dos embargos aos acórdãos que julguem, em segunda
instância, recursos de apelação, de modo a evitar a utilização excessiva ou a repetição dos embargos e é
uma opção à extinção do recurso. Ela também implica na revogação do inciso II, do artigo 463, do CPC.

Nas duas situações é preciso que se analise o cabimento dos embargos de declaração com
apoio no artigo 26 da Lei 9.868/99, sendo recomendável sua permanência, já que nas ações de que cuida
essa lei descabe qualquer outro recurso e os embargos se mostram úteis a corrigir eventual falha.

2.5. RECURSO ORDINÁRIO

O presente estudo não propõe nenhuma alteração relevante no recurso ordinário. Eventual pro-
posição para modificá-lo será resultante de sugestão afeta a outro recurso e nas considerações sobre ele
será abordada.

2.6. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Para a boa celeridade processual, a utilização desses recursos deve ser restringida. Propõe-se,
assim, a supressão da alínea c , do inciso III, do artigo 105 da CF, afastando a interposição de recurso
especial por divergência de interpretação de lei federal. Se o próprio STJ tiver decidido de modo contrá-
rio à decisão recorrida, o recurso especial há de prosseguir por ofensa à legislação federal, sem que o
recorrente tenha que se valer de dissídio jurisprudencial.

Além disso, o recurso especial fincado na divergência já sofre hoje a limitação advinda da
súmula 83 do STJ e, pelo seu caráter abrangente, deve ser afastado.

No âmbito do CPC, cabe revogação do § único do artigo 541 que cuida de recurso amparado
em dissídio jurisprudencial, a manutenção com a atual redação dos artigos 543 e 544 e alteração em seu
artigo 545, cuja redação proposta é a seguinte:

“Art. 545 – Da decisão do relator que não admitir o agravo de instrumen-
to, interposto com amparo no artigo 544, ou negar-lhe provimento, não
cabe qualquer recurso; da decisão do relator que reformar o acórdão re-
corrido, caberá agravo no prazo de 5 (cinco) dias, ao órgão competente
para o julgamento do recurso”.

O recurso especial e o recurso extraordinário são interpostos normalmente contra decisão pro-
ferida em segunda instância. O caso já passou pelo  crivo da turma julgadora e da Presidência ou Vice-
Presidência do tribunal de origem, que inadmitiu o recurso especial ou extraordinário. Portanto, a manu-
tenção da decisão, pelo ministro relator, não deve ser atacada por qualquer outro recurso, porque, de
certo modo, corrobora duas decisões anteriores sobre a questão.
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Do contrário, se o recurso for provido pelo ministro relator na apreciação de agravo de instru-
mento contra decisão que o inadmitiu, na forma do § 3º, do artigo 544, do CPC, continuará sendo
possível o manejo do agravo de que cuida o artigo 545 do CPC.

Tal qual na proposição que se fez ao artigo 527, cria-se na redação proposta ao artigo 545 a
possibilidade de decisão singular do relator, não impugnável por recurso. Diferentemente da decisão no
agravo de instrumento que julgará questão interlocutória, a decisão proferida com apoio na redação
sugerida para o artigo 545 ultimará a causa. Assim, considerações sobre a constitucionalidade do tema
serão articuladas nos tópicos seguintes.

Outro enfoque que deve ser abordado é aquele afeto à possibilidade de interposição de recurso
especial ou extraordinário contra decisão que julgar agravo de instrumento em segunda instância.

A Constituição Federal, em seus artigos 102, III e 105, III, confere competência ao STF e ao STJ
para julgarem, em  recurso extraordinário ou especial, “as causas decididas em única ou última instância”.

Consoante definição de De Plácido e Silva em seu clássico Vocabulário Jurídico:
“Causa. Na técnica processual, causa se confunde com a demanda. Em-
pregam-se como vocábulos equivalentes. E esta acepção vem de que a causa
é o fundamento legal do direito que se quer fazer valer perante a autorida-
de judiciária. Causa, a razão, extensivamente passou a designar o proces-
so judicial que, por ele, a causa, a razão, o motivo, é intentado, sendo, pois,
equivalente a litígio”.3

Causa, pois, já é a demanda. A redação atual da CF não é clara em autorizar os recursos
extremos quando a causa ainda não for decidida, como ocorre com as decisões interlocutórias.

Se se busca a extinção de qualquer dúvida, pode-se substituir a expressão “causas decididas”,
nos dois artigos, por “ações decididas”, de modo a obstar os recursos extremos, contra as decisões dos
tribunais, resultantes da apreciação de recurso oposto contra decisão interlocutória de instância inferior.

Também pode ser evitado o manejo dos recursos nessa situação modificando o § 3º, do artigo
542, do CPC, cuja redação proposta seria:

“§ 3º - Não cabe recurso extraordinário ou recurso especial contra decisão
que, em grau de recurso, tenha apreciado decisão interlocutória de instân-
cia inferior; aquele que não se conformar com a decisão, sob pena de
preclusão, peticionará de forma sucinta ao relator, expondo suas razões e
requererá, por ocasião da interposição de recurso extraordinário ou espe-
cial, que a questão seja apreciada”.

Afasta-se o manejo do recurso especial e do extraordinário, mas cria-se um mecanismo para se
evitar a preclusão, possibilitando a apreciação da questão nos tribunais superiores.

RONEY OLIVEIRA JUNIOR - Proposições para Reforma do Título Recursal do Código de Processo Civil
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A redação sugerida a esse parágrafo reforça a determinação contida no parágrafo segundo que
propusemos ao artigo 527 e prevê uma formula em que a questão pode ser levada aos tribunais superio-
res, sem o formalismo da interposição de um recurso que fique retido, como é hoje, em virtude da atual
redação do § 3º, do artigo 542, do CPC.

Bastará, pela proposição, uma simples petição, para que, quando da interposição de um recur-
so especial ou extraordinário contra a decisão final, a questão interlocutória seja apreciada.  Essa suges-
tão afasta a exigência de interposição e de processamento de dois recursos, como ocorre hoje em casos
em que se ataca a decisão interlocutória e a final.

2.7. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA

Os embargos de divergência são necessários e constituem  importante instrumento para conso-
lidação da jurisprudência. Por isso, sua manutenção afigura-se relevante.

Se o acórdão que julgar os embargos de divergência não puder ser objeto de embargos de declaração,
como propusemos em tópico anterior, já se terá dado grande passo para o encerramento do processo.

2.8. DA ORDEM DOS PROCESSOS NO TRIBUNAL

Adequando-se às modificações propostas nos tópicos antecedentes, os artigos abaixo indica-
dos, do Capítulo VII, do Título X, do Livro I, do CPC, passariam a ter a seguinte redação:

2.8.1. “Art. 555 – No julgamento de apelação ou de agravo retido, a decisão será toma-
da, na câmara ou turma, pelo voto de três juízes”.

No julgamento do agravo retido, seja daquele originariamente proposto como tal, ou do que foi
convertido pelo relator, o julgamento continua afeto à turma julgadora e se dará juntamente com a apelação.

2.8.2. “Art. 558 - O relator poderá, a requerimento do agravante, nos casos de prisão
civil, adjudicação, remição de bens, levantamento de dinheiro sem caução idônea e em outros
casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação,
suspender o cumprimento da decisão até que decida o recurso”.

2.8.3. “Art. 559 – A apelação não será incluída em pauta antes da decisão de agravo de
instrumento interposto no mesmo processo”.

2.8.4. Ao artigo 560 do CPC, propõe-se o acréscimo de novo parágrafo, com a seguinte
redação: “O tribunal poderá determinar, em diligência, a produção ou o esclarecimento de prova,
ordenando a remessa dos autos ao juiz, devolvendo-os ao tribunal, após o cumprimento da diligên-
cia no prazo assinalado”.

A razão dessa sugestão é possibilitar que o tribunal suspenda o julgamento de apelação, aco-
lhendo agravo retido (por origem ou de instrumento que o relator tenha convertido) interposto contra
decisão que indeferiu a produção de determinada prova e ordene, em diligência, a produção dessa prova,
retomando em seguida o julgamento da apelação. Evita-se, assim, que a sentença seja cassada e que se
produza a prova, proferindo o juiz nova sentença, que por sua vez será objeto de novo recurso.

Pela sugestão, o tribunal deverá conhecer diretamente a prova, caso determine a sua realização.
A produção dessa prova terá importância para o deslinde da ação no tribunal. O juiz, ao indeferi-la, não
a considerou relevante, o que justifica a adoção da regra.
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De certo modo, guarda alguma semelhança essa sugestão com aquela que se quer introduzir por
meio do Projeto de Lei 1797/2003 da Câmara dos Deputados, que propõe a introdução do artigo 521 A,
ao CPC.

Esse projeto obteve parecer do relator pela rejeição, na forma em que foi proposto, por repisar
disposição já contida na norma processual sobre nulidade.

2.8.5. Artigo 557 do CPC

Esse artigo merece destaque no sistema atual, pois permite que o relator negue seguimento ao
recurso, por decisão monocrática, em casos específicos. Essa regra, com utilização mais apropriada ao
agravo de instrumento  e nos tribunais superiores, apesar da inegável intenção de conferir rapidez ao
julgamento do recurso, não o fez, porque, ao mesmo tempo em que dotou o relator de poderes para
negar seguimento ao recurso, sujeitou a decisão ao crivo da turma julgadora em seu parágrafo primeiro.
Tal fato só se justifica para afastar a alegação de inconstitucionalidade no julgamento dos recursos, con-
soante jurisprudência do STF.

Na proposta de alteração dos artigos 527, 537 e 545, faculta-se ao relator o julgamento singu-
lar. Portanto, adotadas as sugestões desse estudo o artigo 557 passa a ser desnecessário. No tocante à
apelação, sua utilização já é reduzida e deve ser afastada, mantendo-se quanto a ela a forma atual de
julgamento.

Restam os recursos ao STF e ao STJ, em que, nos julgamentos, podem-se adotar os princípios
do artigo 557, por força de outros dispositivos da legislação processual. Porém, com a acolhida das
alterações ora propostas, de pouca utilidade passa a ser o dispositivo. Desse modo, a melhor solução
seria a revogação do artigo 557 do CPC.

3. PROCESSO CAUTELAR E MANDADO DE SEGURANÇA

3.1. Além das alterações no agravo de instrumento, no recurso extraordinário e no especial, é
preciso que se coíba a abordagem de matéria e o ingresso de ações  nos tribunais superiores, de forma
não prevista no Título X, do Livro I, do CPC, que cuida do sistema recursal, ou nos dispositivos consti-
tucionais que definem a competência originária desses tribunais.

Para conferir inegável eficácia às regras que disciplinam o efeito em que os recursos são recebi-
dos, em especial àquela contida no § 2º, do artigo 545, do CPC, e em reforço à proposição de acréscimo
de um novo parágrafo ao seu artigo 522 (que afasta o manejo de medida cautelar para conferir efeito
suspensivo em recurso extraordinário ou especial), propõe-se o acréscimo do seguinte parágrafo ao
artigo 796 do Código:

“É inadmissível o procedimento cautelar com o propósito de atribuir efeito
suspensivo a recurso que não o tenha, ou de sustar eficácia de decisão
judicial contra a qual não caiba recurso, cujo recebimento possa se dar no
efeito suspensivo”.

O desejo primeiro de muitos é dificultar o efeito suspensivo até mesmo nas apelações. Todavia,
a possibilidade de se atribuí-lo ao recurso especial ou extraordinário, via medida cautelar, é situação que
deve ser afastada.
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111

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n.º 1/2, Jan./Dez., 2006

As situações que, em tese, poderiam causar “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à
economia pública”, envolvendo pessoas jurídicas de direito público, continuariam resguardadas pelo arti-
go 25 da Lei 8.038/90.

3.2. De nada adiantariam muitas das mudanças sugeridas se a utilização do Mandado de Segu-
rança continuar a ser amplamente admitida contra decisão judicial. È preciso que se modifique a legislação
que regula a matéria para que seja afastado o WRIT genericamente interposto contra decisão judicial
tomada no curso de um processo.

Assim, propõe-se ao inciso II, do artigo 5º, da Lei 1.533/51, a seguinte redação:

“II – de despacho ou decisão judicial de qualquer natureza, ainda que não
sejam impugnáveis por qualquer recurso previsto nas leis processuais”.

A súmula 267 do STF já preconizava que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição”.

Essa orientação, conquanto não seja seguida como deveria, mostra-se insuficiente diante da
proposição de se vedar o manejo de recurso contra decisão singular. Por isso, a sugestão de alteração da
Lei 1.533/51 é essencial para que se restrinja a utilização do instituto.

Em virtude da previsão contida no inciso LXIX, do artigo 5º, da CF, de que se concederá
mandado de segurança “para proteger direito líquido e certo, não amparado por hábeas corpus ou hábeas
data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública”, naturalmente que
não se quer excluir a ilegalidade, mesmo vinda de uma decisão judicial, do ataque por mandado de
segurança. Todavia, há que se restringir, e muito, essa possibilidade.

Tão somente aquelas decisões que, de fato, sejam teratológicas e completamente dissociadas
da lei, e das interpretações justificáveis que a ela se dá, poderiam ser alvo do mandado de segurança.

4. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO SINGULAR DO RELATOR:
    CONSIDERAÇÕES DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL

Para Humberto Theodoro Júnior:

“Nos casos de competência recursal dos tribunais, o relator, quando decide
singularmente, atua como delegado do colegiado, e o faz por economia
processual sem, entretanto, anular a competência originária do ente
coletivo.
Daí se segue que a lei ordinária e o regimento do Tribunal não podem tran-
car o procedimento no julgamento singular, declarando-o insuscetível de
recurso ao colegiado a que se endereçava constitucionalmente o apelo.
Negar-se um meio processual de levar o recurso a exame coletivo importa-
ria subtrair à parte o acesso ao seu juiz natural, incorrendo, por isso, em
inconstitucionalidade”.4

4 Curso de direito processual civil. 39. ed. Rio de Janeiro: Forense, v. 1,  p. 517.
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De fato, há hoje consolidado entendimento na doutrina e na jurisprudência do STF de que a
decisão singular do relator, não impugnável, padece de inconstitucionalidade.

A origem desse posicionamento (o leading case) no STF parece ser a Rp 1.299-9- GO, relata-
da pelo Ministro Célio Borja e analisada à luz da Carta Pretérita. Segundo o voto do relator naquele
julgamento:

 “...seja em razão da formação histórica da organização judiciária nacional,
ou em virtude da própria estrutura dada ao Poder Judiciário federal e local
pela Constituição, é colegiado o órgão de Segundo Grau de Jurisdição”.

“Podem, portanto, os tribunais, através de norma regimental, atribuir com-
petência própria aos seus membros. Mas não podem declinar a favor deles
a competência que a Constituição investiu nos próprios tribunais, como
órgão de deliberação coletiva”.

Essa decisão se deu à luz da Constituição pretérita e analisava disposição de regimento interno
de tribunal. O posicionamento recente do STF quanto ao tema, nela tem origem, direta ou indiretamente.
Assim foi no julgamento na ADI 531-6-DF, relator o Ministro Celso de Mello, no AGRMI (Agravo
Regimental no Mandado de Injunção) 375, no AGRMI 575 e  no AGRG. no AI 324.452-1.

Na ADI 531-6, o relator, além de se valer do precedente, aludiu ao artigo 97 da atual carta,
destacando o  “principio da reserva de Plenário”.

Não obstante a tentativa de demonstrar que os fundamentos da inconstitucionalidade são relati-
vos e estão abertos ao ataque, por certo não se admitiria tamanha alteração nas regras processuais
atinente ao julgamento dos recursos, para que, em seguida, fosse acoimada de inconstitucional.

Resolve-se a questão modificando a Constituição, que, em muitas ocasiões, por motivação bem
menos relevante já foi alterada.

Lembrando que, no julgamento da ADI 531 o STF apontou precisamente dispositivo da atual
Constituição que seria violado com o julgamento singular de recurso, o artigo 97, que guarda o “principio
da reserva de Plenário”, propõe-se justamente nesse dispositivo o acréscimo de um parágrafo, que pode-
ria ter a redação abaixo:

“Os recursos serão julgados pelos tribunais em decisão colegiada, admitin-
do-se o julgamento em decisão singular, não impugnável por outro recurso,
na forma que a lei dispuser”.

Essa mudança por certo afastaria qualquer resquício de inconstitucionalidade no julgamento
singular dos recursos.

No campo dos direitos individuais e coletivos, o artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF não desautoriza
o julgamento singular, posto que assegura “o devido processo legal”,  “com os meios e recursos a ele
inerentes”. A forma de julgamento do recurso não é tema abrangido pela Constituição, que apenas asse-
gura ao litigante a sua utilização, na forma da lei.

RONEY OLIVEIRA JUNIOR - Proposições para Reforma do Título Recursal do Código de Processo Civil
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De resto, não sendo cláusulas pétreas aquelas afetas ao julgamento de recursos dos tribunais, nada há
que impeça a proposta delineada.

5. PROPOSTAS APRESENTADAS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA -
   MODIFICAÇÕES POSTERIORES NA LEGISLAÇÃO RECURSAL  -
   LEIS 11.187/2005 E 11.276/2006

Por ocasião da conclusão do presente artigo, pelo menos dois dos projetos a que aludimos
originaram leis já promulgadas.

A Lei 11.187/2005 trata essencialmente do agravo e seu propósito é privilegiar o agravo retido
em detrimento do agravo de instrumento, bem como tornar irrecorrível a decisão liminar proferida pelo
relator, seja a que converter o agravo de instrumento em retido, ou a que lhe atribui efeito suspensivo.

Essa sugestão em si é boa, mas o passo é pequeno, mesmo porque permanecerá um nítido
caráter subjetivo quanto ao conceito de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil
reparação”, de sorte que, caberá ao relator, subjetivamente, admitir ou não o agravo de instrumento. A
inovação da lei dá-se, essencialmente, na impossibilidade de se interpor recurso contra a decisão do
relator, na forma da nova redação conferida ao parágrafo único do artigo 527 do CPC.

Já a Lei 11.276, de 07.02.2006, independentemente de considerações sobre sua
constitucionalidade, acertou ao introduzir o quarto parágrafo no artigo 515 do CPC, de teor semelhante
àquele sugerido no item 2.8.4 deste estudo.

Todavia, ao acrescentar parágrafo ao artigo 518 do CPC, permitindo  que o juiz não receba o
recurso de apelação “quando a sentença estiver em conformidade com súmula do Superior Tribunal de
Justiça ou do Supremo Tribunal Federal”, introduziu na lei processual dispositivo extremamente infeliz,
que, com o tempo, se mostrará inócuo e retardará a conclusão da ação, como precisamente enfatizado no
Item 2.1.

O PLS 140/2004 e o PL-MJ 182 convergiram para a Lei 11.276, que introduziu o novo parágrafo
ao artigo 518 do CPC permitindo ao juiz o não recebimento da apelação nas situações nas situações que
elenca.

Ao permitir o não recebimento do recurso de apelação, pressupondo uma conformidade entre a
sentença e uma súmula do STF ou do STJ, o dispositivo nos remete a uma situação subjetiva, de adequação
ou não da sentença à súmula, passível de discussão na instância superior.

Assim, a nova redação do artigo 518 acarretará em sucessivas interposições de agravos de
instrumento atacando eventuais decisões que não receberem recurso de apelação, valendo lembrar que
os casos de inadmissão de apelação são impugnáveis por agravo de instrumento, inclusive na forma
delineada pela Lei 11.187/2005.

Os tribunais passarão a julgar, além dos recursos de apelação, os agravos de instrumento contra
as decisões que inadmitirem os primeiros.

O modo adequado de enfrentar a questão, evitando o manejo do agravo de instrumento, seria
facultar ao tribunal o não conhecimento do recurso se a sentença estivesse em conformidade com a
súmula, como propusemos no item 2.1.

Com essas observações espera-se a compreensão do estudo frente às leis mencionadas.
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6. CONCLUSÃO

Em linhas gerais, as sugestões apresentadas procuram acelerar e simplificar o julgamento de
determinados recursos, principalmente os agravos. A idéia central assenta-se no julgamento singular do
agravo de instrumento e na extinção ou em uma forte limitação à utilização dos embargos de declaração.

A necessidade de um rápido deslinde do processo é preocupação geral agora inserida no texto
constitucional. Ao artigo 5º da Constituição Federal a Emenda Constitucional 45/2004 inseriu o inciso
LXXVIII, segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Dessa forma, o que se espera é a adoção de medidas inovadoras para acelerar a conclusão do
processo, sem se afastar da segurança em seu desate.

Segurança, porém, não significa submeter a questão a um sem número de julgadores, adiando a
solução final das causas que são trazidas ao órgão julgador.

No julgamento do agravo de instrumento, por exemplo, é de se esperar que o juiz que conduz o
processo em primeiro grau e o relator que poderá apreciar suas decisões interlocutórios, sejam suficien-
temente capazes, para, definitivamente resolver as questões a eles colocadas.

O excesso de recursos também advém de uma visão de desconfiança com relação às decisões
judiciais. Se nelas não se confia, o recurso é o remédio para corrigir não só o erro, mas a desconfiança. Só
que os erros podem ser cometidos em todos os órgãos julgadores.

Assim, a restrição à utilização de alguns recursos e a simplificação no julgamento de outros, é
mais um acerto do que um desacerto, pois a solução dos processos virá com mais celeridade, mas não
com menos segurança.
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1. Introdução. 2. Estabilidade – conceito. 3. Estágio probatório e os no-
vos requisitos para a aquisição da estabilidade. 4. A avaliação especial de
desempenho criada pela Emenda 19/98 e estabilização pelo decurso do
prazo de avaliação. 5. Conclusões.

1. INTRODUÇÃO

A Emenda Constitucional n. 19/98 - que a essa altura já não deveria merecer o qualificativo de
“nova” ante a constatação de que se caminha para a qüinquagésima terceira emenda -, ainda possui
vários dispositivos que carecem de estudo aprofundado a fim afastar as divergências existentes a nível
doutrinário e jurisprudencial. O certo é que aludida Emenda alterou os requisitos para aquisição da esta-
bilidade, inclusive com a previsão de avaliação especial de desempenho (art. 41, § 4º, CF).

O presente estudo aborda a estabilidade, os requisitos para sua aquisição, especialmente os que
foram acrescentados pelo EC n. 19/98 e, ao final, defende a possibilidade – mesmo diante do texto
emendado – de o servidor ver-se estabilizado pelo decurso de prazo para a avaliação.

2. ESTABILIDADE – CONCEITO

Na obra de Hely Lopes Meirelles (1999, p. 395), já sob a vigência da EC 19/98, conceitua-se
estabilidade como

a garantia constitucional de permanência no serviço público outorgada ao
servidor que, nomeado para cargo de provimento efetivo, em virtude de
concurso público, tenha transposto o estágio probatório de três anos, após
ser submetido a avaliação especial de desempenho por comissão instituída
para essa finalidade (CF, art. 41)

Sublinhando a característica de ser garantia do servidor estatutário e não atributo do cargo,
Diógenes Gasparini (2000, p. 180) vê a estabilidade como “a garantia constitucional de permanência
no serviço público, do servidor estatutário nomeado, em razão de concurso público, para titularizar
cargo de provimento efetivo, após o transcurso do estágio probatório”.

SUMÁRIO
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Por seu turno, Maurício Antônio Ribeiro Lopes (1998, p. 150), escrevendo sob o influxo da
então recente alteração constitucional patrocinada pela EC 19/98, chama a atenção para as causas de
quebra da estabilidade, ao ensinar que

Estabilidade é a garantia de permanência no serviço público assegurada,
após três anos (no sistema anterior o prazo era de apenas dois anos) de
exercício, ao servidor nomeado por concurso, que somente pode perder o
cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante pro-
cesso administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa e, após a
reforma administrativa de 1998, mediante procedimento de avaliação pe-
riódica de desempenho, na forma de lei complementar que vier a discipli-
nar a matéria, assegurada também a ampla defesa, segundo o novo regime
jurídico estabelecido pela EC 19/98.

Com efeito, não há grande discrepância quanto ao conceito de estabilidade entre os estudiosos
da matéria. O que se nota é que praticamente todos fazem questão de chamar a atenção para o fato de
que a estabilidade se dá no serviço público, e não no cargo público provido. E representa o direito de
permanência no serviço público.

A estabilidade não se constitui em qualidade pessoal do servidor, nem muito menos liga o servi-
dor ao cargo em que foi investido. Difere a estabilidade da efetividade, esta qualificando a natureza do
provimento do cargo público, com contornos de definitividade.

No entanto, para o presente estudo o conceito de estabilidade adotado será o conferido por
Cármen Lúcia Antunes Rocha (1999, p. 250-251), mais consentâneo com a natureza do instituto, para
quem

A estabilidade é uma propriedade jurídica do elo jurídico que ata a pessoa
estatal ao servidor titular de cargo público de provimento efetivo. A relação
é firmada, de uma parte, pela pessoa estatal, mas ela se remete a um cargo
específico quando provê e chama a nele investir-se o servidor. As únicas alte-
rações possíveis nesse quadro são aquelas legalmente previstas, como se dá
pela readaptação (condição pela qual a pessoa estatal designa o servidor
para o exercício de outras funções em razão de doença ou qualquer forma de
inabilitação supervenientes à estabilização daquele vínculo).

Se o servidor fosse, ele próprio, estável (e aqui, note-se, o verbo é ser) –
sendo diverso quando se coloca ser ele parte de uma relação jurídico-fun-
cional dotada de estabilidade -, após estabilizar-se essa relação estatuída
entre as partes interessadas ele não necessitaria mais submeter-se a está-
gio probatório para qualquer outro cargo, nem se voltaria a cogitar da
questão da estabilidade quando de sua investidura em outro cargo.

Assim, estabilidade é o atributo que qualifica a relação jurídica entre o Poder Público e o
servidor. Sua adoção explica melhor a investidura de servidor estável em outro cargo público perante o
mesmo ente estatal, que ainda assim carece de submissão ao estágio probatório, por constituir-se nova
relação jurídica, o que seria desnecessário se levada a cabo a opinião corrente de que a estabilidade se dá
no serviço público.

SÉRGIO TIMO ALVES - Estabilidade - Conceito, Requisitos Criados pela E. C. nº 19/98 e a Questão da Aquisição da estabilidade pelo Decurso de Prazo
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Podem ser estabilizados, ressalvada a hipótese do art. 19 do ADCT, nos contornos precisos do
texto constitucional, os servidores concursados ocupantes de cargos de provimento efetivo, após trans-
curso do estágio probatório e aprovação na avaliação especial de desempenho.

Por ordem lógica, estão excluídos os servidores ocupantes de cargos em comissão, de livre
provimento e exoneração, os empregados públicos, os empregados temporários e os admitidos sem
concurso após 05/10/1983.

3. ESTÁGIO PROBATÓRIO E OS NOVOS REQUISITOS PARA  A  AQUISIÇÃO
   DA ESTABILIDADE

Os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público não
têm o vínculo jurídico que os liga ao Poder Público qualificado como estável no momento mesmo da
nomeação, nem com a posse ou ainda com a entrada em exercício. Tal se dá atualmente com sua aprova-
ção na avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade ao final do terceiro
ano de efetivo exercício, ou após o transcurso de tal prazo, caso não realizada a avaliação por ato não
imputável ao servidor.

A EC 19/98 alterou substancialmente os requisitos para a estabilização do elo jurídico entre o
servidor e o ente estatal, seja aumentando o tempo para a estabilização do vínculo de dois para três anos,
seja criando avaliação especial de desempenho como condicionante para tal qualificação.

Nesta seara não se pode dizer que houve flexibilização nos requisitos de aquisição de estabilida-
de, mas, ao contrário, enrijecimento (COUTINHO, 2003, p. 102). A perda de cargo público foi
“flexibilizada”, não a aquisição da estabilidade. É o que se vê a seguir.

Estágio probatório, nomenclatura não adotada expressamente na Constituição mas que se tor-
nou tradição entre nós, designa o período em que o servidor deve externar aptidões ao serviço público,
no qual é observada, apurada e avaliada a conveniência de sua permanência; ou seja, é o período de
tempo de exercício efetivo no qual é o servidor adaptado ao serviço, treinado e avaliado, sob o ponto de
vista da adequação e capacidade segundo parâmetros estabelecidos em lei.

Atualmente, são requisitos para a aquisição da estabilidade: a nomeação para cargo de provimento
efetivo em virtude de concurso público, estágio probatório e, por fim, avaliação especial de desempenho por
comissão instituída para essa finalidade ao final do terceiro ano de efetivo exercício (CF, art. 41).

O primeiro requisito para aquisição da estabilidade é a nomeação para cargo de provimento efetivo
em virtude de concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do
cargo (art. 37, II, CF). A EC 19/98 ao alterar a redação original da Constituição deixou claro que não basta
a aprovação em concurso público. É preciso também que o cargo seja de provimento efetivo.

Com ponto de partida nos ensinos de Celso Antônio Bandeira de Mello (1999, p. 175-237),
tem-se que nomeação é o provimento originário de um servidor em cargo público. Cargo, por seu turno,
é a mais simples e indivisível unidade de competência a ser expressada por um agente, prevista em número
certo, com denominação própria, retribuídas por pessoas jurídicas de direito público e criadas por lei.

Prosseguindo, provimento efetivo é o ato de designação de alguém para titularizar cargo público
em caráter definitivo, já que os cargos públicos, conforme a vocação para retenção dos ocupantes dividem-
se em: cargos de provimento em comissão, cargos de provimento efetivo e cargos de provimento vitalício.
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MODESTO (2002, p. 8), com indiscutível acerto, menciona ainda os “cargos de provimento
condicionado ou exoneração condicionada” nos quais não há livre nomeação e exoneração, mas
também não há exigência de concurso público, excetuando-se a norma do art. 37, II da Constituição. Dá
como exemplos os cargos de Diretores de Agências Reguladoras (art. 52, III, f, CF c/c Leis n. 9.427/96,
9.472/97, 9.478/97).

Concurso público por excelência é a forma de seleção para acesso aos cargos e empregos
públicos, imposto pela Constituição no intuito de preservar a isonomia, impessoalidade e competitividade,
conseqüências visíveis da forma republicana que prevalece no Brasil. Importante a advertência de que
“Pelo concurso afastam-se, pois, os ineptos e os apaniguados que costumam abarrotar as reparti-
ções, num espetáculo degradante de protecionismo e falta de escrúpulos de políticos que se alçam
e se mantêm no poder leiloando cargos e empregos públicos” (MEIRELLES, 1999, p. 387).

O STF já entendeu que

o concurso público representa garantia concretizadora do princípio da igual-
dade. O respeito efetivo à exigência de prévia aprovação em concurso públi-
co qualifica-se, constitucionalmente, como paradigma de legitimação ético-
jurídica, da investidura de qualquer cidadão em cargos, funções ou empre-
gos públicos, ressalvadas as hipóteses de nomeação para cargos em comis-
são (CF, art. 37, II). A razão subjacente ao postulado do concurso público
traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao prin-
cípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, vedando-se, desse modo, a prática inaceitável de o Poder
Público conceder privilégios a alguns ou de dispensar tratamento
discriminatório e arbitrário a outros.1

A efetividade tem como pressuposto a nomeação para cargo público em virtude de concurso
público,  de acordo com natureza e complexidade do cargo, o que afasta a pretensão a conferir-se estabili-
dade aos empregados públicos, aos nomeados em comissão e aos admitidos na hipótese do art. 37, IX, da
Constituição.

O segundo requisito para a estabilização do vínculo jurídico entre servidor nomeado para cargo
efetivo e o Estado é a o transcurso do estágio probatório. Na síntese de Paulo Modesto (2002, p. 7)

O Estado e o servidor são sujeitos de direito na relação jurídica funcional.
São centros de imputação de direitos e deveres. O estágio probatório é uma
fase no desenvolvimento dessa relação jurídica funcional, traduzindo um
complexo de situações jurídicas distintas, que o particularizam.

Caracteriza-se como período de experiência, sob a supervisão do Poder Público, no qual o
servidor nomeado para cargo efetivo é adaptado, treinado e avaliado (em inspeções regulares), sob a
ótica da conveniência de sua manutenção no serviço, de seu desempenho no exercício das atribuições do
cargo em que vinculado, verificados os requisitos previstos em lei, tais como disciplina, aptidão para a
função, responsabilidade, assiduidade, dedicação e eficiência (MODESTO, 2002, p. 6).

SÉRGIO TIMO ALVES - Estabilidade - Conceito, Requisitos Criados pela E. C. nº 19/98 e a Questão da Aquisição da estabilidade pelo Decurso de Prazo

1 STF, ADIN 2364/AL, rel. Min. Celso de Mello.
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Nesse meandro, imprescindível a análise do significado da locução “efetivo exercício”, pre-
sente no caput do art. 41, pois no ponto não se ateve a Constituição a mero exercício, como fez em
outras passagens. Daí a inconstitucionalidade de ficções que consideram períodos de afastamento como
de efetivo exercício para o estágio probatório.

A questão ganha especial relevo se considerado o fato de que nem a Constituição, nem a lei do
regime jurídico único federal (Lei n. 8.112, de 11/12/1990) ou os estatutos estaduais contêm regras
específicas a respeito do que seria efetivo exercício para efeito de estágio probatório, o que se explica, em
parte, pela pequena importância emprestada ao estágio e ao ingresso por concurso até o advento da EC
19/98 (SUNDFELD, 1994, p. 179).

Destarte, apesar de a maioria dos doutrinadores ligar estabilidade à idéia de permanência no
serviço público e não no cargo, há que se destacar que a obtenção de estabilidade noutro cargo – inclu-
sive para os já estáveis – demanda novo período de exercício regular das atribuições do cargo provido e
avaliação especial de desempenho.

Para este efeito a contagem inicia-se com a entrada em exercício, não se considerando a data da
nomeação ou posse, nem o tempo prestado em outro cargo, contrato temporário, função pública a título
provisório, ou em outro ente estatal2 . E em caso de afastamento do servidor o prazo será suspenso,
tornando a fluir pelo tempo restante.

Efetivo exercício representa, segundo RIGOLIN (2003, p. 150)

“aquele período em que o servidor trabalhou ativamente no desempenho
de seu cargo efetivo, prestando diariamente seu trabalho, ou ainda aquele
considerado pela legislação estatutária local como sendo de efetivo exercí-
cio, mesmo sem haver trabalho, e como é o caso de afastamentos para
poder servir a júri, às eleições, a convocações militares, ou ainda por mo-
tivos como doar sangue, alistar-se eleitor, tratar sua saúde ou outros legais
e expressamente previstos como equivalentes a tempo de efetivo exercício.

Anote-se que é variável na doutrina a extensão emprestada ao termo “efetivo exercício” cons-
tante do art. 41, pois para outros (SUNDFELD, 1994, p. 184 e 187) “só podem ser computados, para
fins de integralização do estágio probatório, os períodos de exercício real, efetivo, concreto, no
específico cargo em que o servidor tenha sido admitido.” sendo aceitas somente as ausências tidas
como normais, tais como “os dias de descanso e feriado e nas férias regulamentares do respectivo
exercício.”

Paulo Modesto (2002, p. 11) diz que serão de efetivo exercício e não de ficção, para efeito de
enquadramento no dispositivo constitucional, “o tempo dedicado à administração, tenha ou não esta
expediente de trabalho”, como o descanso semanal remunerado, os feriados e os dias de inatividade
que alcancem genericamente os servidores da Administração.

Não contabiliza no estágio probatório o período transcorrido em razão de situações específicas,
que afastem de modo individualizado o servidor, paralelamente ao funcionamento normal da Administra-
ção Pública. Cita como exemplos “os afastamentos em razão de serviço militar, licença para trato de

2 STF, RE 90.181/SC, rel. Min. Moreira Alves, RTJ 106/1021 e RE 120.133-9, rel. Min. Maurício Corrêa - Informativo STF,  n. 55.
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assunto particular, desempenho de mandato classista, licença gestante, exercício de mandato eletivo,
afastamentos em razão de casamento, luto, acidente ou doença.” Excepciona o critério do funciona-
mento normal da Administração para o caso das férias anuais, ao pretexto de constituir-se direito consti-
tucional conferido a todos os trabalhadores.

Ocorre que as soluções apresentadas acima caem no inconveniente de considerar alguns perí-
odos como de efetivo exercício quando na verdade de efetivo exercício não se trata. Ou seja, ficticia-
mente tomam-se períodos não trabalhados como de efetivo exercício, o que num primeiro exame se
afasta da disciplina do art. 41 da Constituição.

O tema é de extrema complexidade já que, por outro lado, interpretação minimamente razoável
repele a contagem do tempo de efetivo exercício estritamente enquanto aquele em que ocorre exercício
real da função e mais nenhum outro. Afinal é a própria Constituição que garante aos servidores em estágio
probatório o desfrute de certos direitos que implicam afastamento das funções.

Enfim, na ausência de melhor critério apto a solucionar a complicada questão é de se aceitar o
proposto por Carlos Ari Sundfeld, para computar como de efetivo exercício somente os afastamentos
normais do trabalho, ou seja, apenas os dias de descanso, feriado e as férias regulamentares (1994, p.
187). Nas outras hipóteses de afastamento o prazo seria suspenso.

Registre-se, por oportuno, que recente entendimento pretende estabelecer a diferenciação entre pe-
ríodo de aquisição da estabilidade e estágio probatório, mantendo-se quanto a este último o lapso de vinte e
quatro meses agasalhado, no plano federal, no art. 20 da Lei n. 8.112/90, que no ponto não teria sido revogado
pela EC 19/98. Condição para a estabilização do vínculo entre o servidor e o ente público seria a avaliação de
desempenho no final do prazo de três anos, após aprovação no estágio probatório de vinte e quatro meses.

A tese vai de encontro à doutrina de que o estágio probatório após a EC 19/98 é de três anos de
efetivo exercício, e não mais dois como na redação originária da Constituição (o prazo seria de cinco anos
se aprovada a proposta de Emenda à Constituição 173/95 sem alterações), prazo esse de observância
obrigatória para União, Estados e Municípios, não podendo ser diminuído nem ampliado.

A questão ganhou corpo com o advento do parecer da Consultoria Jurídica do Ministério do
Planejamento Parecer/MP/Conjur/IC/nº 0868-2.6/2001, que no seu item 8 dispôs:

8. Desta forma, pode-se inferir que o constituinte não atrelou o período de
três (3) anos de efetivo exercício para aquisição da estabilidade ao de vinte
e quatro (24) meses para aferição da aptidão e capacidade do servidor, por
meio do estágio probatório. Não há confundir estabilidade com estágio
probatório (...) A estabilidade tem como característica principal o critério
objetivo, isto é, o decurso do tempo, enquanto o estágio probatório o crité-
rio subjetivo: aferição da aptidão e capacidade do servidor para o cargo.

Decerto que aquisição da estabilidade difere-se do estágio probatório enquanto conceito jurídi-
co, pois estabilidade e estágio probatório não se confundem (tanto que mesmo servidor estável submete-
se a estágio probatório caso aprovado em concurso para outro cargo). O lapso temporal  necessário para
a estabilização do vínculo funcional (três anos) não coincidiria com o do estágio probatório (dois anos), ao
menos no plano federal, diante do art. 20 da Lei 8.112/903 .
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) por sua Terceira Turma, em recente julgamento proferido
no Mandado de Segurança 9.373/DF4 , relatora a Ministra Laurita Vaz, acolheu a tese. A relatora distin-
guiu estágio probatório e estabilidade. O primeiro seria disciplinado pela Lei n. 8.112/90 com a finalidade
de avaliar a capacidade do servidor para o exercício de cargo público por meio de critérios estabelecidos
em lei. Já a estabilidade, prevista no art. 41, § 4º da Constituição, objetiva conferir ao servidor o direito à
permanência no cargo para o qual foi aprovado e só pode ser alcançada ao final de três anos de exercício
efetivo, com a realização de avaliação de desempenho por comissão constituída para essa finalidade.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu de maneira semelhante, no Mandado de Segurança
24.543/DF5, relator o Ministro Carlos Velloso:

A presunção, entretanto, é que adquiriu estabilidade no cargo municipal,
porque ultrapassado, de muito, o prazo de dois anos do estágio probatório
(Lei 8.112/90, art. 20) e o prazo de três anos para aquisição da estabilidade
(C.F. art. 41).

A posição, contudo, não está imune a questionamentos: qual a situação jurídico-funcional do
servidor federal entre o fim do estágio (24 meses) e a aquisição da estabilidade (três anos) ? Não estará
o servidor em estágio probatório tampouco terá a relação jurídica que o liga ao Poder Público qualificada
como estável? A avaliação de desempenho ocorrerá durante o estágio ou ao final do terceiro ano? Neste
último caso serão consideradas as atividades prestadas no curso do terceiro ano de efetivo exercício? Em
caso positivo a este último questionamento, não constituiria então também este período estágio probatório?

Como se vê, embora se reconheça a autoridade das decisões do STJ e do STF, e o entendimen-
to da Consultoria do Ministério do Planejamento, não há dúvidas de que é necessária a compatibilização
do art. 20 da Lei n. 8.112/90 com o art. 41 da Constituição na redação da EC 19/98, malgrado o fato de
o prazo de três anos ser potencialmente fragilizador em períodos de troca de governo, dada sua duração
estendida, aliada à avaliação especial de desempenho e o subjetivismo que lhe é, em parte, inerente.

Questão correlata é a da consideração como de efetivo exercício para estágio probatório, dos
períodos de afastamento para exercício de mandato eletivo e sindical.

Relativamente ao afastamento para exercício de mandato eletivo, o art. 38 da Constituição
determina a contagem do prazo para todos os efeitos legais, “exceto promoção por merecimento”.

A solução é controvertida, reconheça-se. Mas, em que pese a redação do art. 38, não se pode
afastar a explícita exigência quanto ao “efetivo exercício” presente no art. 41, que não excepcionou a
hipótese de afastamento para exercício de mandato. Ademais, o art. 38 ao vedar a contagem para pro-
moção por merecimento teve em conta que nesta o que importa é o desempenho no cargo, exatamente
como ocorre no estágio probatório (SUNDFELD, 1994, p. 185).

No que toca ao afastamento para exercício de mandato sindical, o STF teve oportunidade de
manifestar-se no sentido de que durante o afastamento fica suspenso o prazo para estabilização do víncu-
lo funcional e consequente avaliação especial de desempenho, não se podendo considerar o servidor
alcançado pela estabilidade sindical, eis que o art. 39, § 2º (atual § 3º) não faz remissão ao 8º, VIII,
ambos da Constituição. Ademais a estabilidade importaria na própria supressão do estágio6 .
4 STJ – MS 9.373/DF, rel. Min. Laurita Vaz.
5 STF – MS 24.543-3/DF,  rel. Min. Carlos Velloso,  DJ 12.09.2003,  p. 296.
6 STF – RE 208.436/RS, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 23.03.1999,  p. 17 e  RE 204.625/RS,  rel. Min. Octávio Gallotti,
(Informativo 15/98)
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Afinal revela-se insuperável a ponderação de Carlos Ari Sundfeld (1994, p. 187), aplicável a
ambas as hipóteses, no sentido de que “se admitirmos o exercício ficto, teremos de aceitar, também,
a presunção absoluta de que, no período a ele correspondente, o servidor exerceu adequadamente
o seu cargo”. A Constituição definitivamente não concedeu ao dirigente sindical o favorecimento de
excluir-se da regra geral da avaliação de desempenho.

Há que se mencionar ainda que a Emenda 19/98 garantiu, em seu art. 28, o direito dos servido-
res que já haviam ingressado no serviço público, mas se encontravam no período de estágio probatório,
de obterem estabilidade no prazo anterior de dois anos, sujeitos ainda assim à avaliação especial de
desempenho por comissão especial (norma transitória que se exauriu em 04/06/2000). Aqui mais um
argumento em prol da tese de que o período de aquisição da estabilidade e estágio probatório se eqüivalem,
mesmo após a EC 19/98.

Para os membros do Ministério Público e da Magistratura, sem explicação bastante, foi mantido
o estágio probatório de dois anos como pré-requisito para a vitaliciedade.

Anote-se quanto aos militares que não têm estes a disciplina de aquisição de estabilidade regida
pelo art. 41 da Constituição, mas por lei especial, nos termos do art. 142, X da Constituição na redação
conferida pela Emenda Constitucional 18, de 05/02/1998. Nesses termos, a estabilidade do praça é
adquirida com dez anos de tempo de efetivo exercício, por força do art. 50 da Lei n. 6.880/80.

O terceiro e último requisito para a aquisição da estabilidade, entendida enquanto propriedade
jurídica do vínculo que une o servidor titular de cargo de provimento efetivo ao Poder Público é a avalia-
ção especial de desempenho por comissão instituída com essa finalidade, conforme alteração promovida
no art. 41, § 4º da Constituição pela Emenda 19/98.

A diretriz, notoriamente influenciada pelo dogma da eficiência, prescinde de regulamentação
para ser de pronto aplicada. A norma constitucional contudo não desce a pormenores sobre a implementação
prática da avaliação especial. De qualquer maneira, ainda que se considere que no plano federal o estágio
perdure por dois anos, o ponto culminante passou a ser exatamente a avaliação especial de desempenho.

Explica-se a criação em sede constitucional da avaliação de desempenho no estágio probatório
pela rotineira prática anterior de estabilização pelo simples decurso de prazo. Com o alcance constituci-
onal pretendeu-se tornar efetiva a avaliação que por si só já constituía a razão de ser do estágio probatório
antes mesmo da alteração, ou seja, avaliar o desempenho do servidor e a conveniência de mantê-lo no
serviço público sob relação jurídica qualificada estável. Este sempre foi o fundamento do estágio.

A norma do art. 132 parágrafo único da Constituição prevê, em situação específica, hipótese
que pode orientar a generalidade dos casos de avaliação especial de desempenho para fins de estabiliza-
ção. Por ela, “Aos procuradores referidos neste artigo (procuradores dos Estados e do Distrito Fede-
ral) é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempe-
nho perante órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias”, o que dá ensejo ao
entendimento de que haverá duplicidade de instâncias. As corregedorias, que irão apurar o desempenho
dos referidos servidores – ou de todos os servidores se se estender a diretriz contida no artigo aos demais
casos - e a comissão especial instituída para tal fim, que avaliará o desempenho, assegurados o contradi-
tório e a ampla defesa.

Frise-se que no plano estadual são idênticos os requisitos para aquisição da estabilidade, con-
soante art. 35 da Constituição Mineira alterada pela Emenda Constitucional Estadual 49/2001.
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Os servidores que não lograrem aprovação no estágio probatório serão exonerados dos cargos,
desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, profundas alterações foram promovidas não só quanto a quebra da estabilidade, mas
também quanto a sua aquisição. Resta aquilatar as conseqüências jurídicas da omissão estatal em promo-
ver a avaliação de desempenho no prazo delimitado pela Constituição.

4. A AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO CRIADA PELA EMENDA 19/98
    E ESTABILIZAÇÃO PELO DECURSO DO PRAZO DE AVALIAÇÃO

A Emenda Constitucional 19/98, além de aumentar o período exigido de efetivo exercício de
dois para três anos, instituiu a exigência de avaliação especial de desempenho como condição para o
reconhecimento da estabilidade do vínculo jurídico entre o servidor e o ente público.

A avaliação especial de desempenho prevista no § 4º do art. 41 da Constituição independe de
norma regulamentadora. Basta que as autoridades competentes nomeiem comissão para tal finalidade,
que ficará encarregada inclusive de avaliar os servidores que na data da promulgação da EC 19/98 já
haviam dado início ao estágio (art. 28 da EC 19/98).

O mesmo não ocorre com a avaliação periódica de desempenho, que se encontra condicionada
à edição de lei complementar, conforme expressa menção do inciso I do § 1º do art. 41 da Constituição.

O estágio probatório e a avaliação de desempenho têm o objetivo de “permitir ao Estado a
avaliação, durante certo tempo, do desempenho do servidor no concreto exercício do cargo, para
confirmar as qualidades demonstradas no concurso público de que participou” (SUNDFELD, 1994,
p. 180). Tem início com a entrada em exercício do servidor.

Não se submetem a estágio probatório e, portanto, à avaliação especial prevista no art. 41, § 4º da
Constituição: os empregados públicos; os ocupantes de cargos em comissão; os nomeados para os cargos
de provimento vitalício nos Tribunais de Justiça, Regionais Federais e Tribunais Superiores pelo quinto cons-
titucional dos advogados; os Ministros e Conselheiros de Tribunais de Contas; os nomeados para cargos de
provimento condicionado; e os beneficiados pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

A avaliação especial de desempenho obedecerá os princípios gerais da Administração Pública
previstos no art. 37, além dos critérios já apontados nos incisos do art. 20 da Lei n. 8.112/90 e no Projeto
de Lei Complementar n. 248/98, tais como: capacidade de iniciativa, presteza, qualidade do trabalho,
produtividade, aproveitamento em programas de capacitação, pontualidade, assiduidade, administração
do tempo e uso dos equipamentos do serviço, disciplina, probidade, dedicação, lealdade, zelo etc.

Em caráter prévio, deve a comissão especial referida na norma constitucional planejar os objetivos,
traçar os resultados esperados, fixar os critérios de avaliação e evidentemente dar prévia ciência dos
critérios adotados aos servidores avaliados, incluindo normas e padrões de qualidade a serem utilizados
na avaliação de desempenho.

A inovação do art. 41, § 4º da Constituição revela-se importante meio de complementar as
avaliações iniciadas com os concursos de provas ou provas e títulos, não apenas sob o aspecto do
conhecimento técnico requerido, mas também em face dos critérios acima indicados.

No mais, a avaliação de desempenho aqui tratada tem estreita relação com o princípio da efici-
ência e com a avaliação periódica de desempenho, embora com esta última não se confunda.
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A avaliação especial de desempenho obviamente deve guardar os postulados do contraditório e
da ampla defesa e, uma vez estabilizado o vínculo jurídico-funcional, terá tal ato efeito ex tunc.

Antes das alterações operadas pela “Reforma Administrativa”, entendia-se que a omissão esta-
tal em expedir o ato confirmatório no prazo do estágio (dois anos) gerava a estabilização automática do
vínculo jurídico do servidor com o Poder Público. Era isso o que ocorria com incrível freqüência, consi-
derando-se o estágio como o singelo passar do tempo, sem qualquer avaliação (ROCHA, 1999, p. 237).

Com a mudança no art. 41, § 4º da Constituição a intenção sem dúvida foi tornar efetiva a
avaliação do servidor em estágio probatório, mas a omissão estatal em dar cumprimento à regra constitu-
cional parece crônica. Passou-se a discutir então se o decurso dos três anos sem a avaliação especial de
desempenho importa aquisição de estabilidade pelo servidor nomeado em virtude de concurso público
para cargo de provimento efetivo.

Há entendimentos de que após a EC 19/98 não mais se adquire estabilidade pelo decurso de
prazo, já que a redação constitucional revelaria ser obrigatória a avaliação especial de desempenho
(FREITAS, 1998, p. 431); (VITTA, 1999, p. 113); (FERNANDES, 1999, p. 735); (MODESTO, 2002,
p. 14); dentre outros.

Ao servidor em estágio probatório, uma vez caracterizada a omissão da Administração Pública
em promover o procedimento especial de avaliação, restaria a impetração de mandado de segurança ou
outra medida judicial porventura cabível, alegando violação ao direito de submeter-se à avaliação.

O Judiciário não poderia substituir-se ao administrador para estabilizar o vínculo do servidor
com o ente público, mas deveria

condenar a Administração em multa diária, nas situações de atraso
injustificado, responsabilizar os agentes faltosos ou o agente faltoso, caso
sequer tenha sido nomeada a comissão de avaliação, ou adotar medida de
proteção que antecipe, de forma precária, mas efetiva, alguns efeitos da
estabilidade ainda não adquirida. (MODESTO, 2002, p. 14-15)

Sucedendo-se a extinção do cargo após três anos de efetivo exercício sem que a Administração
promovesse a avaliação especial de desempenho prevista no art. 41, § 4º, da Constituição ao servidor
seria garantido o direito à disponibilidade remunerada condicional, como se estável fosse, até ser avalia-
do, permanecendo em disponibilidade em caso de avaliação positiva (MODESTO, 2002, p. 15).

Em sentido oposto caminham outros estudiosos do tema, sob o entendimento de que não pode
o servidor ser penalizado pela desídia do Poder Público em realizar a avaliação, permanecendo indefinida
a situação de seu vínculo jurídico-funcional. Deve responder administrativamente a autoridade que não
tratou de dar cumprimento à norma constitucional, não o servidor que não deu causa à falta de avaliação
especial.

E mesmo uma razão de ordem prática impõe tal posição, pois fundada em experiência cotidiana
da Administração, que inerte em seu dever de avaliação em pouco tempo estaria repleta de servidores
com situação funcional indefinida, com anos de serviço público mas oficialmente não estáveis, em notório
prejuízo ao bom andamento dos serviços públicos. O fato é que desde a promulgação da EC 19/98 a
avaliação de desempenho para fins de estabilização deve ser realizada, mas não se tem notícia de que isso
venha ocorrendo com a freqüência e segundo os parâmetros necessários.
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Ivan Barbosa Rigolin (2003, 150) é enfático ao afirmar

Se não for concluído o desligamento do servidor estagiário, reprovado na
avaliação dentro do estágio probatório, dentro dos três anos efetivos refe-
ridos no caput, então estará ele, ipso facto, automática e mecanicamente
estabilizado no serviço público, no quadro funcional respectivo. Responsa-
bilize-se, então, a autoridade que deveria ter concluído a avaliação dentro
do triênio probatório e não o fez, mas jamais passe pela cabeça de alguém
a idéia – a insana idéia – de pretender negar estabilidade ao servidor efetivo
concursado com mais de três anos de efetivo exercício de seu cargo.

Faça-se contudo um pequeno reparo, no sentido de que se a avaliação negativa se der dentro
do triênio, observada a ampla defesa, nada impede que o desligamento ocorra depois do prazo, sem que
nesse caso se possa falar em estabilidade.

Assim, as hipóteses que surgem são: 1) feita a avaliação e considerado insatisfatório o desempe-
nho dentro do prazo de três anos o servidor pode ser desligado após esse período se a tanto se alongar
o processo administrativo; 2) não realizada a avaliação nos três anos, ou se ocorrida após esse prazo, o
servidor terá automaticamente estabilizada a relação jurídica que mantém com o Poder Público, ainda que
em eventual avaliação extemporânea o servidor seja considerado ineficiente (o que pode ensejar contudo
a perda do cargo com fulcro no art. 41, III, CF, caso venha a se repetir); 3) realizada a avaliação positiva
no prazo constitucional mas não ultimadas as providências para o reconhecimento da estabilidade consi-
derar-se-á estável o servidor.

A idéia reitora na análise das conseqüências do transcurso do prazo de três anos sem a realiza-
ção da avaliação especial de desempenho prende-se à impossibilidade de o servidor ser apenado, ou
permanecer com situação funcional indefinida, por ato imputável ao Estado, que paradoxalmente mos-
trou-se ineficiente na análise da eficiência de seu servidor estagiário. Não é crível que o servidor seja
prejudicado pela não realização da avaliação especial de desempenho, ainda mais se inexistente lei para
regular tal avaliação prévia à estabilização do vínculo.

Mesmo após o advento da EC 19/98 já se afirmou que “a nova configuração do instituto
parece não ter enternecido as autoridades, que devotam ao estágio probatório atenção quase ne-
nhuma, deixando fluir o prazo probatório sem preocupação de avaliar o estagiário, ou mesmo
constituir a comissão que o fizesse” (RIGOLIN, 2003, p. 152-153)

Talvez por isso Edimur Ferreira de Faria (2001, p. 130) a fim de evitar tal discussão, propõe
com base no art. 20, § 1º da Lei Federal n. 8.112/90 que “o processo de acompanhamento e avalia-
ção do servidor deve, por força de lei, ser encaminhado à autoridade competente para homologa-
ção, quatro meses antes do término do prazo probatório, sem prejuízo da continuação do acompa-
nhamento no período restante”.

No manual de Hely Lopes Meirelles (1999, p. 397-398), por sua vez, resolve-se a questão em
termos similares:

Fatalmente haverá caso envolvendo o decurso do prazo de três anos sem
que essa avaliação especial tenha sido feita nos moldes determinados pelo
dispositivo constitucional. Como esse dever cabe à Administração Públi-



126

ca, o servidor não poderá ser prejudicado e adquirirá a estabilidade caso
preencha as demais condições, apurando-se e responsabilizando-se o servi-
dor que tinha o dever funcional de instituir a comissão especial ou o da
própria comissão que, embora instituída, não exerceu sua atribuição.

Diógenes Gasparini (2000, p. 180) parece caminhar no mesmo sentido, pois afirma que a esta-
bilidade “processa-se automaticamente, não necessitando de qualquer pedido do estabilizando ou
de manifestação da entidade a que se liga o servidor por ela beneficiado, não obstante se exija o
estágio probatório.”

Esse o entendimento defendido no presente estudo, já que a alteração operada no § 4º do art.
41 da Constituição apenas tornou expressa uma necessidade já existente antes mesmo da EC 19/98 (de
avaliar o servidor estagiário), que nem por isso impediu a solução paleativa da estabilização automática,
em face da desídia contumaz dos entes estatais em promover a avaliação. Necessidade de avaliação de
desempenho como condição para a aquisição da estabilidade encontrava-se inserida no estágio probatório
antes da EC 19/98, como fundamento de sua existência.

O servidor não deve ser prejudicado pela não instauração de processo administrativo de avali-
ação pelo Poder Público pois seria o mesmo que o resultado desfavorável.

Merece elogio a tentativa reformadora de dar efetividade ao estágio probatório como meio de
aprimorar a seleção de servidores iniciada com o concurso a fim de selecionar os mais aptos. Todavia não
se pode é aceitar que a mora sistemática em implementá-lo de fato prejudique os servidores concursados,
mesmo diante do texto constitucional alterado.

Pelo que se vê, aceitar a tese da obrigatoriedade da avaliação independentemente de prazo
significaria remédio pernicioso, que não solucionaria a situação que motivou a alteração da norma, mas ao
contrário criaria quadro ainda mais injusto, pois permitiria a existência de legiões de servidores concursados
“não avaliados e não estáveis.”

Nessa toada, decidiu o Supremo Tribunal Federal em acórdão da lavra do Ministro Carlos
Velloso, já sob a égide da EC n. 19/98, citando o parecer do Procurador-Geral da República:

“após verificada a estabilidade pelo transcurso do prazo constitucional,
forçoso concluir pela aprovação do servidor no estágio probatório, ainda
que não conste de seus assentamentos funcionais qualquer declaração nes-
se sentido (...)

na esteira do entendimento acima exposto, e em virtude, na presente hipó-
tese, do efetivo transcurso do triênio constitucional para a aquisição da
estabilidade, tem-se por evidente que o servidor ora impetrante foi aprova-
do em seu estágio probatório, ainda que não conste em seus assentos funci-
onais a avaliação formal. Ademais, a conduta omissiva da Administração
em proceder a avaliação formal do servidor não pode se alegada como
óbice à aquisição da estabilidade após três anos de efetivo exercício em
cargo provido por concurso público, nos moldes do caput do art. 41 da
Carta Magna..
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Na mesma assentada esclarece o Ministro Marco Aurélio:

(...) a premissa do impetrante é errônea. Ele articula com a circunstância
de não haver, nos assentamentos funcionais, a avaliação decorrente do
estágio probatório.

O que importa, para saber se ele é efetivo, ou não, estável, ou não, é a
passagem do tempo. E o nobre relator apontou que, mesmo considerado o
prazo dilatado de três anos, determinado pela Constituição, ele já teria
adquirido a estabilidade (...)7

Fato é que estabilizada a relação jurídica que liga o servidor ao Poder Público, seja pela avali-
ação positiva de desempenho por comissão especial designada para tal mister, seja pelo decurso de prazo
de três anos de efetivo exercício sem a realização da avaliação, nem por isso o servidor estará imune a
outras tantas avaliações de desempenho no curso da sua vida funcional, que poderão inclusive acarretar-
lhe a perda do cargo público por insuficiência de desempenho conforme hipótese prevista no já citado art.
41, III, da Constituição.

5. CONCLUSÕES

Do exposto chega-se às seguintes conclusões:

1) Estabilidade é o atributo que qualifica a relação jurídica entre o Poder Público e o servidor. A
adoção desse conceito explica melhor a investidura de servidor estável em outro cargo público perante o
mesmo ente estatal, que ainda assim carece submeter-se ao estágio probatório, por constituir-se nova
relação jurídica, o que seria desnecessário se levada a cabo a opinião corrente de que a estabilidade se dá
no serviço público.

2) Podem ser estabilizados, ressalvada a hipótese do art. 19 do ADCT, nos contornos precisos
do texto constitucional, os servidores concursados ocupantes de cargos de provimento efetivo, após
transcurso do estágio probatório e aprovação na avaliação especial de desempenho.

3) Estão excluídos os servidores ocupantes de cargos em comissão, de livre provimento e exonera-
ção, os empregados públicos, os empregados temporários e os admitidos sem concurso após 05/10/1983.

4) A EC 19/98 alterou substancialmente os requisitos para a estabilização do elo jurídico entre o
servidor e o ente estatal, seja aumentando o tempo para a estabilização do vínculo de dois para três anos,
seja criando avaliação especial de desempenho como condicionante para tal qualificação. Portanto, no
ponto não houve flexibilização nos requisitos de aquisição de estabilidade, mas, ao contrário, enrijecimento.
A perda de cargo público foi “flexibilizada”, não a aquisição da estabilidade.

5) Atualmente, são requisitos para a aquisição da estabilidade: a nomeação para cargo de provi-
mento efetivo em virtude de concurso público, estágio probatório e, por fim, avaliação especial de desempe-
nho por comissão instituída para essa finalidade ao final do terceiro ano de efetivo exercício (CF, art. 41).

7 STF, MS 24.543-3/DF,  rel. Min. Carlos Velloso,  DJ 12.09.2003, p. 296.



128

6) Efetivo exercício, para os fins do art. 41 da Constituição, são somente os afastamentos
normais do trabalho, ou seja, apenas os dias de descanso, feriado e as férias regulamentares. Nas outras
hipóteses de afastamento o prazo deve ser suspenso.

7) É necessário a compatibilização do art. 20 da Lei n. 8.112/90 com o art. 41 da Constituição
na redação da EC 19/98 a fim de dirimir as controvérsias oriundas do entendimento que pretende estabe-
lecer a diferenciação entre período de aquisição da estabilidade e estágio probatório, mantendo-se quan-
to a este último o lapso de vinte e quatro meses agasalhado, no plano federal, no art. 20 da Lei n. 8.112/
90, que não teria sido revogado pela EC 19/98.

8) Relativamente ao afastamento para exercício de mandato eletivo, o art. 38 da Constituição,
ao determinar a contagem do prazo para todos os efeitos legais, “exceto promoção por merecimento”
deve ser interpretado adequada e sistematicamente, levando-se em conta a exigência do art. 41, donde se
conclui que o afastamento para exercício de mandato eletivo suspende o período de estágio.

9) O mesmo quanto ao afastamento para exercício de mandato sindical, no qual fica suspenso o
prazo para estabilização do vínculo funcional e consequente avaliação especial de desempenho, não se
podendo considerar o servidor alcançado pela estabilidade sindical, eis que o art. 39, § 2º (atual § 3º) não faz
remissão ao 8º, VIII, ambos da Constituição. Entendimento diverso levaria à conclusão de que a estabilida-
de sindical importaria na própria supressão do estágio probatório, o que contraria a Constituição.

10) A avaliação especial de desempenho por comissão instituída com essa finalidade, conforme
alteração promovida no art. 41, § 4º da Constituição pela Emenda 19/98, pretendeu tornar efetiva a
avaliação que por si só já constituía a razão de ser do estágio probatório antes mesmo da Reforma
Administrativa, o que revela-se louvável.

11) Todavia, permanece a estabilização por decurso de prazo, uma vez transcorridos três anos
e não realizada a avaliação especial de desempenho, sem culpa do servidor, já que este não pode ser
apenado ou permanecer com situação funcional indefinida por ato imputável ao Estado, que paradoxal-
mente mostrou-se ineficiente na análise da eficiência de seu servidor estagiário. Revela-se desmedida a
idéia de que o servidor possa ser prejudicado pela não instauração de processo administrativo de avalia-
ção pelo Poder Público, pois seria o mesmo que o resultado desfavorável.

12) A estabilização da relação jurídico-funcional que ata o servidor ao Poder Público por decurso
do prazo não afasta a necessária submissão às avaliações periódicas de desempenho (art. 41, III, CF).
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O Excelentíssimo Senhor Governador do Estado exarou no Parecer nº 14.550-AGE, do
Advogado-Geral do Estado, o seguinte despacho:

“Aprovo.
Em 28/9/2005".

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,

Adoto para os fins do art. 7º da Lei Complementar nº 75, de 13 de janeiro de 2004, o anexo
PARECER nº 14.550-AGE, de 8 de setembro de 2005, da lavra do Procurador do Estado Sérgio
Pessoa de Paula Castro, Consultor Jurídico-Chefe substituto, e submeto-o à elevada consideração de
Vossa Excelência para os efeitos do inc. I, do art. 7º da referida Lei Complementar.

JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
Advogado-Geral do Estado

PROCEDÊNCIA: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
INTERESSADO: Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
NÚMERO: 14.550
DATA: 8 de setembro de 2005
EMENTA:

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 51, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985
– APOSENTADORIA ESPECIAL – CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE
1988 COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
N.º 20, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998 E PELA EMENDA CONSTITUCI-
ONAL N.º 47, DE 5 DE JULHO DE 2005 – EMENDA CONSTITUCIONAL
N.º 68, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004 À CONSTITUIÇÃO MINEIRA –
EXAME DA JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO DA MATÉRIA –
PREVALÊNCIA DA TESE JURÍDICA DA NÃO RECEPÇÃO DA LEGIS-
LAÇÃO COMPLEMENTAR FEDERAL OBJURGADA

RELATÓRIO

Vem a esta Advocacia-Geral do Estado, por meio do Of. 1032/Gab/2005, subscrito pelo
ilustre Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de exame e emissão de parecer envol-
vendo a validade jurídica da Emenda Constitucional n.º 68, de 20 de dezembro de 2004 à Constituição
mineira, a qual introduziu um parágrafo único ao artigo 38 do Texto Magno estadual com a seguinte
redação:

“Art. 38: [...]
Parágrafo único. A aposentadoria do servidor policial civil obedecerá ao dis-
posto em lei complementar federal”.

Paralelamente, pelo Ofício nº 780/Gab/2005, o ilustre Consulente já havia questionado a
Advocacia-Geral do Estado a propósito da aplicabilidade da Lei Complementar federal nº 51, de 1985,
colacionando decisões judiciais, do Tribunal de Contas da União e da Polícia Federal, todas elas no
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sentido da recepção, pela Constituição da República de 1988 na redação dada pela Emenda Constituci-
onal nº 20, de 1998, da citada lei complementar federal.

Em reforço à Consulta em apreço, foi endereçado tanto ao Sr. Advogado-Geral do Estado,
quanto ao Sr. Governador do Estado ofícios subscritos pelo ilustre Deputado estadual Sargento Rodrigues
no sentido de que a orientação jurídica, no Estado de Minas Gerais, relativamente à Lei Complementar
federal nº 51, de 1985, fosse no sentido de sua recepção pela Constituição da República de 1988 na
redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, em prol da carreira do servidor policial civil.

De se registrar que acompanha os ofícios acima mencionados parecer jurídico exarado pelo
advogado Dr. Daniel Correa Maia Chaves, no qual colaciona julgados acolhedores da tese retratada na
solicitação do parlamentar mineiro e conclui sua análise com as seguintes considerações:

“Do que depreende das informações colhidas acerca do tema proposto pelo
solicitante, forçoso concluir que a LC nº 51/85 foi recepcionada pelo texto cons-
titucional original, de 05 de outubro de 1988, não tendo sido rechaçada pelas
alterações advindas da EC nº 20/1998.
Com efeito, o Poder Constituinte Derivado incidente sobre texto constitucional
que havia recepcionado norma infraconstitucional anterior, não detém o condão
de obstar a recepção desta. Ao contrário, se há de aplicar método de
hermenêutica, de interpretação conforme a lex maior.
No caso específico da LC nº 51/85, pelo que se destaca das alterações consti-
tucionais posteriores à sua promulgação, não existe qualquer conflito que possa
impedir sua efetiva vigência; aliás, as alterações havidas no regime de previdên-
cia dos servidores civis preservaram a exceção em que se fundou aquela norma,
qual seja a possibilidade de determinação de critérios diferenciados para a con-
cessão da aposentadoria para aqueles que exercem atividades em condições
especiais – que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.

Por fim, destaco que foi editada, recentemente, a Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho
de 2005 à Constituição da República de 1988, a qual deu nova redação ao parágrafo 4º do artigo 40 da
Lei Maior, que será, igualmente, considerada no estudo adiante elaborado.

PARECER

A matéria jurídica em análise não é nova na Advocacia-Geral do Estado, como bem posto na
própria Consulta, a qual pretende, em síntese, o reexame do assunto por esta Casa.

Com efeito, o dissenso existente no passado foi dirimido pela Advocacia-Geral do Estado
com respaldo em decisões recentes e majoritárias proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça.

É verdade que se cogitou, na Advocacia-Geral do Estado, ao tempo da vigência da Emenda
Constitucional nº 20, de 1998, sobre a recepção pela Constituição então emendada da Lei Complemen-
tar federal nº 51, de 1985. Refiro-me ao Parecer nº 10.563, de 15 de julho de 1999.

Entretanto, após sucesso alcançado pelo Estado de Minas Gerais em processo judicial espe-
cífico, qual seja, o recurso ordinário em Mandado de Segurança nº 13.848/MG, a ilustre Consultora-
Chefe da Consultoria Jurídica da Advocacia-Geral do Estado determinou, em Promoção a ela dirigida:
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“Assim sendo, diante da decisão proferida no ROMS nº 13.848/MG, que favo-
rece o Estado de Minas Gerais [...], solicito aos colegas desta Consultoria Jurí-
dica que, ao se manifestarem em casos semelhantes, adotem posição acorde
com aquela proferida pelo TJMG e confirmada pelo STJ ou revejam
posicionamentos pessoais outrora defendidos, ante o inequívoco interesse pú-
blico que se pretende preservado, finalidade precípua que norteia toda e qual-
quer atividade administrativa”.

A partir de então, esta Advocacia-Geral do Estado passou a adotar a tese jurídica acolhida
majoritariamente pelo Poder Judiciário, sobretudo pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Pare-
cer nº 14.489, de 11 de maio de 2005. Além do julgado proferido no ROMS nº 13.848/MG, tenham-se
mais os que se seguem, todos eles recentes e oriundos da citada excelsa Corte de Justiça:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL. TEMPO DE SERVIÇO
PRESTADO NA FUNÇÃO. DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL.
EXCEÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE
DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL  A  RESPEITO.
Somente legislação federal poderia dispor sobre o assunto (exceção do § 1º,
III, art. 40, CF), o que afasta a possibilidade do recorrente ser aposentado,
voluntariamente, com o mínimo de 5 anos de exercício na função do policial, nos
termos da legislação complementar estadual por ele invocada. Decisão que se
mantém. Recurso desprovido”
(ROMS 10457/RO, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, 5ª Turma, DJU de
17.12.1999, p. 388). ]
“ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR ESPECIAL.
APOSENTADORIA  ESPECIAL.  LEI  COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA.
1. Carece de direito líquido e certo servidor estadual que visa à concessão de
aposentadoria especial, por ter trabalhado sob condições insalubres, à medida
que não há lei complementar editada sobre a matéria, conforme a CF, art. 40.
2. Recurso não provido”
(ROMS 11327/MT, Rel. Ministro Edson Vidigal, 5ª Turma, DJU de 20.08.2001,
p. 495).
“CONSTITUCIONAL.  APOSENTADORIA  ESPECIAL. ATIVIDADE
POLICIAL. EXCEÇÃO À REGRA  CONSTITUCIONAL.  LEI COM-
PLEMENTAR. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE  DA  LEGISLAÇÃO
ANTERIOR.
O artigo 40, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela EC n.º
20/98, definiu as regras da aposentadoria dos servidores públicos, atribuindo a
possibilidade de concessão de aposentadoria especial na hipótese de atividades
exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física a serem definidos por lei complementar federal.

Não tendo sido editada pelo Congresso Nacional lei complementar definindo as
atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física, inaplicável a
Lei Complementar Federal nº 51, de 1985, editada sob a vigência da Constitui-
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ção Federal anterior, porque não fora recepcionada pela atual Carta Constituci-
onal.
Precedentes.
Recurso ordinário desprovido”
(ROMS 14.979/SC, Rel. Min. Vicente Leal, 6ª T., DJU de 22/04/2003).
“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO. RECURSO  ORDINÁRIO
EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  POLICIAL  CIVIL. TRINTA  ANOS
DE SERVIÇO. APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA  DE  LEI  COMPLEMENTAR  FEDERAL.  EXIGÊNCIA  DO
ART. 40, § 4º, DA CF/88.

1. Falece direito ao recorrente, policial civil do Estado de Santa Catarina, à
aposentadoria especial aos 30 (trinta) anos de serviço. Isto porque, os casos de
atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais, que prejudiquem
a saúde ou a integridade física, capazes de ensejar a aposentadoria especial,
dependem de lei complementar, ainda não editada. Exceção prevista no art. 40,
§ 4º, da Constituição Federal. Ausência de liquidez e certeza a amparar a pre-
tensão.
2. Precedentes (ROMS n.ºs 13.848/MG e 11.327/MT).
3. Recurso conhecido, porém, desprovido”
(ROMS 15.527/SC, Rel. Ministro Jorge Sacartezzini, 5ª Turma, DJU de
01.03.2004, p. 187).

“RECURSO ORDINÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVI-
DOR PÚBLICO – COMISSÁRIO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO
DE SANTA CATARINA – APOSENTADORIA ESPECIAL –
INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO LÍQUIDO E CERTO, EM FACE DO
ART. 40, CR/88 POR NÃO SE TRATAR DE TRABALHO EM
CONDIÇÕES INSALUBRES OU QUE COLOQUEM EM RISCO A
INTEGRIDADE  FÍSICA  DO  SERVIDOR – RECURSO  DESPROVIDO.
1. A CR/88, em seu art. 40, § 4º, só admite a aposentadoria especial de servi-
dor público, pelo efetivo exercício em condições insalubres ou que coloquem
em risco a integridade física do servidor.
2. Não há que se falar em aposentadoria especial dos servidores da polícia civil
do Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei Complementar n.º 51/85, que
não foi recepcionada pela CR/88.
3. Recurso desprovido”
(ROMS 14.976/SC, Rel. Min. Paulo Medina, 6ª T., DJU de 16/05/2005).

Logo, diante da posição dominante do Poder Judiciário a respeito da matéria jurídica em
foco outra não poderá ser a orientação a ser dada à Administração Pública estadual que não a de obede-
cer tal posicionamento judicial, uma vez que este é o órgão público responsável pela análise soberana das
leis competindo ao Executivo adequar-se à referida exegese.

Daí que a posição seja do Tribunal de Contas da União, seja da Polícia Federal ou ainda de
outras Administrações Públicas estaduais que, nos termos do Parecer colacionado no ofício do ilustre
Deputado estadual Sargento Rodrigues, acolhem a tese jurídica que advoga a recepção da Lei Comple-
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mentar federal nº 51, de 1985 pela Constituição da República de 1988 na redação dada pela Emenda
Constitucional n.º 20, de 1988, com a máxima venia, não têm influência na espécie, porquanto, como
dito, é a voz soberana do Poder Judiciário que deverá orientar a ação administrativa.

E, no caso específico da Consulta, tem-se que o posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça, não havendo, ressalte-se, até o presente momento pronunciamento sobre a matéria dada pelo
Supremo Tribunal Federal, é no sentido da não recepção da Lei Complementar federal nº 51, de 1985,
em face da redação dada à Constituição da República de 1988 pela Emenda Constitucional nº 20, de
1998.

Ademais, tem-se que não se poderá cogitar, como anteriormente se expressou a Advocacia-
Geral do Estado, de que a recepção da legislação complementar federal objurgada seria corolário lógico
do sistema, porquanto a Lei estadual n.º 5.406, de 1969 (Lei Orgânica da Polícia Civil) teria definido o
que seja serviço prejudicial à saúde ou à integridade física, devendo, pois, ser a legislação a disciplinar a
aposentadoria especial até o advento de nova legislação complementar federal.

Este raciocínio jurídico não poderá ser o prevalecente, concessa venia, pelo fato de que tal
assunto só poderá ser tratado pelo legislador federal, conforme exigido pela Lei Maior. A propósito, o
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos da apelação cível nº 1.0024.04.199740-4, à
unanimidade da Turma Julgadora, assentou:

“[...] Acrescente-se, ainda, que, de fato, não se pode dizer que a lei comple-
mentar prevista na atual redação do art. 40, § 4º, da CF/88, seja aquela que, no
caso específico, complementou a Constituição anterior, exatamente porque não
faz referência às condições especiais previstas expressamente no aludido dispo-
sitivo.
Por outro lado, tenho, igualmente, que o art. 124 da Lei Orgânica da Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais – Lei n.º 5.406/69 não socorre a pretensão em
tela, primeiramente, porque não satisfaz as condições impostas pelo texto cons-
titucional, ao não definir situação especial de trabalho e, também, porque há
entendimento de que somente através de lei federal pode-se dispor a respeito.
Neste sentido, posicionou-se o Eg. STJ[...].

Com efeito, é de se concluir que inviável o reconhecimento do direito à aposentadoria espe-
cial, já que inaplicável a Lei Complementar nº 51/85, uma vez que esta não foi recepcionada pela Cons-
tituição vigente, bem como pelo fato de inexistir legislação federal a regulamentar o § 4º, do art. 40, da
CF/88”.

De outro lado, tenho que a recente Emenda Constitucional nº 47, de 2005 à Constituição da
República de 1988, não alterará a jurisprudência majoritária que vem se consolidando junto ao Superior
Tribunal de Justiça, na medida em que, embora nos incisos que acresceu ao § 4º, do art. 40, tenha
indicado quais os casos ensejará a aposentadoria especial, em seu caput, ainda impõe a edição de legis-
lação complementar, eis a redação atual do preceptivo:

“É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a conces-
são de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de ser-
vidores:
I – portadores de deficiência;
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II – que exerçam atividades de risco;
III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudi-
quem a saúde ou a integridade física” (destacamos).

Voltando-se os olhos para a Emenda Constitucional n.º 68, de 2004 à Constituição mineira,
entendo que, à semelhança da nova redação do art. 40, § 4º, da Constituição da República de 1988, não
há qualquer alteração que signifique mudança da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o
tema em análise. Isso porque a redação dada ao art. 38, parágrafo único, alhures transcrito, remete para
a necessidade de edição de lei complementar federal, a qual disciplinará as situações especiais pertinentes
à aposentadoria do servidor policial civil.

Por conseguinte, deverá a Administração Pública estadual submeter-se ao princípio da lega-
lidade, ou seja, na ausência de lei complementar federal que disponha a respeito das nuances da aposen-
tadoria especial do servidor policial civil, deverá ser observada as normas previdenciárias comuns aos
servidores públicos civis, consoante o caput do art. 37 da Constituição da República de 1988 e o art. 13,
caput, da Constituição mineira. É lição conhecida a de que:

“A atividade administrativa deve não apenas ser exercida sem contraste com a
lei, mas, inclusive, só pode ser exercida nos termos de autorização contida no
sistema legal. A legalidade na Administração não se resume à ausência de opo-
sição à lei, mas pressupõe autorização dela, como condição de sua ação. Admi-
nistrar é ‘aplicar a lei de ofício’.
Em suma, a lei ou mais precisamente o sistema legal é o fundamento jurídico de
toda e qualquer ação administrativa. A expressão legalidade deve, pois, ser
entendida como ‘conformidade ao direito’, adquirindo então um sentido mais
extenso”. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Admi-
nistrativo, 6ª ed., Malheiros, pp. 25/26).

Em decorrência, havendo pronunciamento majoritário do Poder Judiciário sob o entendi-
mento de que a Lei Complementar federal nº 51, de 1985 não foi recepcionada pela Constituição da
República de 1988 na redação dada pela Emenda Constitucional n.º 20, de 1998, o que se estende, ao
meu juízo, para a Emenda Constitucional n.º 47, de 2005, ausente, ademais, a lei complementar federal
exigida no art. 40, caput, da Constituição da República de 1988, não poderá a Administração Pública
estadual agir sem referido suporte legal.

Acrescente-se que não há direito adquirido do servidor público policial civil à aposentadoria
especial com fincas na Lei Complementar federal n.º 51, de 1985, na medida em que não se pode
sustentar a configuração do direito adquirido em relação ao regime jurídico estatutário, mormente quando
ocorre a alteração do regime por exigência constitucional. CARLO MAXIMILIANO já ensinara:

“Se não decorrem direitos adquiridos senão de ato praticado de perfeito acordo
com a lei ordinária mais forte razão milita para não os admitir como conseqüên-
cia de fatos realizados contra disposições da Constituição Federal, que é a lei
das leis, o código supremo do país” (in, Hermenêutica e Aplicação do Direito,
9ª ed., p. 50).
Além do mais, o Supremo Tribunal Federal tem assente o entendimento de que:
“não há direito adquirido a vencimentos de funcionários públicos, nem direito
adquirido a regime jurídico instituído por lei” (RE nº 190.230, Rel. Min. Maurí-
cio Corrêa, 2ª Turma do STF, DJU de 22.09.95, p. 30.683).

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS
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Entrementes, tem-se que, se ao tempo da redação original da Constituição da República de
1988 não havia empecilhos para a aplicação da Lei Complementar federal nº 51, de 1985, a partir tanto
da Emenda Constitucional nº 20, de 1998 quanto da superveniente Emenda Constitucional nº 47, de
2005, à consideração da interpretação jurídica dada pelo Superior Tribunal de Justiça à questão, não se
poderá admitir a formalização da aposentadoria especial como pretendida na Consulta formulada.

CONCLUSÃO

Em razão da posição majoritária da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, retratada
neste estudo, e mais, à consideração do princípio da legalidade, em relação ao qual se submete a Admi-
nistração Pública, tem-se como não recepcionada a Lei Complementar nº 51, de 1985 tanto pela Emenda
Constitucional n.º 20, de 1998, como pela que lhe sucedeu, qual seja, a Emenda Constitucional n.º 47, de
2005, ambas à Constituição da República de 1988.

Já, quanto a Emenda Constitucional nº 68, de 2004 à Constituição mineira, a resposta à
indagação é no sentido de que ela se encontra vigente, mas, no entanto, os seus efeitos, como reconheci-
do na própria Consulta, dependerão da edição de futura lei complementar federal, que disciplinará as
situações especiais motivadoras da aposentadoria especial do servidor policial civil.

É como submeto o assunto à elevada consideração superior.

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2005.

SÉRGIO PESSOA DE PAULA CASTRO
Consultor-Jurídico Chefe substituto

Procurador do Estado
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O Advogado-Geral do Estado proferiu no Parecer abaixo o seguinte despacho:
“Aprovo.

Em 19.09.2005.”

PROCEDÊNCIA: Procuradoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente
INTERESSADO: Procuradoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente
NÚMERO: 14.556
DATA: 19 de setembro de 2005
EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA ES-
TADUAL. PRAZO PARA EXERCÍCIO. NATUREZA DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 9.873/99. INCIDÊNCIA
DA REGRA GERAL DO ARTIGO 205 DO NOVO CÓDIGO CIVIL.
PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E DA
SEGURANÇA JURÍDICA. PONDERAÇÃO DIANTE DA PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL AO MEIO AMBIENTE. DECRETAÇÃO DE
OFÍCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA LEI FEDERAL
INOCORRENTE. REVISÃO DO PARECER Nº 12.618 DE 11.03.2002.

RELATÓRIO

A ilustre Procuradora Chefe da Procuradoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente
requer seja examinada a questão pertinente à incidência de prazo prescricional em processo administrati-
vo do qual resulte incidência de multas decorrentes de infração às normas ambientais, invocando a Lei
Estadual nº 14.184/2002, bem como as normas do Código Civil Brasileiro.

Realizados levantamentos técnicos e jurídicos junto aos órgãos competentes, vislumbra-se
adequada a padronização da defesa cabível na espécie, conforme jurisprudência dos Tribunais Superio-
res e doutrina hodierna, elementos com base em que passo a opinar.

PARECER

1. DA NATUREZA DECADENCIAL DO PRAZO PARA O EXERCÍCIO DO PODER DE
    POLÍCIA AMBIENTAL

Uma das questões mais tormentosas do Direito Administrativo hodierno refere-se ao prazo
reconhecido ao Poder Público para o exercício das atribuições fixadas na ordem jurídica. No Direito
Comparado, não é raro que legislação específica preveja um lapso temporal para a ação administrativa,
atribuindo efeitos positivos ou negativos à omissão pública, após ultrapassado o prazo legal. No Brasil,
raros são os diplomas que, de modo específico, estabelecem um prazo dentro do qual a Administração
está obrigada a tomar decisões ou a editar um ato, situação que exige um significativo esforço hermenêutico
do aplicador do direito.

Em primeiro plano, cumpre não confundir a investigação do prazo para o exercício de deter-
minada prerrogativa pública – como o poder de polícia ambiental – com os prazos prescricionais a que se
sujeitam os administrados para impugnar atos administrativos ilícitos ou com os prazos decadenciais para
a revisão de comportamentos estatais viciados. Em se tratando da atividade de polícia administrativa ou
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da cobrança de dívidas não-tributárias, resultantes de infrações ambientais as quais justificaram a aplica-
ção de multas, tem-se clara a ausência de qualquer comportamento viciado da Administração Pública,
sendo inadmissível falar-se em decadência do direito do Poder Público invalidar seus próprios atos ou em
prescrição da pretensão do infrator discutir a penalidade que lhe foi aplicada. Na verdade, trata-se do
exercício potestativo da polícia administrativa mediante as providências materiais e procedimentais reco-
nhecidas constitucionalmente ao Estado na busca da proteção do interesse público de preservação ambiental.

A relevância de tal distinção é manifesta, pois, enquadrada a polícia administrativa como
exercício potestativo de um direito, não há que se falar em prescrição, mas em prazo decadencial, conso-
ante resulta claro da análise doutrinária subseqüente ao novo Código Civil.

Com efeito, o Código Civil de 2002 superou uma deficiência do Código Civil de 1916 no
tocante à regulamentação dos prazos extintivos que incidem nas relações sociais. Se o Código anterior
reunia todos os prazos extintivos sob a expressão “prescrição”, fixando-lhes os mesmos princípios e
regras, o novo diploma deixou clara a opção pelo direito alemão e, destarte, reservou a prescrição para
os casos extinção da pretensão (artigo 189), restando à decadência a característica de atingir o direito,
em casos de exercício de direito potestativo inclusive, prevendo hipóteses no artigo 207 e regulamentação
nos artigos 207 a 211, todos do CC/2002.

Como bem elucida Humberto Theodoro Júnior, a prescrição, para o Código atual, faz extin-
guir o direito de uma pessoa a exigir de outra uma prestação (ação ou omissão), ou seja, provoca a
extinção da pretensão, quando não exercida no prazo definido na lei:

“O que o legislador quis foi deixar claro que não é o direito subjetivo descumprido
pelo sujeito passivo que a inércia do titular faz desaparecer, mas o direito de
exigir em juízo a prestação inadimplida que fica comprometido pela prescrição.
O direito subjetivo, embora desguarnecido da pretensão, subsiste, ainda que de
maneira débil (porque não amparado pelo direito de forçar o seu cumprimento
pelas vias jurisdicionais), tanto que se o devedor se dispuser a cumpri-lo, o
pagamento será válido e eficaz, não autorizando repetição de indébito (art. 882),
e se demandado em juízo, o devedor não argüir a prescrição, o juiz não poderá
reconhecê-la de ofício (art. 194)1 .”

Sendo assim, a prescrição atinge somente a pretensão da parte de obter uma prestação
devida por quem a descumpriu, donde conclui o douto processualista mineiro:

“Sempre que a parte não tiver pretensão a exercer contra o demandado (por-
que este não tem obrigação de realizar qualquer prestação em favor do autor), o
caso não será de prescrição, mas de decadência. É o que se passa com as
ações constitutivas e declaratórias, porque nas primeiras se exerce um direito
potestativo, e nas últimas, apenas se busca a certeza acerca da existência ou
inexistência de uma relação jurídica. Vale dizer: em nenhuma delas o autor recla-
ma prestação (ação ou omissão) do réu, não havendo pretensão para justificar a
prescrição.”2

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS

1 Alguns aspectos relevantes da prescrição no Novo Código Civil”, O Sino do Samuel, maio de 2003, p. 5-6.
2 THEODORO JÚNIOR, Humberto, op. cit., p. 5-6.



143

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n.º 1/2, Jan./Dez., 2006

No caso do exercício do poder de polícia no bojo de procedimentos administrativos, o
Estado não pretende ver reconhecido um crédito violado pelo administrado, mas, ao contrário, limita-se
a exercer um direito potestativo que lhe é reconhecido pela ordem jurídica: buscar a proteção do meio
ambiente com o emprego dos meios procedimentais e materiais cabíveis. Imperioso observar, a propósi-
to, o ensinamento do civilista Francisco Amaral:

“Existem, porém, direitos subjetivos que não fazem nascer pretensões, porque
destituídos dos respectivos deveres. São direitos potestativos. O direito
potestativo é o poder que o agente tem de influir na esfera jurídica de outrem,
constituindo, modificando ou extinguindo uma situação subjetiva sem que esta
possa fazer alguma coisa se não sujeitar-se.” (Direito Civil. Introdução. 5ª ed.
RJ: Renovar, 2003, p. 576).

Segundo o referido autor, “como o direito potestativo é o dever de determinar mudanças na
situação jurídica de outro sujeito, mediante ato unilateral, sem que haja dever contraposto e correspon-
dente a esse poder, chama-se, também, direito formativo ou de formação”3 . Cumpre considerar que,
nestas condições, o lado passivo da relação jurídica limita-se a sujeitar-se ao exercício de vontade da
outra parte. No caso do exercício da polícia administrativa ambiental, certo é que aos particulares infratores
resta somente a sujeição ao exercício do poder administrativo de aplicação das penalidades cabíveis.
Conseqüentemente não há pretensão, sendo inadmissível falar-se em prescrição.

Com efeito, a “Prescrição é a perda da pretensão em virtude da inércia do seu titular no
prazo fixado em lei (CC, art. 189). Se o lesado pelo descumprimento do direito subjetivo não agir no
período legal, invocando a tutela jurisdicional do Estado para a proteção do seu crédito, extingue-se a sua
pretensão de exigibilidade quanto ao seu direito subjetivo.”4  “Não afeta os direitos personalíssimos, os
direitos de estado e os direitos de família, que são irrenunciáveis e indisponíveis.”5  Já a decadência “é a
perda do direito potestativo pela inércia do seu titular no período determinado em lei”, sendo certo que
“Seu objeto são os direitos potestativos, de qualquer espécie, disponíveis e indisponíveis, direitos que
conferem ao respectivo titular o poder de influir ou determinar mudanças na esfera jurídica de outrem, por
ato unilateral, sem que haja dever correspondente, apenas uma sujeição.”6

Considerando o poder de polícia administrativa como atribuição cujo exercício é assegurado
à Administração Pública unilateralmente, sem a necessidade de aquiescência do particular, que se limita a
submeter-se à vontade estatal exarada nos limites legais, dúvida não há sobre a incidência de prazo
decadencial, mormente se se atentar para a indisponibilidade dos interesses presentes na espécie.

Nas palavras de Almiro do Couto e Silva, “É bem sabido que a decadência atinge o direito
subjetivo e que a prescrição diz respeito à pretensão”, sendo certo, no tocante à decadência, que

“Quem esteja no lado passivo fica, porém, sujeito ou exposto a que, pelo exer-
cício do direito pela outra parte, nasça, se modifique ou se extinga direito, con-
forme o direito formativo seja gerador, modificativo ou extintivo. No que concerne
especificamente ao direito formativo à invalidação de ato jurídico não é diferen-
te. A Administração Pública, quando lhe cabe esse direito relativamente aos

3 AMARAL, Francisco. Direito civil. p. 576.
4 AMARAL, Francisco, op. cit., p. 577-578.
5 AMARAL, Francisco, op. cit., p. 579.
6 AMARAL, Francisco, op. cit., p. 579.
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seus atos administrativos, não tem qualquer pretensão quanto ao destinatário
daqueles atos.”7

Reiterando o fato que o destinatário do exercício da polícia ambiental fica meramente sujeito
ou exposto a que o Estado faça incidir as normas administrativas adequadas, infere-se que o prazo para
que o Poder Público exerça seu ius puniendi na perseguição da proteção do meio ambiente também é
decadencial, não havendo mais de cogitar de prazo prescricional. O referido prazo tem como dies a quo
a data do conhecimento, pela autoridade competente, do fato irregular, momento a partir do qual lhe é
possível exercer a polícia administrativa.

2. DA NÃO INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL EM MATÉRIA DE DECADÊNCIA
    OU PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVAS

Fixada a natureza decadencial do prazo para que a Administração exerça o poder de polícia
em se tratando de proteção ao meio ambiente, é mister indicar a norma da qual decorre o referido lapso
temporal, mediante o exame da legislação atualmente em vigor.

No âmbito do Estado de Minas Gerais, não se identificam regras legais que determinem, de
modo específico, o prazo dentro do qual os órgãos públicos e as entidades administrativas competentes
podem exercer a polícia administrativa ambiental. Com efeito, o artigo 65 da Lei Mineira nº 14.184/2002
somente estabelece prazo para o exercício da autotutela administrativa em se tratando de atos com vícios
insanáveis (“o dever da administração de anular ato de que decorram efeitos favoráveis para o destinatá-
rio decai em cinco anos contados da data em que foi praticado, salvo comprovada má-fé”), não incidindo,
destarte, no tocante ao poder de polícia estadual.

Somente na esfera da União encontra-se o artigo 1º da Lei nº 9.873/99, segundo o qual
“Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercí-
cio do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do
ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”.

Pedindo vênia aos r. posicionamentos que defendem a incidência da mencionada legislação
federal, entende-se não ser aplicável no âmbito estadual norma promulgada em outro nível da federação,
qual seja, a União Federal. Não há de se reservar à União competência para editar norma geral sobre
decadência ou prescrição administrativas na seara do poder de polícia, uma vez que tais questões
consubstanciam matéria administrativa pertinente a cada um dos entes políticos, não sendo aplicável o
prazo de 05 (cinco) anos do artigo 1º da Lei Federal nº 9.873/99 indistintamente a Estados, Municípios e
Distrito Federal.

É inadmissível confundir-se decadência e prescrição relativas às relações privadas, matérias
de Direito Civil e Processual Civil submetidas à competência legislativa privativa da União (art. 22, I da
CR), com a decadência e prescrição administrativas, matérias inseridas na autonomia política e legislativa
dos Estados-membros, Municípios e Distrito Federal.

A forma federal de Estado adotada pelo constituinte originário fez com que coexistissem três
esferas de poder distintas, cada qual com a cumulativa capacidade de auto-organização e normatização
própria, autogoverno e auto-administração. Assim, na Federação brasileira a capacidade de auto-organi-
zação dos Estados Membros exige que lhes seja reservada a competência para promulgar estatutos
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7 RDA, v. 237, p. 291-292.
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normativos básicos regulamentadores das linhas mestras da sua atuação. Corrobora tal premissa o prin-
cípio clássico do federalismo constitucional, a saber, o dos poderes reservados que promanam das com-
petências não vedadas aos Estados (artigo 25, § 1º da CR/88). A propósito, confira-se o ensinamento do
Desembargador e constitucionalista Kildare Gonçalves Carvalho:

“A auto-organização dos Estados Federados, consagrada pelo art. 25 da Cons-
tituição, revela-se através de Constituição própria elaborada pelo Poder Cons-
tituinte Decorrente. Assim, aos Estados são reservados todos os poderes que
não lhes sejam vedados pela Constituição (art. 25, § 1º). Verifica-se, pois, que,
a autonomia estadual decorre da Constituição Federal, fonte matriz do Poder
Constituinte Estadual, que estabelece uma série de princípios e vedações a se-
rem observados pelos Estados federados na sua organização.
(...)
Além das competências reservadas, têm os Estados competência comum com a
União e Municípios, em assuntos de caráter administrativo (art. 23), e compe-
tência legislativa concorrente com a União (art. 24). Exercem ainda os Estados
federados competência tributária expressa para a instituição de impostos (art.
155) e taxas e contribuição de melhoria (art. 145, II e III), sendo esta última
competência nominalmente comum.”8 .

A ampliação do campo da legislação estadual e municipal realizada na CR/88 é característica
essencial do federalismo de dimensão continental, como o brasileiro, em que as unidades federadas não
se apresentam homogêneas e, ao contrário, evidenciam flagrantes disparidades, inclusive de estrutura
administrativa. Deve-se atentar para as citadas premissas constitucionais, a fim de compreender a
reformulação na repartição de competências levada a efeito com clara descentralização da competência
legislativa, outrora concentrada exageradamente na União Federal, agora deslocada também para os
Estados Membros e Municípios. Referidas disparidades justificaram que, na repartição constitucional de
competências, o Estado Membro tivesse assegurado o desenvolvimento da sua específica atividade
normativa, inclusive, destaque-se no tocante à própria Administração Pública.

O administrativista Hely Lopes Meirelles já prelecionava:
“A organização administrativa mantém estreita correlação com a estrutura do
Estado e a forma de governo adotadas em cada país. Sendo o Brasil uma Fede-
ração, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constituindo-se em Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º), em
que se assegura autonomia político-administrativa aos Estados-membros, Dis-
trito Federal e Municípios (arts. 18, 25 e 29), sua administração há de
corresponder, estruturalmente, a esses postulados constitucionais.
Daí a partilha de atribuições entre a União, os Estados-membros, Distrito Fede-
ral e os Municípios, numa descentralização territorial em três níveis de governo –
federal, estadual e municipal – cabendo, em cada um deles, o comando da ad-
ministração ao respectivo chefe do Executivo – Presidente da República, Go-
vernador e Prefeito.”9 .

Destarte, não há que se fazer aplicar em relação ao Estado-membro legislação federal que
trata especificamente do exercício de poder de polícia “da Administração Pública Federal, direta e indireta”

8 CARVALHO. Direito constitucional didático. 6.ed. 1999, p. 280 e 282.
9 MEIRELLES, Hely. Direito administrativo brasileiro. 17.ed. 1992. p. 626-627.
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(artigo 1º da Lei Federal nº 9.873/99), sem qualquer menção à estrutura administrativa dos demais entes
da federação, o que, aliás, é consectário da autonomia político-administrativa resultante dos artigos 1º, 18
e 25 da Lei Magna.

Afinal, não é caso de outorgar titularidade monopolística e concentrada a outro ente da
federação da regulamentação legislativa pertinente ao prazo para exercício da polícia administrativa
ambiental em esfera governamental diversa, com atuação independente nesta seara, por força dos artigos
23, VI e 24, VII da Constituição da República.

Nesse contexto, não se mostra lícito obrigar o Estado-Membro a observar prazo de deca-
dência administrativa federal da Lei nº 9.873, afigurando-se absurdo pretender centralizar na União Fe-
deral competências pertencentes a outras esferas da federação. Se, v.g., a União, ao regulamentar de
modo específico o prazo para o exercício da polícia administrativa federal, terminar por limitar as atribui-
ções idênticas por parte dos Municípios, Distrito Federal e Estados-Membros, descumpridos estariam
valores fundamentais do federalismo, afastado o mínimo de segurança jurídica e independência necessá-
rios aos entes políticos na espécie.

Sendo assim, não remanesce qualquer dúvida sobre a inaplicabilidade ao Estado de Minas
Gerais das regras da Lei nº 9.873, de 23.11.1999, incidente exclusivamente no tocante ao poder de
polícia federal.

Nesse mesmo sentido, Sérgio Ferraz leciona que, se bem verdade é que decadência em geral
é problema de direito civil, com a correspondente matriz de competência normativa constitucionalmente
deferida à União, decadência administrativa é questão de direito administrativo, podendo, destarte, ser
alvo de regramento federal, estadual, municipal ou distrital10 .

Outro não é o posicionamento de Almiro do Couto e Silva, em relação ao diploma federal
que estabelece prazo decadencial para o exercício da autotutela administrativa, a saber, a Lei nº 9.784/
99. Defende o ilustre doutrinador que as disposições constantes na Lei de Processo Administrativo da
União não se aplicam aos Estados e Municípios:

“A União, além disso, não tem competência constitucional para legislar sobre
processo administrativo das demais entidades que integram a Federação. É ób-
vio, pois, que o prazo decadencial, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, não
se estende aos Estados e Municípios, bem como às pessoas jurídicas que com-
põem as respectivas Administrações Indiretas.”11

Aplicando-se tais considerações ao caso em tese, manifesta é a inaplicabilidade do artigo 1º
da Lei Federal 9.873/99 ao Estado de Minas Gerais.

3. DO PRAZO DECENAL FIXADO COMO REGRA GERAL NO NOVO CÓDIGO CIVIL

Explicitada a natureza decadencial do prazo para o exercício da polícia administrativa, a
ausência de norma específica no âmbito estadual sobre a matéria e a inaplicabilidade do prazo do artigo 1º
da Lei Federal nº 9.783/99, é mister especificar, diante do ordenamento em vigor, o lapso temporal
dentro do qual é lícito à Administração mineira tomar as medidas materiais e procedimentais necessárias
à proteção ao meio ambiente, inclusive no tocante à penalização dos infratores.
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11 RDA, v. 237, p. 311.
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Preliminarmente, cumpre assentar que não existe em nosso ordenamento um princípio
metajurídico do qual decorra a prescritibilidade ou sujeição à decadência pela Administração Pública.
Como elucida Fábio Barbalho Leite, não vige em nosso sistema jurídico um princípio supra normativo da
prescritibilidade das ações:

“O que vigora é um princípio ou regra genérica da prescritibilidade, que, defluido
de princípios gerais de direito, notadamente o Princípio da Segurança Jurídica e
seu corolário o Princípio da Estabilidade das Relações Jurídicas, encontra maior
concreção em nível legal pela previsão de prazos prescritivos genéricos no Có-
digo Civil, art. 205 (antes pelo art. 177 do Código de Bevilácqua).”12

Com efeito, sempre que se está diante de uma situação concreta a qual não foi objeto de
específica normatização legal no âmbito federativo competente, invocam-se os princípios da segurança
jurídica, da razoabilidade e do interesse público como norteadores do parâmetro a ser observado na
espécie.

Afinal, nada impede que Estados editem regra sobre decadência do direito potestativo de
exercício da polícia administrativa, uma vez que os prazos decadenciais até mesmo contratualmente po-
dem ser instituídos. Contudo, se de tal regramento não cuidou o ente político estadual, será necessária a
identificação, no ordenamento como um todo, de qual norma serve como indicativo genérico para o
aplicador do direito realizar a ponderação entre a segurança jurídica e a legalidade, inclusive em relações
jurídico-administrativas.

Denota-se da ordem jurídica brasileira que o novo Código Civil não adotou a sistemática de
estabelecer prazos genéricos diversos para extinção de direitos pessoais e reais. Contudo, a regra geral,
para direito de qualquer natureza, é a de que a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não tenha
estabelecido prazo menor (artigo 205 do Código Civil de 2002). Embora o prazo para o exercício da
polícia administrativa apresente natureza decadencial, certo é que a regra geral da extinção da pretensão
fixada no mencionado artigo 205 do CC pode se estender ao tempo para exercício de direitos potestativos,
motivo por que é cabível a observância do prazo de dez anos para aplicação de qualquer penalidade em
face de infração ambiental.

A doutrina tem reconhecido, reiteradamente, ao prazo do artigo 205 do novo Código Civil,
a função de prazo último instrumentalizador da segurança jurídica medeada com a eqüidade, legalidade e
supremacia do interesse público:

“Esse papel de prazo último (e, aqui, tão-somente esse papel) para estabilização
poderia ser bem desempenhado pelo antigo prazo vintenário inscrito no CC, art.
177, que, entrado em vigor o novo Código Civil, tornou-se decenário, contado
a partir da edição do ato administrativo supostamente viciado por má-fé.”13

É mister considerar o fato de que as penalidades aplicadas no exercício do poder de polícia,
inclusive as multas incidentes na espécie, não têm natureza tributária, mesmo quando submetidas à co-
brança pelo regime da execução fiscal previsto na Lei nº 6.830/80 (art. 2º), conforme se evidenciará no
item 6. Tal fato, por sua vez, não desnatura a natureza própria de cada obrigação, inclusive no tocante aos
prazos decadenciais incidentes quando do exercício do poder de polícia e prescricionais no tocante à

12 RDA, v. 231, p. 98.
13 RDA, v. 231, p. 114.
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exigibilidade do cumprimento das penalidades, após sua aplicação pelo Estado e violação subseqüente
por parte do administrado.

O prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional
diz respeito apenas à ação para cobrança de crédito tributário. O prazo decadencial do artigo 1º da Lei
Federal nº 9.873/99 para o exercício de poder de polícia federal não se aplica aos Estados-membros,
conforme exaustivamente analisado no item 2. Assim, a aplicação das penalidades incidentes em razão de
infrações ambientais, bem como as demais medidas cabíveis em cada hipótese, submetem-se ao prazo
geral previsto no art. 205 do Código Civil de 2002.

Cumpre atentar para o fato de que, anteriormente ao Código Civil de 2.002, a regra geral
fixava prazo de 20 (vinte) anos, conforme determinação do artigo 177 do Código Civil de 1916, donde se
conclui que era vintenária a decadência administrativa pertinente ao exercício da polícia administrativa.
Atualmente, o artigo 205 do Código Civil estabelece o prazo de 10 (dez) anos, pelo que se conclui
decenal a decadência na espécie.

Consoante já se ressaltou, trata-se da aplicação subsidiária da norma que, na Teoria Geral
do Direito, figura como paradigma basilar de extinção para o exercício de direitos ou exigibilidade de
pretensões. Nesse contexto, incide o artigo 2.028 do Código Civil de 2.002, “in verbis”:

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Có-
digo, e se, na data da sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da
metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

É mister considerar que o Código Civil de 2002 (Lei Federal nº 10.406, de 10.01.2002)
entrou em vigor 01 (um) ano depois da sua publicação, nos estritos termos do seu artigo 2.044. Assim
sendo, no tocante ao exercício do poder de polícia ambiental, é mister que se verifique se o prazo
decadencial transcorrido até janeiro de 2.003 já havia ultrapassado mais da metade do tempo estabeleci-
do anteriormente, a saber, vinte anos. Se já transcorridos mais de 10 (dez) anos no momento em que
entrou em vigor o novo Código Civil, há de se observar o prazo vintenário do artigo 177 do Código Civil
anterior. Se transcorridos menos de 10 (dez) anos no momento do início da vigência da Lei nº 10.406,
observar-se-á o prazo decenal de decadência.

Neste último caso, cumpre invocar a impossibilidade de aplicação retroativa de novos prazos
decadenciais e prescricionais, que tem sido fartamente reconhecida pela doutrina, em razão da sua natu-
reza prospectiva, isto é, sua aplicação visa o futuro e não o passado14 . Nessa mesma linha de raciocínio,
em várias hipóteses o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que diplomas que fixam prazos para o
exercício de direitos potestativos “não tem incidência retroativa, de modo a impor, para os atos pratica-
dos antes da sua entrada em vigor, prazo decadencial com termo inicial na data do ato”.15

Especificamente em relação à redução do prazo genérico de 20 (vinte) anos do artigo 177 do
Código Civil de 1916 para o lapso temporal de 10 (dez) anos do artigo 205 do novo Código Civil, é
manifesta a impossibilidade do novo prazo atingir as situações em curso com a contagem do período de
tempo já transcorrido até o início da vigência da Lei nº 10.406. Com efeito, considerase o período de
tempo transcorrido até o início da vigência da Lei nº 10.406 somente para fins de determinar se até janeiro
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14 SILVA, Almiro Couto e, RDA, v.237, p.309.
15 RESp nº 540.904-RS, rel. Min. Hamilton Carvalhido, 6ª Turma do STJ, DJU de 01.07.2005, p. 654 (No mesmo sentido:
Agravo Regimental no AI 2003/0050651-0, rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma do STJ, DJU de 01.08.2005, p. 510)
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de 2.003 havia se passado, ou não, período superior a 10 (dez) anos, viabilizando a observância da regra
do artigo 2.028 retrocitado. Em caso positivo (se já transcorrido até janeiro de 2003 período superior a
dez anos), considera-se o prazo vintenário do artigo 177 do Código Civil de 1916. Em caso negativo (se
não transcorrido até janeiro de 2003 período superior a dez anos), considera-se o prazo decenal do
artigo 205 do novo Código Civil, desprezado, na contagem do período de 10 (dez) anos, o tempo
transcorrido anteriormente a janeiro de 2.003.

Este tem sido o entendimento da jurisprudência ao tratar da superveniência de prazo decadencial
pela Lei de Processo Administrativo Federal:

“4. Instituído, pela Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, o prazo decadencial de
cinco anos para a pública administração anular seus atos ilegais, de que decor-
ram efeitos favoráveis para os destinatários, não se há considerá-lo fluente em
período anterior ao de vigência do diploma legal que o estabeleceu.”16

Destarte, não se pode computar período anterior à vigência do novo Código Civil sempre
observado o prazo decenal de decadência fixado em seu artigo 205, donde se conclui que a entrada em
vigor da Lei Federal nº 10.406 consubstancia o termo “a quo” do período decadencial se nesta data não
havia transcorrido mais de 10 (dez) anos da ciência pela Administração da infração ambiental.

4. DA NECESSIDADE DA PONDERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO
   INTERESSE PÚBLICO EM FACE DA SEGURANÇA JURÍDICA

O estabelecimento de prazos para as ações administrativas, recente tendência do Direito
Administrativo moderno, tem raízes profundas no princípio da segurança jurídica. Referido princípio tem
por objetivo assegurar a estabilidade mínima possível em um dado sistema jurídico, embora se reconheça
impossível a estabilidade absoluta nas relações jurídicas, principalmente em se tratando do exercício de
competências administrativas pertinentes a realidades em constante mutação. Malgrado se afirme ser
inerente ao direito consistir em um sistema mutante, porquanto relativo a uma sociedade em permanente
transformação, entende-se necessário buscar um mínimo de equilíbrio e certeza necessários ao futuro das
relações jurídicas, inclusive as de natureza administrativa.

A segurança jurídica surge, assim, como elemento capaz de orientar a busca pelo necessário
equilíbrio entre a inalterabilidade absoluta (regulação petrificada) e a mutação casuística e irresponsável
(instabilidade e incerteza jurídicas), consoante expressão de Cármem Lúcia Antunes Rocha17 . Outrossim,
é invocada como instrumento necessário para se evitar a eternização dos conflitos existentes entre os
interesses de membros de uma mesma sociedade, sejam pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou
privado.

Diz o constitucionalista Luís Roberto Barroso:
“A segurança, por sua vez, encerra valores e bens jurídicos que não se esgotam
na mera preservação da integridade física do Estado e das pessoas. Abrigam-se
em seu conteúdo, ao contrário, conceitos fundamentais para a vida civilizada,
como a continuidade das normas jurídicas, a estabilidade das situações já cons-
tituídas e a certeza jurídica que se estabelece sobre situações anteriormente con-

16 Apelação em MS 2000.34.00.043871-1-DF, rel. p/ acórdão Des. Federal Carlos Moreira Alves, 2ª Turma do TRF 1ª
Região, DJU de 11.06.2004, p. 32.
17 Revista de Informação Legislativa, a.26, n.103, julho/setembro, 1989, p.162.
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trovertidas. Em nome da segurança jurídica, consolidaram-se institutos desen-
volvidos historicamente, com destaque para a preservação dos direitos adquiri-
dos e da coisa julgada. É nessa mesma ordem de idéias que se firmou e difundiu
o conceito de prescrição, vale dizer, da estabilização das situações jurídicas
potencialmente litigiosas por força do decurso do tempo.”18

Identifica-se, na significativa preocupação doutrinária e jurisprudencial com a segurança jurí-
dica, uma reação acirrada a um período histórico em que reinou a supremacia do interesse público como
valor absoluto e por vezes até mesmo deturpado diante de realidades específicas. Não é raro que, após
determinado período em que prevaleceu uma concepção em determinado sentido, surja entendimento em
sentido oposto. Trata-se do chamado movimento pendular presente ao longo da evolução humana e, à
obviedade, dos ordenamentos jurídicos.

Contudo, é absolutamente imprescindível que, no presente momento, os Tribunais e os
doutrinadores não façam predominar, de modo absoluto, apriorístico e sem considerar as circunstâncias
concretas, princípios como o da segurança jurídica como instrumentos aptos a afastarem, genericamente,
a observância de outros, como a supremacia do interesse público e o princípio da legalidade. Se é verda-
de que os princípios da supremacia e da legalidade estrita foram utilizados indevidamente por regimes
ditatoriais como fundamento de comportamentos abusivos, tal deformação não pode resultar na simplista
negativa teórica da sua validade. É tão danoso deformar a concepção teórica da supremacia quanto o é
afastar a possibilidade de tal princípio servir de fundamento a comportamentos administrativos realizados
à luz de uma análise integrada do sistema jurídico.

Nesse sentido, não se pode recusar reconhecer existência à supremacia do interesse público
ou à legalidade ao simples argumento de que é também norma principiológica vinculante da Administra-
ção a segurança jurídica. Trata-se de elementos integrantes de um sistema cuja validade deve ser assegu-
rada, de modo integrado, como condição de sobrevivência do Estado Democrático de Direito. Em outras
palavras, os princípios da legalidade, da supremacia do interesse público, da boa-fé objetiva, da seguran-
ça jurídica e da proporcionalidade são todos manifestação do Estado Democrático de Direito, tendo o
mesmo valor e hierarquia. O prevalecimento de um deles em uma dada situação deve levar em conta a
realidade sobre a qual incide e um exame teórico em que sejam contrabalançados os valores jurídicos em
questão. Tal atividade jamais pode importar prevalência absoluta, geral e “a priori” de um princípio, nem
mesmo negativa genérica dos demais.

Confira-se, a propósito, a lição de Ingo Wolfgang Sarlet:

“A solução, portanto, está em buscar, à luz do caso concreto e tendo em conta
os direitos e princípios conflitantes, uma compatibilização e harmonização dos
bens em jogo, processo este que inevitavelmente passa por uma interpretação
sistemática, pautada pela já referida necessidade de hierarquização dos princí-
pios e regras constitucionais em rota de colisão, fazendo prevalecer, quando e
na medida do necessário, os bens mais relevantes e observando os parâmetros
do princípio da proporcionalidade.”19

Com efeito, é necessário atentar para a circunstância de que, embora os princípios constitu-
cionais sejam todos igualmente válidos, nem todos poderão ser aplicados simultaneamente em cada rea-
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18 Revista dos Tribunais, v.779, p.116.
19 Revista Interesse Público, v.12, p.104.
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lidade administrativa. É necessário que se atente para as especificidades do caso concreto, bem como
para a extensão conceitual de cada uma das normas principiológicas incidentes na espécie.

Em se tratando de prazo decadencial vinculante da Administração Pública, é necessário ob-
servar os limites conceituais da supremacia do interesse público, bem como da segurança jurídica, a fim
de que os mesmos possam ser ponderados de modo a evidenciar o acerto da observância do prazo
decenal do artigo 205 do novo Código Civil, em se tratando da proteção ambiental.

4.1. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO

Considerando que as pessoas vivem em sociedade, certo é que nesta se encontram diversos
grupos econômicos, culturais e ideológicos com demandas múltiplas, conflitantes e por vezes antinômicas.
Somente na medida em que os interesses da sociedade prevaleçam perante os interesses particulares torna-
se possível evitar a desagregação que fatalmente ocorreria se cada membro ou grupo da coletividade bus-
casse a concretização dos seus interesses particulares. A necessidade de prevalência do bem comum en-
quanto objetivo primordial a ser perseguido pelo Estado é um pressuposto da própria sobrevivência social.

Da superioridade do interesse da coletividade decorre a sua prevalência sobre o interesse do
particular, como condição, até mesmo, da sobrevivência e asseguramento desse último. É no interesse
geral da sociedade e na soberania popular que se encontram os fundamentos da supremacia do interesse
público.

O administrativista Cretella Júnior é quem nos expõe:
“Êste princípio, princípio da supremacia do interesse público, que informa todo
o direito administrativo, norteando a ação dos agentes na edição dos atos admi-
nistrativos e dos órgãos legiferantes nos processos nomogenéticos, de maneira
alguma é princípio setorial, típico, específico do direito administrativo, porque é
comum a todo o direito público, em seus diferentes desdobramentos, já que se
encontra na base de tôda processualística, bem como na raiz do direito penal e
do constitucional.
Não há lei que não atenda ao interesse coletivo; não há processo que não pro-
cure concretizar o equilíbrio social, dando razão a quem a tem, mediante a
efetivação de medidas indiscriminatórias, que afastam a pretensão pessoal, quando
esta não coincide com o ideal-arquétipo de justiça eleito pela coletividade a que
pertençam os demandantes; não há, mesmo nos atos administrativos de caráter
individual, a ausência da supremacia do público sobre o privado.”20

Já proclamava Aristóteles, ao definir o “sumo bem comum”, que “obter e conservar o bem
da cidade é coisa maior e mais perfeita”. Atualmente, trata-se de elemento essencial à caracterização
democrática das instituições públicas, indispensável ao equilíbrio social e dos poderes do Estado. Com
fundamento em tais aspectos, a doutrina do direito administrativo tem entendido que o princípio da supre-
macia do interesse público revela-se imanente no sistema, embora não consagrado em norma específica
da Constituição Federal.

Clássica é a posição que proclama a supremacia e a indisponibilidade do interesse público
como princípios fundantes do mencionado regime. Nesse sentido, os valiosos ensinamentos de Celso
Antônio Bandeira de Mello:
20 Revista de Direito Administrativo, v.93, p.4
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“Trata-se de verdadeiro axioma reconhecível no moderno Direito Público. Pro-
clama a superioridade do interesse da coletividade, firmando a prevalência dele
sobre o do particular, como condição, até mesmo, da sobrevivência e
asseguramento deste último.
É pressuposto de uma ordem social estável, em que todos e cada um possam
sentir-se garantidos e resguardados. No campo da Administração, deste princí-
pio procedem as seguintes conseqüências ou princípios subordinados:
a) posição privilegiada do órgão encarregado de zelar pelo interesse público e
de exprimi-lo, nas relações com os particulares;
b) posição de supremacia do órgão nas mesmas relações.
(...)
Da conjugação da posição privilegiada (a) com a posição de supremacia (b)
resulta a exigibilidade dos atos administrativos - o droit du préalable – dos fran-
ceses – e, em certas hipóteses, a executoriedade muitas vezes até com recurso
à compulsão material sobre a pessoa ou coisa, como a chamada execução de
ofício.
Também decorre da conjugação dos preceitos mencionados a possibilidade,
nos limites da lei, de revogação dos próprios atos através de manifestação uni-
lateral de vontade, bem como decretação de nulidade deles, quando viciados. É
o que se denomina autotutela.”21

Assim, pode-se afirmar que resulta do sistema constitucional, com inúmeras repercussões
administrativas concretas, o princípio implícito da supremacia do interesse público. Referida norma impõe
a qualquer aplicador do Direito tal parâmetro como indicativo da razoabilidade da interpretação adequa-
da para o cumprimento da finalidade pública, a saber, os interesses primários, definidos estes como
aqueles pertinentes à sociedade e tutelados no ordenamento jurídico.

Alice Gonzalez Borges, ao tratar do interesse público, refere-se “aquele cuja supremacia
vincula constitucionalmente todos, pois é de todos e está acima de todos”, referindo-se àquilo que Hector
José Escola define como “um querer valorativo geral e total predominante, que se identifica com o de toda
comunidade” (Revista de Interesse Público, v. 15, p. 93).

Numa sociedade pluralista como a contemporânea, em que se identificam vários centros de
poder e interesses plúrimos de determinados grupos, é necessário fazer prevalecer o interesse pertinente
à sociedade em detrimento de eventuais interesses individuais ou de grupos localizados.

Especificamente quando se trata de medidas destinadas à proteção dos recursos ambientais,
não há dúvida de que a necessidade de lhes assegurar a efetividade é questão de sobrevivência social.
Sobre o caráter fundamental da preservação ambiental observa Édis Milaré:

“É pacificamente aceito em nossos dias, ao menos entre pessoas que exercitam
o discernimento, que preservar e restabelecer o equilíbrio ecológico é questão
de vida ou morte. Os riscos globais, a extinção gradativa de espécies  animais e
vegetais – seja ela decorrente de causas naturais ou de ações antrópicas
degradadoras - , assim como a satisfação de novas necessidades em termos de
qualidade de vida, deixam claro que o fenômeno biológico e suas manifestações

21 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 18.ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p.60-62.
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sobre o Planeta estão perigosamente alterados. Em decorrência,a preocupação
com a vida desemboca numa ‘ética de sobrevivência’, em que os conceitos e os
sistemas de relações ainda não estão suficientemente definidos.”22

Na definição do sistema jurídico, impende considerar que, em uma sociedade em que a
exploração econômica por vezes implica comportamentos predadores e capazes de colocar em risco a
própria sobrevivência humana, é necessário que o Estado assuma o encargo de, na defesa do interesse
público primário, tomar medidas concretas as quais assegurem a proteção ambiental. Um dos instrumen-
tos aptos a coibir a continuidade de ações dessa natureza é exatamente o exercício da polícia administra-
tiva, inclusive com a incidência de multas cuja finalidade é não apenas sancionatória, mas principalmente
pedagógica, no sentido de evitar que novas condutas danosas sejam praticadas.

Sobre esse aspecto, Édis Milaré comenta o princípio do “poluidor-pagador” com habitual
percuciência jurídica:

“O princípio não objetiva, por certo, tolerar a poluição mediante um preço, nem
se limita apenas a compensar os danos causados, mas sim, precisamente, evitar
o dano ao ambiente. Nesta linha, o pagamento pelo lançamento de efluentes,
por exemplo, não alforria condutas inconseqüentes, de modo a ensejar o des-
carte de resíduos fora dos padrões e das normas ambientais. A cobrança só
pode ser efetuada sobre o que tenha respaldo na lei, pena de admitir o direito de
poluir. Trata-se do princípio poluidor-pagador (poluiu, paga os danos), e não
pagador-poluidor (pagou, então pode poluir).”23

É essencial que todo aplicador do Direito se aperceba da especificidade das questões
ambientais, sob pena de eventual inefetividade de tais direitos fundamentais terminar por comprometer a
própria sobrevivência social. O já citado doutrinador Édis Milaré evidencia a importância do papel do
Judiciário na aplicação da justiça ambiental:

“Importante papel é reservado ao Poder Judiciário na tutela do ambiente, uma
vez que é através dele que, basicamente, os direitos da cidadania poderão ser
exercidos, na medida em que nenhuma ameaça ou lesão a direito pode ser sub-
traída de sua apreciação.
(...)
Se fosse possível sintetizar o tratamento da questão no que se refere à tutela
jurisdicional de direitos relativos ao meio ambiente, diríamos que a processualística
necessita de uma visão ao mesmo tempo jurídica, socioeconômica e ecológica.
(...)
Destarte, é possível depreender que o exercício da Magistratura não pode es-
capar a reformulações, algumas delas verdadeiras reviravoltas, imposição dos
tempos históricos de hoje.”2424

Mostra-se indispensável que se assegurem instrumentos coibitivos de empreendimentos e
ações econômicas insensíveis à preservação da qualidade ambiental e dos recursos naturais necessários
às presentes e futuras gerações. Não se trata de postular uma visão reducionista de avanços econômicos,
mas de impedir sua execução contínua com sérias lesões aos direitos da coletividade:

22 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
p.116-117.
23 MILARÉ, Edis. Op. cit., p.164.
24 MILARÉ, Edis. Op. cit., p. 235; 237 e 239.
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“A atividade policial exercida em defesa do ambiente é um dos aspectos desse
poder-dever, que se materializa de diversas formas, entre as quais o poder de
polícia administrativa ambiental. Estas manifestações não se confundem e pos-
suem, cada qual, características e finalidades que lhe são próprias, inclusive quanto
aos agentes dotados de competência para exteriorizá-las.
(...)
Assim, de um lado, a força policial protege o meio ambiente, tendo em mira
garantir a segurança, a tranqüilidade e a salubridade públicas, em defesa do
bem-estar da população.
(...)
Por seu turno, a polícia dita administrativa atua na fiscalização das atividades
lesivas ao ambiente, aplicando aos infratores da legislação ambiental sanções
previamente tipificadas em normas jurídicas.”25

Na análise de institutos viabilizadores da proteção ambiental é necessário discernimento acen-
tuado para evitar que interpretações jurídicas não terminem por comprometer a efetividade indispensável
à supremacia do interesse público.

Esclareça-se que não se entende que eventual contraposição entre o interesse da coletividade
(proteção ao meio ambiente) e o interesse privado (exploração de atividades econômicas) conduza à
negação da supremacia do primeiro. O fato de se exigir ponderação entre a necessidade de predomínio
do bem comum e outros princípios condicionantes da atuação estatal e protetivos dos interesses privados
não significa impossibilidade de prevalecimento do interesse público na hermenêutica de cada um dos
institutos pertinentes à matéria.

Não se pode olvidar que em vários dispositivos constitucionais encontram-se elementos
indutores do princípio da supremacia, imanente ao texto da CR/88 (art. 5º, XXXIV, artigo 184, “caput”,
artigo 182, § 4º, III, artigo 30, VIII, artigo 66, § 1º, art. 192 e 193). Não se ignore dispositivos como o
artigo 3º, IV da CF que coloca como um dos objetivos fundamentais da República a promoção do bem
de todos, nem mesmo o artigo 225 da CR/88 que impôs tanto ao Poder Público como à coletividade o
dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Ademais, as inúme-
ras regras infraconstitucionais que estipulam benefícios materiais e processuais evidenciam a razoabilidade
do sacrifício particular em favor da coletividade, principalmente no tocante à matéria ambiental.

Nesse sentido, confira-se a posição de Hidemberg Alves da Frota:

“Em suma, cotejando-se os ensinamentos da Ciência do Direito com os coman-
dos definidos do Direito Positivo Comparado, infere-se que o princípio da su-
premacia do interesse público sobre o privado, embora enraizado no Direito
Público, alastra-se por todo o ordenamento jurídico, submetendo as esferas
pública e privada, as pessoas jurídicas e físicas, o Estado e o particular, ao
interesse geral da sociedade e à soberania popular, assegurando a consecução
do bem comum ancorada em uma ordem jurídica a serviço dos anseios de todos
os seres humanos, compromissada com a democracia e desvinculada do culto
tanto ao individualismo quando aos interesses meramente estatais.”26

25 MILARÉ, Edis. Op. cit., p. 252.
26 RDA, v. 239, jan./mar., 2005, p.62-63.
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A própria Constituição evidencia fundamentos com base em que pode o Estado restringir o
exercício de direitos individuais em prol dos interesses da coletividade à preservação ambiental. E se a
Constituição o faz, explícita e implicitamente, é inadmissível negar preservação à supremacia do interesse
social, na hipótese de conflito com interesses privados de natureza econômica. Este é um aspecto que não
pode ser ignorado quando se analisa as ações fiscalizadoras do Poder Público, sendo inadmissível que a
tutela administrativa através de medidas punitivas termine ineficaz em razão de interpretação que estipule,
fora dos limites do ordenamento, prazos decadenciais incompatíveis com a natureza e a essencialidade do
bem jurídico em questão.

Evidenciando a supremacia do interesse público como fundamento do poder de polícia ad-
ministrativa, assenta Elody Nassar:

“A superioridade do interesse público sobre o privado é uma norma constituci-
onal implícita, que decorre da leitura teleológica e sistemática do conjunto de
normas constitucionais que vinculam a Administração Pública.
O poder de polícia da Administração Pública, cujo vínculo com a legalidade é
sabidamente difuso, é centrado no princípio da superioridade do interesse públi-
co sobre o privado. Assim, as atividades como a construção, a indústria de
alimentos ou remédios, o uso das águas, a exploração das florestas ou das mi-
nas, além das atividades relacionadas à segurança, saúde e moralidade públicas,
e tantas outras, estão sujeitas ao poder de polícia.”27

Conclui-se, por conseguinte, que, se o exercício da polícia administrativa ambiental funda-
menta-se na supremacia do interesse da coletividade em face dos interesses privados, é imprescindível
considerar a precedência referido princípio quando da interpretação destinada ao estabelecimento do
prazo decadencial em que se mostra lícito o exercício do poder de polícia.

4.2. DA  PONDERAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  EM  RELAÇÃO  À  DECADÊNCIA
       ADMINISTRATIVA RELATIVA AO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL

 Não há dúvida que, quando se analisa o período de tempo dentro do qual o Estado pode exercer a
polícia administrativa ambiental, entram em questão diversos princípios integrantes do regime jurídico de
direito público: o princípio da legalidade, o princípio da supremacia do interesse público, bem como o
princípio da segurança jurídica.

Em se tratando de princípios, não cabe falar-se em antinomias ou excludências aptas a serem
resolvidas por critérios cronológicos (lex posterior derogat priori), hierárquicos (lex superior derogat
legi inferiori) ou de especialidade (lex specialis derogat generali). É que os princípios, em caso de
conflito, não observam a lógica do “tudo ou nada”, admitindo que lhes seja atribuído peso diverso, em
face das peculiaridades das circunstâncias concretas. A presença de um princípio não é fator capaz de,
por si só, afastar a incidência de outro. É inadmissível defender a observância unilateral de um deles com
desrespeito genérico e apriorístico de um princípio diverso. Cabe ao hermeneuta buscar a integração
entre os princípios na hipótese de eventual convivência conflituosa. Sendo assim, no caso de choque ou
tensão entre duas normas principiológicas em dada situação concreta, é imperioso que se busque o equi-
líbrio na espécie, sendo a ponderação adequada a cada circunstância empírica em exame.

27 NASSAR. Prescrição na administração pública. São Paulo: Saraiva, 2004. p.48.
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Como observa Humberto Bergmann Ávila:

“A solução de uma colisão de normas-princípios depende da instituição de re-
gras de prevalência entre os princípios envolvidos, a ser estabelecida de acordo
com as circunstâncias do fato concreto e em função das quais será determinado
o peso relativo de cada norma-princípio. A solução de princípios não é estável
nem absoluta, mas moveis e contextual. A regra de prevalência, segundo a qual
determinada norma princípio em determinadas condições tem preferência sobre
outra norma-princípio, institui uma hierarquia móvel entre ambas as medidas, já
que pode ser modificada caso alterado o contexto normativo e fático.”28

Elucida Francisco Chaves dos Anjos Neto que a colisão entre princípios passa por um juízo
de peso

“ou seja, com predominância daquele de maior envergadura -, via ponderação
dos bens em cotejo, a partir de que se trabalha com as circunstâncias tidas
como relevantes na situação litigiosa, ao mesmo tempo lançando mão dos argu-
mentos a favor e contra cada um deles, até chegar à precedência de um princí-
pio em relação ao outro.

De qualquer forma, é o caso de esclarecer que, em tais situações, nem por isso
a validade do princípio preterido é questionada, pois o que há é apenas uma
relação de precedência condicionada, mas sem cogitar a possibilidade de seu
desaparecimento do ordenamento jurídico, senão naquele cenário específico.”29

Deve-se buscar, no exercício desta tarefa, a solução que implique menor restrição às normas
principiológicas em confronto. Nesse contexto, é indispensável que se desenvolvam técnicas capazes de
trabalhar multidirecionalmente, destacando-se a denominada “técnica da ponderação” cuja formulação
inicial tem sido atribuída a Dworkin no final da década de 60:

“A ponderação consiste, portanto, em uma técnica de decisão jurídica, aplicável
a casos difíceis, em relação aos quais a subsunção se mostrou insuficiente, so-
bretudo quando uma situação concreta dá ensejo à aplicação de normas de
mesma hierarquia que indicam soluções diferenciadas.”30

Atente-se para o fato de que a ponderação entre princípios não consiste em atividade mate-
mática ou exata. Surge, orientando o processo hermenêutico, a proporcionalidade como um critério ca-
paz de indicar o princípio ao qual será assegurada precedência no caso concreto, diante das normas
vigentes em face do conflito em questão.

Isso se dá, obviamente, em razão da complexidade de determinada situação, que abrange
uma variedade de fatores e bens jurídicos os quais exigem um balanceamento entre os diversos princípios
aptos a incidirem na espécie, exatamente como ocorre quando se trata do período de tempo em que se
entende cabível o exercício do poder de polícia ambiental. Nestas conjunturas complexas, denominadas
por parte da doutrina como “hard cases”, a solução correta, à luz do Direito, surgiria da técnica da
28 Revista dos Trimestral de Direito Público, v.24, p.163.
29 ANJOS NETO. Princípio da probidade administrativa: regime igualitário no julgamento dos agentes públicos.
Belo Horizonte: Del Rey, 2004. v.235. p.9.
30 Revista de Direito Administrativo, v.235, p.9.
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ponderação, a qual viabilizaria o balanceamento entre normas vagas e mutáveis até mesmo pelas condi-
ções sociais que as inspiram.

Assinala o professor Gustavo Binenbojm:

“A técnica da ponderação encontra aplicação recente tanto nos países da common
law, como do sistema continental europeu, como forma de controle da
discricionariedade administrativa e de racionalização dos processos de defini-
ção do interesse público prevalente. Nesse processo, os juízos de ponderação
deverão ser guiados pelo princípio da proporcionalidade.”31

O princípio da proporcionalidade assume, em relação à técnica da ponderação, a função
auxiliar de identificar, em dada situação empírica, qual a norma principiológica incide como meio adequa-
do, necessário e proporcional para realizar o fim legítimo na espécie. Trata-se, assim, de um instrumento
jurídico para elucidação de conflitos, porquanto guia potencial da atividade interpretativa necessária à
acomodação de princípios em tensão, a serem eleitos ou rejeitados, renovados e redimensionados, em
cada realidade.

Na mesma esteira, tenha-se o entendimento de Willis Santiago Guerra Filho ao afirmar que o
princípio da proporcionalidade destina-se à preservação dos direitos fundamentais na ordem jurídica do
Estado Democrático de Direito:

“O ‘princípio da proporcionalidade em sentido estrito’ determina que se estabe-
leça uma correspondência entre o fim a ser alcançado por uma disposição
normativa e o meio empregado, a qual deve ser juridicamente a melhor possível.
Isso significa, acima de tudo, que não se fira o ‘conteúdo essencial’ (Wesensgehalt)
de direito fundamental, com o desrespeito intolerável do valor/princípio que o
define: a dignidade humana. Significa pelo estado de colisão potencial em que se
encontram, vão implicar o princípio da proporcionalidade. Essa aplicação, po-
rém, vai requerer um conflito atual entre princípios, para que se configure a
hipótese ‘fático-normativa’ prevista no princípio da proporcionalidade. (...)
Daí termos acima referido a esse princípio como ‘princípio dos princípios’, ver-
dadeiro principium ordenador do direito.” (Revista dos Tribunais, v. 719, p. 59)

E completa o mesmo professor:

“É ele que permite fazer a ponderação ou sopesamento (Abwägung, balancing)
dos princípios e direitos fundamentais, bem como dos interesses e bens jurídicos
em que se expressam, quando se encontram em estado de contradição, soluci-
onando-a de forma que maximize o respeito a todos os envolvidos no conflito.”
(Revista dos Tribunais, v. 719, p. 61)

Além de viabilizar a verificação da relação lógica entre meios e fins, bem como a adoção da
alternativa menos gravosa, o princípio da proporcionalidade tem sido o parâmetro para avaliar os interes-
ses em conflito quando da tensão entre princípios, impedindo o comprometimento da proteção à dignida-
de da pessoa humana.

Considerando a proporcionalidade como instrumento norteador da identificação do princí-

31 Revista de Direito Administrativo, v.239, jan./mar., 2005, p.21.
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pio incidente de modo precedente na hipótese em comento, certa é a necessidade de se fazer prevalecer
as medidas punitivas do Estado impostas a serviço da comunidade e na defesa do patrimônio público,
principalmente atentando para a finalidade pedagógica das penalidades aplicadas em face das infrações.

A adequação de se afastar o prazo decadencial de 05 (cinco) anos da Lei Federal nº 9.873/
99 com observância da regra geral de 10 (dez) anos do artigo 205 do Código Civil de 2002 é manifesta,
não somente pelas razões evidenciadas no item 2 “supra”, mas também pela circunstância de não ser
proporcional a fixação de um prazo qüinqüenal de decadência quando se trata de medidas punitivas de
infrações ambientais.

Com efeito, o ordenamento jurídico hoje estabelece prazo decadencial de cinco anos para a
revisão de atos administrativos ilícitos praticados pela Administração Pública, quando afastada qualquer
hipótese de má-fé, inclusive do administrado, e se desses atos decorrem efeitos benéficos para o seu
destinatário. Nesse sentido, reitere-se a regra do artigo 65 da Lei Mineira nº 14.184/2002 (“o dever da
administração de anular ato de que decorram efeitos favoráveis para o destinatário decai em cinco anos
contados da data em que foi praticado, salvo comprovada má-fé”), bem como o artigo 54 da Lei Federal
nº 9.784/99 (“O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos
favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo
comprovada má-fé”).

Ora, não é razoável imaginar que o prazo decadencial para o exercício da autotutela estatal,
na hipótese de um ato ilícito cometido pelo Poder Público, estando de boa-fé o administrado dele
beneficiário, seja o mesmo para a Administração Pública levar a efeito conduta estatal destinada à puni-
ção do infrator de normas ambientais. Nesta segunda hipótese, a própria natureza da infração ambiental
afasta o pressuposto da boa-fé do administrado sujeito à penalidade administrativa. Conseqüentemente,
alguém cuja conduta causou um dano ambiental lesivo à sociedade, tantas vezes de forma dolosa, não
merece a mesma proteção de um terceiro que, de boa-fé, beneficiou-se de um ato estatal simplesmente
anulável.

Nesse contexto, não há dúvida da razoabilidade de se afastar o prazo qüinqüenal de deca-
dência (previsto para situações como a do artigo 65 da Lei Mineira nº 14.184 e Lei Federal nº 9.784) e
de se observar do prazo decenal fixado como regra geral no artigo 205 do novo Código Civil. Não se
postula a imprescritibilidade como cabível na espécie, em estrita observância ao terceiro paradigma
caracterizador da proporcionalidade, a saber, a proporcionalidade em sentido estrito evidenciada pelo
eqüilíbrio entre os meios e os fins perseguidos na espécie. Entende-se, s.m.j, que o meio especificado
(decadência no prazo de dez anos) é adequado à instrumentalização dos fins públicos perseguidos
(efetividade das medidas de polícia administrativa aplicadas na concretização da proteção ambiental).

Ao aplicador do direito a quem cabe proteger o interesse social, é mister considerar todos os
aspectos específicos da matéria em questão, principalmente as especificidades dos instrumentos de re-
pressão às condutas e às atividades consideradas lesivas ao meio ambiente. Ponderando-se a segurança
jurídica em face da legalidade e da supremacia do interesse público, exclui-se a possibilidade de se falar
em decadência qüinqüenal na espécie.

O próprio Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a técnica da ponderação como instru-
mento de solução dos conflitos de interesses:

“(...) o princípio da proporcionalidade representa um método geral para a solu-
ção de conflitos entre princípios, isto é, um conflito entre normas que, ao contrá-
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rio do conflito entre regras, é resolvido não pela revogação ou redução teleológica
de uma das normas conflitantes nem pela explicitação de distinto campo de
aplicação entre as normas, mas antes e tão somente pela ponderação do peso
relativo de cada uma das normas em tese aplicáveis e aptas a fundamentar deci-
sões em sentidos opostos. Nessa última hipótese, aplica-se o princípio da
proporcionalidade para estabelecer ponderações entre distintos bens constitu-
cionais. Em síntese, a aplicação do princípio da proporcionalidade se dá quando
verificada restrição a determinado direito fundamental ou um conflito entre dis-
tintos princípios constitucionais de modo a exigir que se estabeleça o peso rela-
tivo de cada um dos direitos por meio da aplicação das máximas que integram o
mencionado princípio da proporcionalidade.”32

A proporcionalidade apresenta-se como mecanismo adequado a que se promova a adapta-
ção ao Direito Administrativo, em especial às questões ambientais, das recentes teorias sobre os princípi-
os, preservados os fundamentos basilares desse ramo jurídico. Se observada, pode ser instrumento eficaz
apto a contornar as dificuldades hermenêuticas tão bem reconhecidas por Almiro do Couto e Silva:

“A dificuldade no desempenho da atividade jurídica consiste muitas vezes em
saber o exato ponto em que certos princípios deixam de ser aplicáveis, cedendo
lugar a outros. Não são raras as ocasiões em que, por essa ignorância, as solu-
ções propostas para problemas jurídicos têm, como diz Bernard Schwartz, ‘toda
a beleza da lógica e toda a hediondez da iniqüidade’ (...)”.33

Principalmente quando se trata de medidas pertinentes ao exercício da polícia ambiental,
considera-se tão iníquo restringir o Direito Administrativo à legalidade estrita e à supremacia quanto
ignorar tais paradigmas em favor, exclusivamente, da segurança jurídica ou pacificação social. Excludências
são danosas ao interesse público pouco importa o lado a que tende o pêndulo principiológico do Direito
Administrativo.

Assim sendo, renova-se, com acentuado rigor, o repúdio a idéia de que incidiria na espécie o
prazo decadencial de cinco anos. Em situações semelhantes, em que se identifica um “vazio normativo”
regulatório de prazo decadencial, a doutrina tem postulado a necessidade de se observar a ponderação
de princípios como única saída para identificar, com eqüidade, o prazo adequado à espécie. Nesse sen-
tido, Almiro do Couto e Silva examina as situações que se constituíram anteriormente à entrada em vigor
do art. 54 da Lei 9.784/99, afirmando que as mesmas devem ser solucionadas à luz do princípio da
segurança jurídica, entendido como princípio da proteção à confiança, ponderado juntamente com o
princípio da legalidade, exatamente como procedeu o STF no MS 22.357-DF. Nestas situações,

“ficava no prudente arbítrio do julgador ou do aplicador do direito determinar,
diante das peculiaridades do caso concreto, qual a extensão do prazo, após o
qual, não ocorrendo a má fé dos destinatários do ato administrativo, ficaria a
Administração Pública inibida de anulá-lo, para, desse modo, assegurar a esta-
bilidade das relações jurídicas com base no princípio da segurança jurídica.”34

32 Intervenção Federal 2.257/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno do STF, apud RDA, v.239, p. 21-22. Confira-se ainda, a
propósito da concorrência de princípios e, em especial, a proporcionalidade: Reclamação 2.126, rel. Min. Gilmar Mendes,
j. 12.08.2002., DJU de 19.08.2002, Informativo 288 do STF.
33 RDA, v.84, p.262.
34 RDA, v.237, p.309.
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Ainda no mesmo sentido, tem-se a opinião de Juarez Freitas:
“Com certeza, havendo má-fé, não pode ser acolhido o prazo que funciona
como espécie de regra em Direito Administrativo, isto é, de cinco anos, pois tal
inteligência minaria o sentido da própria ressalva. (...) Desta forma, nas hipóte-
ses de comprovada má-fé, tanto o prazo decadencial como o respectivo côm-
puto haverão de ser diferenciados, de modo que: 1º) o prazo máximo de deca-
dência será, por ora, de vinte anos para as ações pessoais; 2º) o cômputo do
prazo será a partir da ciência do ato lesivo, não da data da ocorrência do vício.
Com esta adição interpretativa, tudo indica que se harmonizam os princípios em
tela.
Logo, o art. 54 da Lei 9.784/99 deve ser entendido de maneira que, havendo
má-fé (v.g., fraude ou participação em fraude por parte do beneficiário dos
efeitos do ato viciado), o prazo decadencial para o direito/dever de anulação
deve ser contado de modo distinto, isto é, a partir da ciência da fraude (o que
evita, no caso paulista – cujo prazo decadencial é de dez anos -, a coincidência
de prazo em se tratando das ações reais, algo que ocorreria se se aplicasse
apenas o art. 177 do antigo Código Civil). O princípio da segurança, nesta
perspectiva, desaconselha que a má-fé do beneficiário torne, por si só, o ato
incorrigivelmente nulo, pois, como salientado, salvo para ‘atos inexistentes’ (que
não geram direitos, tema de outro estudo), necessário reconhecer prazo
decadencial. Mister fazê-lo, todavia, de modo assaz peculiar. (...) Frise-se, fi-
nalmente, que, apesar do reconhecimento do prazo decadencial ampliado, não
há, neste caso da má-fé, como cogitar de fato consumado, fenômeno tecnica-
mente inconfundível.”35

O raciocínio é o de que a má-fé presente na espécie impede que se aplique o mesmo critério
do cômputo de prazo previsto para boa-fé. A ilicitude, sendo de natureza extremamente grave, assim
como sucede, v.g., quando da prática de improbidade qualquer uma das espécies (enriquecimento ilícito,
dano ao erário ou grave violação aos princípios), deve acarretar, sem a menor condescendência, a obser-
vância de um prazo decadencial significativamente ampliado (como dito, adotando o prazo citado do
Código Civil, a par do aludido cômputo do prazo a partir da ciência da fraude).36

Aplicando tais premissas ao presente caso, tem-se clara a licitude de o aplicador, diante do
caso concreto, entender que não é digna de proteção após o curto período de cinco anos a conduta do
administrado que infringe normas protetivas do meio ambiente, atraindo a incidência de penalidades admi-
nistrativas. Isto principalmente em virtude da intercorrência de outros fatores (interesse social de assegu-
rar a efetividade das medidas punitivas, principalmente diante da relevância dos valores jurídicos feridos),
devendo prevalecer, em conclusão pela aplicação da supremacia do interesse público e da legalidade e
não apenas a segurança jurídica.

5. DA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA DECADÊNCIA E DA AUSÊNCIA PRESCRIÇÃO
   INTERCORRENTE

Especificamente sobre a possibilidade da decretação de ofício da decadência administrativa,
considera-se irrepreensível o posicionamento defendido no Parecer nº 12.618 no sentido da natureza de

35 Revista Interesse Público, n.16, p. 43-44.
36 FREITAS, Juarez. Revista Interesse Público, n.16, p.44.
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ordem pública dos prazos decadenciais, devendo a Administração Pública reconhecer a sua ocorrência,
de ofício, em estrito cumprimento aos princípios da legalidade e veracidade, da moralidade, da
impessoalidade, da eficiência, da segurança jurídica e da supremacia do interesse público.

Afinal, em se tratando de decadência o que perece é o próprio direito ao exercício da polícia
ambiental, não importa o âmbito em que o mesmo seja exercido, seja na esfera administrativa, seja na do
Poder Judiciário. Como elucida Almiro do Couto e Silva, não teria qualquer sentido que a extinção do
direito apenas se desse no seio da Administração Pública, mas que ele continuasse vivo para que o Poder
Público tivesse a possibilidade de exercê-lo em ação judicial (ilógico e incongruente). Para o referido
autor, extinto, portanto, pela decadência, o direito, não há mais como exercitá-lo, por qualquer maneira
ou via, devendo a decadência “ser conhecida pelo juiz de ofício, consoante o que dispõe, com rigor
técnico, o art. 210 do novo Código Civil: ‘Deve o juiz de ofício, conhecer da decadência, quando
estabelecida por lei’, diferentemente do que se passa com a prescrição que, em geral, tem de ser argüida.”37

No mesmo sentido, Francisco Amaral assevera que a decadência se opera de maneira fatal,
atingindo irremediavelmente o direito, se não for oportunamente exercido: “No caso de decadência legal,
deve o juiz conhecê-la de ofício (CC, art. 210).”38

Especificamente em relação à prescrição intercorrente, que se consuma no curso de ação
judicial ou de processo administrativo, certa é a não incidência da regra do § 1º do artigo 1º da Lei
Federal nº 9.873/99, pelas razões exaustivamente analisadas no item 2. Contudo, os casos gerais de
interrupção e suspensão estão relacionados no Código Civil e previstos em leis especiais no tocante à
decadência e à prescrição incidirão no tocante à Administração Pública, sempre que sujeita às regras
gerais da Lei nº 10.406/2002 e diplomas específicos sobre a matéria. Não há mais dúvida da superação
do entendimento segundo o qual o prazo decadencial nunca se interrompe ou suspende, tendo em vista
normas como o art. 54, § 2º da Lei Federal nº 9.784/99 que considera exercício do direito de anular
qualquer medida da autoridade que importe impugnação à validade do ato (medida positiva interrompe o
prazo decadencial de cinco anos para a revisão de ato anulável, iniciando-se nova contagem se for o
caso).

Observe-se, por fim, que o prazo decadencial para o exercício do poder de polícia adminis-
trativa expira após imposta a penalidade cabível, sujeitando-se a Administração, a partir de então ao
prazo prescricional incidente no tocante à sua pretensão na espécie. Nesse sentido, confira-se a pondera-
ção aviada no Parecer nº 12.618:

“Se após a constituição do crédito (findo o processo administrativo) o adminis-
trado deixa de cumprir sua obrigação/pagamento da multa, só então poderá a
Administração fazer valer sua pretensão em recebe-lo mediante ação judicial
própria (Execução Fiscal), a partir do que (desde que exigível)poderá falar-se
em prazo prescricional.
A partir dos fundamentos expostos, conclui-se que, referindo-se a consulta apenas
aos processos administrativos, não há que se falar ainda em prescrição, mas
apenas em decadência nos termos deste parecer.” (fl. 11)

37 RDA, v.237, p.292-293.
38 AMARAL, Francisco. Op. cit., p.589.
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6. DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DA PENALIDADE AMBIENTAL
    FIXADA PELO ESTADO, DIANTE DA INADIMPLÊNCIA DO INFRATOR

Consoante se explicitou “in retro”, após a aplicação da penalidade ambiental pelo Estado,
deixa de incidir o prazo decadencial para o exercício da polícia ambiental, competência reconhecida
enquanto direito potestativo ao Poder Público. Depois de incidente a pena cabível, a Administração
Pública passa a ter em seu favor reconhecido direito subjetivo à cobrança do seu cumprimento. Como
elucida Francisco Amaral, direito subjetivo

“é o poder que o ordenamento jurídico reconhece a alguém de ter, fazer ou
exigir de outrem determinado comportamento. É verdadeira permissão jurídica,
ou ainda, é um poder concedido ao indivíduo para realizar seus interesses. Re-
presenta a estrutura da relação dever-poder, em que ao poder de uma das par-
tes corresponde o dever da outra.”39

Se o infrator, sujeito à penalidade administrativa, não a cumpre tem-se nascida a pretensão
pública de recorrer à Juízo, a fim de obter a coerção estatal no sentido da sua observância. Afinal, “A
pretensão que nasce no momento em que o credor pode exigir a prestação, e esta não é cumprida,
causando lesão no direito subjetivo, pressupõe, assim, a existência de um crédito, com o qual não se
confunde”.40

Destarte, ao contrário do momento em que exerce, unilateralmente, o poder de polícia ambiental
fixando penalidades como multas, sem a necessidade de recorrer previamente ao Judiciário ou de obter a
aquiescência do infrator, a Administração Pública, diante da inadimplência do particular diante da pena já
aplicada, submete a sua pretensão ao Poder Judiciário:

“Da infração desse dever resulta, nas relações jurídicas patrimoniais, um dano
para o titular do direito subjetivo. Nasce, então, para esse titular, o poder de
exigir do devedor uma ação ou omissão, que permite a composição do dano
verificado. A esse direito de exigir chama a doutrina de pretensão, por influência
do direito alemão (...) A pretensão revela-se, portanto, como um poder de exi-
gir de outrem uma ação ou omissão. É, para alguns, sinônimo de direito subjetivo,
embora com conotação dinâmica, enquanto  aquele é estático e, para outros,
ainda, uma situação jurídica subjetiva.”41

Na hipótese de omissão administrativa na perseguição do adimplemento no tocante à pena-
lidade aplicada, incidem prazos prescricionais, os quais se iniciam a partir da violação do direito subjetivo
do Poder Público. Segundo o magistério de Francisco Amaral:

“Para que se configure a prescrição é preciso que se reúnam os seguintes ele-
mentos: a) um direito subjetivo lesado, do que necessariamente nasce uma pre-
tensão de ressarcimento; b) a não-exigência do cumprimento do respectivo de-
ver, ou do ressarcimento do dano; c) o decurso do prazo que a lei prefixa.”42

39 AMARAL, Francisco. Op. cit., p.575.
40 AMARAL, Francisco. Op. cit., p.575-576.
41 AMARAL, Francisco. Op. cit., p.575.
42 AMARAL, Francisco. Op. cit., p.578.
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Nesse sentido, o momento em que nasce a pretensão da Administração de ver cumprida a
penalidade ambiental fixada após o exercício do poder de polícia é o instante seguinte à aplicação da pena
na via administrativa, do modo final e irrecorrível. Conseqüentemente, o prazo prescricional começa a
correr a partir da fixação definitiva da pena ambiental pela Administração Pública.

No caso em exame, admite-se a fixação de multas administrativas por entidades estaduais
como, v. g., a FEAM, no exercício do poder de polícia, em razão do descumprimento de normas ambientais
por particulares. Tais entidades administrativas integrantes deverão recorrer ao Judiciário, por meio do
órgão de representação processual competente, com a finalidade de obter a cobrança forçada dos valo-
res devidos. À obviedade, as dívidas daí resultantes não têm natureza tributária, mesmo quando submeti-
das à cobrança pelo regime de execução fiscal previsto na Lei nº 6.830/80 (art. 2º). Tal fato, por sua vez,
não desnatura a natureza própria de cada obrigação, inclusive no tocante aos prazos prescricionais.

Certo é que o prazo prescricional de cindo anos previsto no art. 174 do Código Tribunal
Nacional diz respeito apenas à ação para cobrança de crédito tributário. Já os créditos compreendidos na
dívida ativa que não possuem natureza tributária, como aqueles resultantes de penalidades ambientais,
submetem-se ao prazo geral previsto no art. 205 do Código Civil de 2002: “A prescrição ocorre em dez
anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência pátria desde a vigência do Código Civil anterior:

“ADMINISTRATIVO. MULTA. SUNAB. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. 20
ANOS. CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 177. MAJORAÇÃO DE PREÇOS.
CONGELAMENTO. DECRETO 63.196/68. DL 2284/86.
1. A natureza jurídica da multa imposta por infração administrativa é a de “Dívi-
da Ativa Não-Tributária”, consoante expressa definição contida no artigo 39,
parágrafo 2º, da Lei 4320/64. E, embora sua cobrança encontre-se sujeita às
regras da Execução Fiscal, de acordo com o disposto no artigo 2º, da Lei 6830/
80, nem por isso, tal crédito da Fazenda submete-se à prescrição qüinqüenal
prevista no artigo 174, do CTN, por vincular-se esta incidência prescricional,
exclusivamente, aos créditos de natureza tributária, inconfundíveis com o crédito
retratado.
2. A prescrição para cobrança de multa administrativa sujeita-se ao prazo de 20
anos previsto pelo artigo 177, primeira parte, do Código Civil.
3. Após a edição do Decreto-Lei 2284/86, restou sem eficácia o disposto no
artigo 9º, parágrafo 3º, do Decreto 63.196/68, que considerava autorizado pedi-
do de majoração de preço, quando sobre ele não se manifestasse, em 45 dias, o
CIP, dada a manifesta incompatibilidade material deste dispositivo com as regras
de congelamento de preços implementadas por aquele DL, e quanto a isso consi-
derando-se tratar-se este de norma de hierarquia superior.
4. Improvimento da apelação. Sentença confirmada”. (TRF 1ª Região, AC
01230554, Quarta Turma, Relator Juiz Alexandre Vidigal, DJ 26/02/1999, p. 452).
“ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA.
SUNAB. CTN. CÓDIGO CIVIL, ART. 177.
1. As multas administrativas impostas pela SUNAB têm natureza jurídica de
dívida ativa não-tributária, conforme expressamente dispõe o art. 39, § 2º, da
Lei 4.320/64.
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Embora sua cobrança se sujeite às regras da Lei nº 6.830/80, que trata da
execução fiscal, não lhes são aplicáveis as disposições do CTN no que tange à
prescrição (art. 174), por vincular-se esta incidência prescricional exclusiva-
mente aos créditos de natureza tributária.
2. A prescrição para a cobrança de multa administrativa sujeita-se ao prazo de
20 anos, tal como previsto no art. 177, primeira parte, do CC”. (TRF 4ª Re-
gião, AC 186919, Terceira Turma, Relator Juiz Paulo Afonso Brum Vaz, DJ 14/
06/2000, p. 127/128).

Assim, em relação às dívidas de natureza não tributária, resultantes de penalidades ambientais,
tem-se que a prescrição da ação para a cobrança do crédito ocorre em 10 (dez) anos, observada a regra
de transição do artigo 2.028 do novo Código Civil, exaustivamente analisada no item 3.

CONCLUSÃO

Pelas razões expostas, entende-se pela revisão do posicionamento anteriormente consagra-
do no Parecer nº 12.618, de 11.03.2002, afirmando-se natureza decadencial do prazo a que se sujeita a
Administração Estadual para o exercício do poder de polícia ambiental, sendo inaplicável o artigo 1º da
Lei Federal nº 9.873/99, em especial a prescrição intercorrente prevista no § 1º do referido artigo 1º da
Lei Federal nº 9.873/99. Destarte, para o Estado de Minas Gerais exercer as atividades de polícia em
favor da proteção ao meio ambiente, incide a regra geral do prazo decenal do artigo 205 do novo Código
Civil, tendo em vista a necessidade de ponderação da segurança jurídica em face da supremacia do
interesse público em se tratando de medidas punitivas instrumentais da proteção dos recursos naturais
assegurada no ordenamento vigente. Outrossim, fixadas as penalidades cabíveis, inicia-se o prazo
prescricional decenal para a cobrança forçada dos valores devidos, com observância, nos casos cabíveis,
da regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil (Lei nº 10.406).

À consideração superior.

Belo Horizonte, 06 de setembro de 2005.

RAQUEL MELO URBANO DE CARVALHO
Procuradora do Estado
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O Excelentíssimo Senhor Governador do Estado exarou no Parecer nº 14.557-AGE, do
Advogado-Geral do Estado, o seguinte despacho:

“Aprovo.
Em 28/9/2005".

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,

Adoto para os fins do art. 7º da Lei Complementar nº 75, de 13 de janeiro de 2004, o anexo
PARECER Nº 14.557-AGE, de 23 de setembro de 2005, da lavra do Procurador do Estado Érico
Andrade e submeto-o a elevada consideração de Vossa Excelência para os efeitos do inc. I, do art. 7º da
referida Lei Complementar.

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2005.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA

Advogado-Geral do Estado

PROCEDÊNCIA: Advocacia Geral do Estado - AGE
INTERESSADO: Conselho Superior da Advocacia Geral do Estado
NÚMERO: 14.557
DATA: 23 de setembro de 2005
ASSUNTO: PROCURADOR DO ESTADO. AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE

CARGO EM COMISSÃO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. PRO-
MOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS COMPLE-
MENTARES ESTADUAIS 30/93, 35/94 E 81/04.

RELATÓRIO

A Diretoria de Pessoal da Advocacia Geral do Estado apresentou ao Conselho Superior da
AGE a seguinte questão:

“Solicito orientação de V.Exa. quanto à inclusão do período dos Procuradores
relacionados em anexo, na lista de antiguidades a ser publicada em julho do
corrente ano, referente ao tempo de serviço público, ou seja, o período deve ser
interrompido ou tais situações foram autorizadas pelo Conselho desta Advoca-
cia-Geral do Estado (...)”

O ilustre Conselheiro-Procurador José Marcos Rodrigues Vieira apresentou entendimento
no sentido de que deveria ser feita a contagem do tempo por antiguidade dos vários Procuradores listados
em sua manifestação. Confira-se a conclusão:

“Sou, portanto, apenas para fins de Antiguidade, por que se conte o tempo de
exercício de cargos em comissão fora da carreira, relativamente aos Procurado-
res nominados”

Foi, então, o expediente encaminhado a esta Consultoria Jurídica, em razão de
deliberação do Conselho Superior da AGE.
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PARECER

No âmbito da matéria servidor público, deve-se partir de importante premissa: o Estado tem
autonomia legislativa para estabelecer o regramento ou estatuto de seus servidores, respeitando, entretan-
to, a normatização da Constituição Federal relativa aos servidores (arts. 37 a 41), que é impositiva para
todos os entes da federação.

Com isso, a legislação federal sobre o funcionalismo público não se aplica ao Estado. Eventuais
questões relativas aos servidores estaduais, têm de ser resolvidas à luz, exclusivamente, da legislação
estadual, cotejando-se, apenas, a legislação estadual com a Constituição Federal.

Nesse sentido, de há muito lecionava Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Não há um regime jurídico uniforme para todos os funcionários públicos, da
União, dos Estados e dos Municípios. Cada uma destas pessoas políticas legisla
para si, fixando as regras que melhor lhes pareçam para organização e disciplina
da atividade funcional de seus agentes. A União legisla sobre os funcionários
federais, o Estado sobre os estaduais e o Município sobre os municipais. (...)

Todos, contudo, devem obediência, como é lógico, aos princípios constitucio-
nais sobre a matéria (...)” (Apontamentos sobre os Agentes e Órgãos Públicos,
RT, 1984, p. 41/42).

Na mesma linha, Hely Lopes Meirelles:

“Cada entidade estatal é autônoma para organizar seus serviços e compor seu
pessoal. Atendidos os princípios constitucionais e os preceitos das leis nacionais
de caráter complementar, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão seus regimes jurídicos, segundo suas conveniências admi-
nistrativas e as forças de seus erários (CF, arts. 39 e 169)” (Direito Administra-
tivo, Malheiros, 26a ed., 2001, p. 395).

No caso em exame, cuida-se de averiguar a forma de contagem de tempo de serviço de uma
espécie de servidor estadual (Procurador do Estado) para efeito de confecção de lista de antiguidade,
matéria em que a Constituição Federal (arts. 37 a 41) é silente.

Com isso, conclui-se, como premissa, que a resposta à questão deverá ser encontrada única e
exclusivamente no âmbito da legislação estadual, dentro da autonomia legislativa do Estado para trata-
mento do tema.

As normas da legislação estadual que cuidam do tema - contagem de tempo de serviço para promo-
ção por merecimento ou antiguidade no âmbito da carreira de Procurador do Estado - são as seguintes:

a) LC 30/93:
“Art. 28 - A antiguidade será apurada pelo tempo de efetivo exercício na classe
e na carreira de Procurador do Estado e no serviço público estadual.
§ 4º - Importará interrupção na contagem de tempo para promoção por antigui-
dade o afastamento do cargo, salvo para o exercício de mandato eletivo, licença
para tratamento de saúde, férias-prêmio, licença-maternidade ou paternidade,
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casamento ou luto e desempenho de cargo em comissão autorizado pelo Con-
selho da Procuradoria-Geral do Estado”;
b) LC 35/94:
“Art. 29 - A antiguidade será apurada pelo tempo de efetivo exercício na classe,
na carreira de Procurador da Fazenda e no serviço público estadual.
§ 4º - Importará na interrupção da contagem de tempo para promoção por
antiguidade o afastamento da função, salvo para exercício de mandato eletivo,
licença para tratamento de saúde, férias-prêmio, licença-maternidade, licença-
paternidade, casamento, luto e desempenho de cargo em comissão na adminis-
tração pública direta estadual”;
c) LC 83/05:
“Art. 5º - Ao Conselho Superior da AGE compete:
XIII - autorizar a indicação de Procurador do Estado que esteja afastado do efetivo
exercício das atribuições do cargo para concorrer a promoção por merecimento”;
d) LC 81/04:
“Art. 20 – O Procurador do Estado afastado do efetivo exercício do cargo
somente poderá ser promovido por merecimento se estiver no desempenho de
função fora da Advocacia-Geral do Estado, autorizado pelo Conselho Superior
da Advocacia-Geral do Estado.
Parágrafo único – O afastamento do Procurador do Estado do efetivo exercício
do cargo sem a autorização do Conselho Superior da Advocacia-Geral do Es-
tado ensejará a suspensão do período aquisitivo para fins de promoção, contan-
do-se, para tal fim, o período anterior ao afastamento, desde que tenha sido
concluída a respectiva avaliação periódica de desempenho individual.
Art. 21 – A promoção por antigüidade do Procurador do Estado fica condicio-
nada à existência de vagas e será apurada por tempo de serviço no nível.
§ 1º – Não terá direito à promoção por antigüidade o Procurador do Estado
que, no período aquisitivo, receber avaliação periódica de desempenho indivi-
dual insatisfatória.
§ 2º – Para concorrer à promoção por antigüidade, o servidor deverá estar
posicionado no último grau do respectivo nível da carreira.
§ 3º – Nos meses de janeiro e julho de cada ano, o Advogado-Geral do Estado
mandará publicar no órgão oficial de imprensa do Estado o número de cargos
vagos existentes nos níveis da carreira de que trata esta lei complementar e a
lista de classificação dos Procuradores do Estado, por ordem de antigüidade,
correspondente a cada nível da carreira.
§ 4º – A promoção por antigüidade dos servidores da carreira da Advocacia
Pública do Estado será feita de acordo com a ordem de classificação estabelecida
pela lista de antigüidade, respeitado o limite de vagas existentes em cada nível.
§ 5º – As reclamações contra a lista de classificação deverão ser apresentadas
no prazo de dez dias contados da sua publicação e serão analisadas nos termos
de regulamento.
§ 6º – Na primeira promoção por antigüidade, se o tempo de serviço no nível
inicial for o mesmo, o desempate far-se-á pela classificação dos servidores no
respectivo concurso.
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§ 7º – Nas promoções subseqüentes, ocorrendo empate na apuração da
antigüidade, serão utilizados os seguintes critérios:

I – mais tempo de serviço na carreira;

II – mais tempo de serviço público estadual;

III – mais tempo de serviço público em geral;

IV – idade mais avançada”.

Diante desse contexto legislativo, o que cumpre indagar, num primeiro momento, é qual a legis-
lação em vigor, ou seja, poderia ser aplicado o art. 28, § 4o, da LC 30/93, quando lei nova passou a
dispor sobre o tema - promoção por antiguidade - e, ainda, diante da unificação das carreiras da Procu-
radoria do Estado e da Procuradoria da Fazenda, pela EC 56/03, qual a legislação a aplicar, a LC 30/93
ou a LC 35/94?

A resposta a essa questão é imprescindível para o deslinde do problema, pois dela decorre a
opção por uma das seguintes soluções possíveis:

a) se se entender vigente o art. 28, § 4o, da LC 30/93, é possível a contagem do tempo de
serviço do Procurador afastado, para fins de antiguidade, desde que o afastamento tenha sido autorizado
pelo Conselho Superior;

b) se se entender vigente o art. 29, § 4o, da LC 35/94, só se conta o tempo de afastamento para
fins de antiguidade, sem necessidade sequer de autorização do Conselho Superior, desde que o afasta-
mento seja para ocupar cargo em comissão na Administração direta do Estado;

c) se se entender vigente o art. 21 da LC 81/04, não se pode contar o tempo daquele servidor
afastado do cargo em nenhuma hipótese, pois se dispõe genericamente, sem abrir qualquer exceção, que
a promoção por antiguidade será apurada por tempo de serviço no nível da carreira.

Cumpre, pois, perquirir qual norma se encontra atualmente em vigor.

Não há dúvida de que, quando da unificação constitucional das duas Procuradorias, do Estado
e da Fazenda, a carreira única de Procurador do Estado continuou sendo regida pelas LC 30/93 e 35/94.

E ainda continua a carreira regida, em parte, pelas LC 30/93 e 35/94, pois, quando do advento
da LC 81/04, seu art. 53 proclamou expressamente que “ficam revogados os arts. 9º, 10 e 57 a 69 da Lei
Complementar nº 30, de 10 de agosto de 1993, e os arts. 12 a 14 da Lei Complementar nº 35, de 29 de
dezembro de 1994”.

Noutros termos, as LC 30/93 e 35/94, continuam, em princípio, em vigor, naquilo que não
foram expressamente revogadas. Com isso, sob essa ótica, encontram-se, ainda em vigendo tanto o art.
28, § 4º, da primeira, como o art. 29, § 4º, da segunda.

Mas cabe perquirir se seria possível a revogação implícita, nos termos do art. 2o, § 1o, da
LICC, ou seja, “a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”.

Maria Helena Diniz esclarece que “revogação tácita ou indireta operar-se-á, portanto, quando e
nova lei contiver algumas disposições incompatíveis com as da anterior, hipótese em que se terá derrogação,
ou quando a novel norma reger inteiramente toda a matéria disciplinada pela lei anterior, tendo-se, então,
a ab-rogação” (Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretada, Saraiva, 2.ed., 1996, p. 65).
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Esclarece, ainda, Maria Helena Diniz, que “havendo dúvida” a respeito da incompatibilidade
entre as duas leis, “dever-se-á entender que as leis ‘conflitantes’ são compatíveis, uma vez que a revoga-
ção tácita não se presume”. E completa: “A incompatibilidade deverá ser formal, de tal modo que a
execução da lei nova seja impossível sem destruir a antiga” (op. cit., p. 66).

Na mesma linha, Carlos Maximiliano afirma que “a incompatibilidade implícita entre duas ex-
pressões de direito não se presume; na dúvida, se considerará uma norma conciliável com a outra”
(Hermenêutica e Aplicação do Direito, Forense, 12ª ed., 1992, p. 358).

Caio Mário da Silva Pereira, a seu turno, assenta que “o princípio cardeal em torno da revoga-
ção tácita é o da incompatibilidade”, e completa que “nem toda lei posterior derroga a anterior, senão
quando uma incompatibilidade se erige dos seus dispositivos” (Instituições de Direito Civil, Forense, vol.
I, 20. ed., 2005, p. 128).

Nesses termos, indaga-se: será que quando a LC 81/04 tratou da promoção por antiguidade,
sem cuidar da hipótese em que o Procurador se afasta do cargo, revogou os dispositivos anteriores que
regulavam especificamente este ponto, contagem do tempo para fins de antiguidade nas hipóteses de
afastamento da função, permitindo a lei nova apenas a contagem do tempo de efetivo exercício no cargo?

Entendo que não. Não há, aqui, aquela incompatibilidade a que se refere Caio Mário da Silva
Pereira, a ditar, insofismavelmente, a perda de vigência da lei anterior.

A lei nova, LC 81/04, tratou genericamente da promoção por antiguidade, sem entrar em detalhes
outros, porque esses detalhes - como é o caso específico da contagem quando o Procurador está afastado do
cargo para exercício de outras funções fora da AGE - estão contidos na legislação antiga. E o tratamento dado
à matéria na LC 81/04 não torna com ela incompatível a legislação anterior, especificamente no que pertine à
forma contagem desse tempo de serviço na hipótese de o Procurador estar afastado do cargo.

Aliás, a legislação anterior sequer é incompatível com o espírito da lei nova, pois esta também
permite ao Conselho Superior a contagem do tempo afastado para promoção por merecimento (art. 20
da LC 81/04). E mais, o parágrafo único desse art. 20 dispõe que no caso de afastamento não autorizado,
a contagem do tempo de serviço, genericamente, será interrompida, sem fazer distinção entre a promoção
por merecimento e a por antiguidade, e, inclusive, parecendo tratar da promoção por antiguidade, já que
só para esta interessa de perto o tempo de serviço.

Nesses termos, considerando a orientação doutrinária citada, no sentido de só haver revogação
tácita da lei anterior pela posterior em caso de incompatibilidade insanável, tenho que, aqui, não existe
esta incompatibilidade, de modo que convivem, no ponto, as LC 30/93, 35/94 e 81/04.

Assim, no que tange à promoção por antiguidade, a ser apurada na forma do art. 21 da LC 81/
04, conta-se o tempo de serviço, para esse efeito, do Procurador afastado do cargo para exercício de
mandato eletivo, licença para tratamento de saúde, férias-prêmio, licença-maternidade, licença-paterni-
dade, casamento ou luto.

Todavia, existe um conflito entre as LC 30/93 e 35/94, ambas ainda aplicáveis à carreira de
Procurador do Estado, conjuntamente com a LC 81/04: a primeira permite genericamente a contagem do
tempo de serviço de afastamento do Procurador, para exercício de cargo em comissão em qualquer ente
público, para fins de antiguidade, desde que o afastamento tenha sido autorizado pelo Conselho Superior;
já a segunda permite, sem necessidade de autorização do Conselho, a contagem apenas do tempo de
serviço quando o afastamento for para ocupar cargo na Administração direta do Estado.

Diante dessas disposições legais divergentes, cabe ao intérprete, em aplicando os princípios
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constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, buscar interpretação harmônica e inteligente dos
dispositivos.

Aliás, nesse sentido Patrícia Baptista aponta que “dentre as funções dos princípios no
constitucionalismo contemporâneo a função integrativa não é a mais destacada. Outras, como as de
fundamentação, interpretação e direção do ordenamento jurídico, suplantam-na em importância” (Trans-
formações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 85).

E o clássico Carlos Maximiliano há muito enunciava que o “direito deve ser interpretado inteli-
gentemente” (Hermenêutica e Aplicação do Direito, Forense, 12ª ed., 1992, p. 165/166).

Proponho, pois, a seguinte interpretação harmônica dos dispositivos das LC 81/04, 30/93 e 35/
94, no que diz respeito à contagem do tempo de serviço para promoção por antiguidade:

a) conta-se normalmente o tempo de serviço, para efeito de antiguidade, do Procurador afasta-
do do cargo para exercício de mandato eletivo, licença para tratamento de saúde, férias-prêmio, licença-
maternidade, licença-paternidade, casamento ou luto, sem necessidade de prévia deliberação do Conse-
lho Superior (arts. 28, § 4º, da LC 30/93, e 29, § 4º, da LC 35/94);

b) na hipótese de afastamento para exercício de cargo em comissão na Administração direta do
Estado o tempo de serviço no período de afastamento também é computado automaticamente, sem
necessidade de autorização do Conselho Superior (art. 29, § 4º, da LC 35/94);

c) a solução lançada no item “b” acima é estendida, em razão da legislação posterior, aos casos
em que o Procurador do Estado vai desempenhar as funções de assessoramento jurídico no âmbito das
autarquias e fundações públicas do Estado de Minas Gerais, nos exatos termos das normas lançadas no
art. 3º, § 3º, da Lei Delegada 103/2003, no art. 4º, I, da Lei Complementar 81/2004 e no art. 5º, da Lei
Complementar 75/2004. Nesses casos, reitere-se, o período de afastamento também deve ser computa-
do independentemente de autorização prévia do Conselho Superior da AGE, uma vez que o afastamento
decorre de determinação legal;

d) nos demais casos de afastamento do serviço, para exercer cargo ou função em empresas esta-
tais do Estado de Minas Gerais ou em outro ente da federação, o tempo de serviço só será computado para
fins de antiguidade se a saída for autorizada pelo Conselho Superior (art. 28, § 4º, da LC 30/93),

Com isso, harmonizam os dispositivos da legislação estadual LC, 81/04, LC 30/93 e LC 35/94,
e se chega a uma interpretação razoável do tema, pois:

a) primeiro, não se parte para a solução radical de não computar o tempo de afastamento em
nenhuma hipótese, nem mesmo em casos de férias-prêmio ou licença-saúde, caso se entenda que a LC
81/04 esgotou a matéria, e revogou as anteriores LC 30/93 e 35/94, de modo que o tempo de serviço a
ser contado para antiguidade seria só aquele de efetivo exercício no cargo;

b) segundo, harmonizam-se as LC 30/93 e 35/94 nas suas divergências, permitindo a contagem
quando o Procurador do Estado ocupa cargo em comissão na Administração direta, hipótese em que
estará cumprindo sua função de atuar juridicamente em prol do Estado, sem necessidade, sequer, de
autorização do Conselho Superior

c) registre-se que a solução apontada no item “b” é estendida para as hipóteses de o Procurador
do Estado vir a desempenhar suas funções jurídicas no âmbito de entidades autárquicas e fundações
públicas do Estado, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei Delegada 103/2003; do art. 4º, I, da Lei Comple-
mentar 81/2004; e do art. 5º, da Lei Complementar 75/2004;
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d) terceiro, quando o Procurador vai desempenhar função no âmbito de empresas estatais do
Estado de Minas Gerais ou em outro ente da federação, deixa-se a questão à prudente discricionariedade
do Conselho Superior (já que o serviço não estará sendo prestado diretamente aos órgãos do Estado de
Minas Gerais), que, em autorizando a saída, permitirá a contagem do tempo de serviço do período de
afastamento para apuração de antiguidade;

e) se não houver autorização, seja porque negada, seja porque o Procurador não submeteu a
questão ao Conselho, o tempo de serviço no período de afastamento não será computado.

CONCLUSÃO

Em síntese, na elaboração da lista de antiguidade, tendo em vista promoção por antiguidade, o
Conselho Superior deverá considerar, para efeito de contagem ou não de tempo de serviço do Procura-
dor afastado do exercício do cargo, as seguintes situações, extraídas da interpretação harmônica das Leis
Complementares 30/93, 35/94 e 81/04:

a) o tempo de afastamento será computado automaticamente nas hipóteses de exercício de
mandato eletivo, licença para tratamento de saúde, férias-prêmio, licença-maternidade, licença-paterni-
dade, casamento ou luto (arts. 28, § 4º, da LC 30/93, e 29, § 4º, da LC 35/94);

b) o tempo de afastamento também será automaticamente computado no caso de exercício de
cargo em comissão em outro órgão da Administração direta do Estado, sem necessidade de autorização
do Conselho Superior da AGE (art. 29, § 4º, da LC 35/94);

c) o tempo de afastamento ainda será computado automaticamente, sem necessidade de autori-
zação do Conselho Superior da AGE, no caso de exercício das funções jurídicas do cargo de Procurador
do Estado junto a autarquias e fundações públicas do Estado de Minas Gerais, nos exatos termos das
normas lançadas no art. 3º, § 3º, da Lei Delegada 103/2003, no art. 4º, I, da Lei Complementar 81/2004
e no art. 5º, da Lei Complementar 75/2004;

d) nos demais casos de afastamento do serviço, para exercer cargo, função ou emprego em
outro ente da federação ou em empresas estatais do Estado de Minas Gerais, o tempo de serviço só será
computado para fins de antiguidade se a saída for autorizada previamente pelo Conselho Superior da
AGE (art. 28, § 4º, da LC 30/93).

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2005.
ÉRICO ANDRADE

Procurador do Estado
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O Excelentíssimo Senhor Governador do Estado exarou no Parecer nº 14.584-AGE, do
Advogado-Geral do Estado, o seguinte despacho:

“Aprovo. Publique-se.
Em 10/01/2006".

AÉCIO NEVES

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,

Adoto para os fins do art. 7º da Lei Complementar nº 75, de 13 de janeiro de 2004, o anexo
PARECER nº 14.584/AGE, de 20 de dezembro de 2005, da lavra dos Procuradores do Estado Érico
Andrade e Sérgio Pessoa de Paula Castro e submeto-o à elevada consideração de Vossa Excelência,
para os efeitos do inc.I, do art. 7º da referida Lei Complementar.

Belo Horizonte, 10 de julho de 2006.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA

Advogado-Geral do Estado

PROCEDÊNCIA: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
INTERESSADO: Superintendente Central de Gestão de Recursos Humanos
NÚMERO: 14.584
DATA: 20 de dezembro de 2005
EMENTA:

DECRETO Nº 36.829, DE 27 DE ABRIL DE 1995 – LEI DELEGADA
Nº 39, DE 03 DE ABRIL DE 1998 – REAJUSTE DE 10% (DEZ POR
CENTO) – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – ORIENTA-
ÇÃO JURÍDICA

RELATÓRIO

Vem a esta Advocacia-Geral do Estado a Nota Técnica nº 180/2004 emitida pelo ilustre
Superintendente Central de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão por meio da qual requer seja examinada a questão pertinente a extensão do reajuste concedido ao
pessoal civil e militar do Poder Executivo, mediante o Decreto nº 36.829, de 27 de abril de 1995, aos
servidores públicos integrantes da Administração Pública Indireta do Estado de Minas Gerais.

2. É que, segundo o Consulente, após o Decreto em referência, adveio a Lei Delegada nº 39, de
3 de abril de 1998, a qual concedeu reajuste de tabelas de vencimento e de jornada de trabalho a quadros
especiais de pessoal da Administração Indireta e, ao seu sentir, teria absorvido o reajuste então concedi-
do pelo Decreto alhures mencionado, estando a ocorrer, em sua opinião, lesão ao erário estadual ao se
processar o pagamento de referido reajuste com base na nova tabela salarial.
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3. Destaca que há decisões do Conselho de Administração de Pessoal – CAP favoráveis a extensão do
reajuste de 10% (dez por cento) concedido pelo Decreto nº 36.829/95 aos servidores públicos integran-
tes das entidades da Administração Indireta, dentre estas, o Departamento de Estradas de Rodagem –
DER, entidade, aliás, que não teve sua tabela de vencimento reajustada pela Lei Delegada nº 39, de
1998, sendo certo que o precedente do CAP utilizado para amparar as demais decisões envolveu servi-
dor público de dita autarquia.

4. Registra, ademais, que “a interpretação desta Superintendência é de que o reajuste de 10% sobre a
tabela de vencimento das entidades da administração indireta deverá ser aplicado somente no período
compreendido entre a edição do referido Decreto e a Lei Delegada nº 39, de 1998”.

5. Nestes termos, sugere o Consulente seja analisada a situação em pauta e, se necessário:

“sejam revistas as decisões do CAP que tenham se baseado na situação espe-
cífica do DER, por não ter sido sua tabela de vencimento reajustada pela Lei
Delegada n.º 39, e submetidas ao Senhor Governador;

caso o entendimento da AJA e da AGE venham ao encontro da interpretação
desta Superintendência, sejam revistos os pagamentos efetuados pelas entida-
des da administração indireta, cuja aplicação do reajuste de 10% não se restrin-
giu ao período compreendido entre a edição do referido Decreto e da Lei Dele-
gada n.º 39, de 1998”.

Analisada a questão, opina-se.

PARECER

6. A questão posta na Consulta aponta para a necessidade de se investigar, em primeiro lugar, a
natureza do reajuste concedido pelo Decreto nº 36.829, de 1995 e se o mesmo se estendeu aos servido-
res públicos integrantes da Administração Indireta estadual.

7. Em segundo lugar, qual a natureza do reajuste concedido pela Lei Delegada nº 39, de 1998
para, então, em seguida, constatar se houve ou não, como cogitado pelo ilustre Consulente, a absorção
por esta legislação do reajuste concedido pelo ato normativo objurgado.

8. Em terceiro lugar, convém seja analisada a incidência, na espécie, da prescrição de fundo do
direito, relativamente aos pleitos que vem sendo formalizados, a essa altura, pelos servidores públicos que
almejam a extensão do reajuste concedido pelo Decreto em apreço.

9. A primeira questão me parece já consolidada no âmbito da Administração Pública estadual.
É que o reajuste concedido pelo Decreto nº 36.829, de 1995, que se apoiou no art. 6º da Lei nº 11.510,
de 7 de julho de 1994, teve natureza de reajuste geral e, por atos normativos (Decretos nºs 36.033, de
1994 e 35.585, de 1994), se estendeu às entidades integrantes da Administração Pública Indireta do
Estado de Minas Gerais.

10. De outro lado, tem-se que o reajuste das tabelas de vencimento das entidades integrantes da
Administração Pública Indireta concedido pela Lei Delegada nº 39, de 1998, diferentemente, possuiu
natureza de reajuste setorial ou por categoria, não se igualando àquele reajuste geral de 10% (dez por
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cento). A propósito, em decisão da lavra do Des. ALMEIDA MELO, colacionada ao expediente, acom-
panhada à unanimidade por seus pares, decidiu-se:

“Não há dúvidas sobre a existência de ato normativo a conceder o aumento
nos vencimentos, no percentual de 10%, benefício este que se estenderia aos
servidores das autarquias, em decorrência da combinação dos artigos 1º do
Decreto Estadual nº 36.829 (f. 63/67-TJ) com o art. 41 do Decreto Estadual nº
36.033/94 (f. 68/88-TJ).
Por outro lado, a autarquia não nega que deixou de proceder à majoração dos
vencimentos, prevista no ato normativo.
Argumenta, contudo, que o não pagamento da verba pleiteada deve-se ao fato
de que a Lei Delegada nº 39 majorou os vencimentos dos apelados em montan-
te superior ao constante do Decreto Estadual nº 36.829/95. Assim, o aumento
de 10% pleiteado pelos apelados já estaria encoberto pelo acréscimo que a Lei
Delegada lhes proporcionou.
O fato de a Lei Delegada nº 39, que data de 03.08.98, portanto, posterior ao
decreto em questão, promover ou não um ajustamento de tabelas de vencimentos
do pessoal da Administração Indireta do Estado, abrangendo, assim, os servido-
res da autarquia, não guarda qualquer relação com o direito reclamado.
Com efeito, mesmo que a nova lei tenha majorado os valores percebidos pelos
apelados, ultrapassando o montante que estes receberiam se atendido o disposto
no ato normativo (Decreto nº 36.829/95), mantém-se intacto o dever de o recor-
rente efetuar o pagamento de benefício anteriormente concedido aos apelados.
Não se há imaginar que a instituição de aumento na parcela fixa da remuneração
ou a criação de nova gratificação, adicional ou qualquer outra parcela
remuneratória desobriga o apelante de continuar pagando valores que o
ordenamento jurídico reconheceu e lhe impôs quitar. Caso contrário, o novo
acréscimo patrimonial nenhum efeito produziria, em reflexo da compensação
que se realizaria, tornando imutável a situação do servidor”.

11. Em decorrência, diante da natureza distinta dos reajustes concedidos, um, como visto, vei-
culado pelo Decreto nº 36.829, de 1995, e natureza geral e, o outro, disciplinado pela Lei Delegada nº
39, de 1998, de cunho setorial ou por categoria, enseja o entendimento de que não se repelem e, ade-
mais, não facultam sejam objeto de compensação, eis que não há que se falar em absorção do segundo
pelo primeiro.

12. Não obstante a conclusão já delineada no item precedente, impõe-se destacar que a preo-
cupação do Consulente quanto à preservação do erário estadual, relativamente à aplicação do reajuste de
10% (dez por cento) concedido pelo multicitado Decreto nº 36.829, de 1995, já foi objeto de exame por
esta Advocacia-Geral do Estado, tal como se afere do Parecer AGE nº 11.812, de 5 de abril de 2001 e
da Nota Técnica AGE nº 163, de 22 de outubro de 2003.

13. É que, em não sendo de se admitir a pretendida compensação entre o reajuste de 10% (dez
por cento) e o reajuste concedido pela Lei Delegada nº 39, de 1998, tem-se que se precisar a correta
base de cálculo do reajuste conferido pelo ato normativo destacado, evitando-se, assim, o indesejado bis
in idem.



176

14. Ou seja, não é possível à incidência do índice de 10% (dez por cento) em questão sobre as
novas tabelas de vencimento veiculada pela Lei Delegada mencionada. No Parecer AGE nº 11.812, de
2001, registrou-se no Visto prevalecente:

“Não se perca de vista que o legislador ordinário condicionou o benefício ao
crescimento da receita e ao equilíbrio remuneratório entre os quadros de pesso-
al. Neste ponto, silente o expediente quanto ao descumprimento destas condi-
ções.
Advirta-se, no entanto, que o deferimento do pretendido reajuste de 10% à
recorrida, tem como pressuposto o atendimento destas condições. E como base
de cálculo, há de se observar o valor do respectivo nível ou símbolo de venci-
mento vigente à época do aludido Decreto (tabela vigente no mês anterior, por
exemplo).
Por óbvio, não incide sobre os novos valores dos níveis de vencimentos dos
servidores, se decorrentes de reenquadramento autorizado legalmente por pos-
teriores atos administrativos, a exemplo do realizado pela Lei Delegada nº 39/
98, acautelando-se a autoridade competente para que não ocorra o bis in idem”.

15. Outra questão que se impõe investigar é a ocorrência ou não da prescrição de fundo do direito
em relação àqueles servidores públicos que estão a reclamar a extensão do reajuste de 10%, após transcor-
rido período de tempo superior a 5 (cinco) anos contados a partir da data do Decreto nº 36.829, de 1995.

16. A prescrição dos créditos de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é regulada no
Decreto nº 20.910, de 1932. Segundo CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, o Decreto men-
cionado é “texto com força de lei, pois editado em período pós-revolucionário, no qual o Poder Legislativo
estava enfeixado nas mãos do Chefe do Executivo”1 .

17. Em matéria de prescrição, registre-se, o Decreto nº 20.910, de 1932 é a norma federal
aplicável. Não se pode cogitar de incidência do Decreto 5.761, de 1930, uma vez que revogado pela
norma posterior, exatamente o Decreto 20.910, de 1932 (art. 2º, § 1º, da LICC).

18. Segundo o art. 1º do Decreto nº 20.910, de 1932, as pretensões contra a Fazenda Pública,
de qualquer natureza, prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos.

19. A norma legal de que qualquer ação contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos
foi excepcionada principalmente no que tange às ações reais, ou seja, quando a Fazenda Pública invade
bens imóveis de particulares, o prazo para estes reclamarem indenização contra a Fazenda Pública é
regulado pelo direito civil, consoante, v.g., entendimento consagrado na Súmula n.º 119/STJ.

20. Todavia, no que tange a créditos gerados no âmbito das relações pessoais entre o Estado e
o servidor público, sejam tais relações estatutárias ou contratuais não há dúvida: o prazo prescricional
contra a Fazenda Pública é inteiramente regulado no Decreto nº 20.910, de 1932, sendo, pois, de 5
(cinco) anos.

21. Esse prazo de cinco anos, em princípio, começa a correr ou fluir a partir do inadimplemento,
ou seja, a partir do momento em que, no caso, o direito se tornou exigível e a Fazenda Pública não
realizou o seu pagamento. No caso, v.g., de aumento do funcionalismo público que não foi aplicado a esta
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ou aquela categoria que também teria direito, a partir do aumento ou da lei que realizou o aumento
remuneratório. Esse é o marco inicial do prazo prescricional.

22. No caso em exame, o prazo prescricional se iniciou a partir da publicação do Decreto nº
36.829, ou seja, em 27.05.1995, pois nesse momento surgiu a violação ao direito do servidor público: a
Fazenda Pública estadual não lhe concedeu o aumento de 10% de sua remuneração.

23. Cabe, todavia, apurar duas situações que podem interferir no prazo prescricional: a) a pri-
meira, relativamente ao debate prescrição de fundo de direito ou de parcelas, ou seja, prescrição total ou
prescrição parcial; b) a segunda, relativamente à problemática da suspensão/interrupção do prazo
prescricional.

A) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO E PRESCRIÇÃO PARCIAL:

24. A problemática em exame é assim enunciada por JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

“Os estudiosos e várias decisões judiciais têm diferenciado as hipóteses de pres-
crição da ação, também denominada de prescrição do fundo do direito, e a
prescrição das prestações”2 .

25. No caso da prescrição do fundo de direito, todo o direito em si, ou melhor, toda a pretensão
ou esta na sua integralidade está comprometida, e nada pode ser deferido ao titular da pretensão prescri-
ta. Enquanto que na prescrição de parcelas, o fundo do direito resta intocado, atingindo a prescrição
apenas as parcelas acobertadas pelo prazo prescricional. É como se a lesão se renovasse, v.g., mês a
mês, e a cada mês surgisse nova pretensão, de modo que as pretensões vão se prescrevendo
parceladamente.

26. A discussão jurisprudencial a respeito do tema encontra-se consagrada na Súmula nº 85/
STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as presta-
ções vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”.

27. Ora, no caso específico envolvendo exatamente o pleito de extensão do aumento de 10%,
previsto no Decreto nº 36.829, de 1995 apenas para os servidores da Administração Direta do Estado
de Minas Gerais, para os servidores do DER, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a prescrição
atinge o fundo do direito e não apenas as parcelas.

28. Confira-se a íntegra da decisão monocrática do Min. GILSON DIPP, proferida no REsp.
755.721-MG, apresentando pelo DER:

“Trata-se de recurso especial interposto pelo Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER, fundado na alínea ‘a’ do permis-
sivo constitucional, contra v. acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, assim ementado, verbis:

2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 8.ed. 2001. p. 773.
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‘Servidor Público – Reajustes salariais – Departamento de Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais – Decretos estaduais 36.033/94 e 36.585/94.
Os servidores do DER-MG fazem jus ao reajuste de dez por cento (10%), nos
seus vencimentos ou proventos, nos termos dos Decretos n.ºs 36.033/94, 36.585/
94 e 36.829/951’ (fls. 149).

O recorrente alega contrariedade aos arts. 20, § 4º, 295, I e 535, II do Código
de Processo Civil e ao art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
Contra-razões às fls. 195/206.

Decisão de admissão às fls. 221/223.

Decido:

Quanto ao tema da prescrição assiste razão ao recorrente. O Superior Tribunal
de Justiça possui jurisprudência uniforme, no sentido de que ocorre a prescrição
do próprio fundo de direito quando a ação visa a configurar ou restabelecer uma
situação jurídica. Ilustrativamente:

‘RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO JUDICI-
ÁRIA. DL 2.173/84. LEI 7.923/89. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREI-
TO. CRIAÇÃO DA VANTAGEM.

O Decreto-Lei nº 2.173/84 foi ato de efeito concreto, criador da vantagem
perseguida pelos autores, prescrito está o próprio fundo de direito, consideran-
do que a ação somente foi ajuizada em 1996. Precedentes análogos. Recurso
provido (REsp. 389.648/PE, Relator Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ de
27.05.2002)’.

‘PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. SU-
PRESSÃO. LEI 7.757/89. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. DE-
CRETO 20.910/32, ART. 1º. SÚMULA 85/STJ.

1. Quando a ação busca configurar ou restabelecer uma situação jurídica, a
prescrição deve ser contada a partir do momento em que a parte teve o seu
direito atingido, de forma inequívoca, passando a ter a possibilidade de acionar
o Poder Judiciário para satisfazer a sua pretensão; a prescrição, conseqüente-
mente, faz-se sobre o próprio fundo de direito. Dessa forma, tendo sido a gra-
tificação pleiteada suprimida em face da Lei 7.757/89, a sua entrada em vigên-
cia, constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional, estabelecido
pelo Decreto 20.910/32, art. 1º.

2. Recurso especial provido (REsp. 262.550/PB, Relator Min. Edson Vidigal,
DJ de 06.11.2000).

[...]

No mesmo sentido: REsp 312.644/CE, publicado no DJ de 15.05.2001 e REsp
267.725/PR, publicado no DJ de 06.11.2000.
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Quanto às demais irresignações, fica prejudicada sua análise em razão do aco-
lhimento da preliminar da prescrição.

Ante o exposto, com base no art. 557, § 1ºA do Código de Processo Civil,
conheço parcialmente do recurso e, nesta extensão, lhe dou provimento para
reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília(DF), 17 de junho de 2005.

MINISTRO GILSON DIPP.”

29. De se registrar que aludido precedente restou confirmado no julgamento do agravo regimen-
tal interposto (AgRg no REsp. 755.721/MG), cuja ementa expressou:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE
PROVENTOS. DECRETO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE
DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I – Consoante entendimento desta Corte, quando a ação visa a configurar ou
restabelecer uma situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do
qüinqüênio seguinte, sob pena de ver o seu direito prescrito, consoante estipula-
do no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32. Precedentes.
II – Na presente hipótese, buscando os ora recorridos a percepção de vanta-
gem conferida a servidores, em razão do Decreto Estadual nº 36.829/95, restou
o pleito formulado há mais de 5 (cinco) anos após a entrada em vigor do citado
diploma legal, quando já se encontrava prescrito o fundo de direito.
III – Agravo interno desprovido”.

30. Noutros termos, segundo, ainda, o Superior Tribunal de Justiça:

“O art. 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece a prescrição qüinqüenal de qual-
quer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, a
partir do ato ou fato do qual se originou. No caso em tela, tendo a parte interes-
sada deixado escoar o prazo qüinqüenal para propor a ação objetivando o re-
conhecimento do seu direito, não resta opção ao Poder Judiciário senão decre-
tar extinto o processo, sem julgamento do mérito. Recurso especial provido
para declarar extinto o processo sem julgamento do mérito” (REsp. 534.671/
CE, Rel. p/acórdão Min. José Delgado, DJU de 31.05.2004, p. 194).

31. É certo que se trata de matéria polêmica, ampla polêmica que gira, inclusive, na exata
interpretação e aplicação da Súmula nº 85/STJ. Todavia, como o próprio Superior Tribunal de Justiça,
encarregado da missão constitucional de ser o intérprete último da lei federal (art. 105, III, CF), decidiu,
especificamente a respeito da prescrição do fundo do direito no caso do pleito de aumento ou de exten-
são do aumento previsto no Decreto nº 36.829, de 1995, a servidores públicos de entes integrantes da
Administração Indireta estadual, cumpre observar tal entendimento, sob pena de gerar insegurança no
trato jurídico da matéria, que poderia, inclusive, lesar o princípio constitucional da igualdade.
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32. Assim, entendemos, com a devida venia do entendimento contrário e, inclusive revendo
posições anteriormente adotadas, que se configura na hipótese a prescrição de fundo de direito daqueles
servidores públicos que reivindicaram a extensão do reajuste após vencido o período de 5 (cinco) anos
da vigência do Decreto nº 36.829, de 1995.

33. Cabem, ainda, algumas considerações finais a respeito da matéria.

34. Não se pode alegar que o deferimento de tal parcela, em pleito administrativo determinado,
anterior, pelo Governador do Estado, em recurso interposto contra a decisão do CAP, autorizaria a
extensão para os demais: a decisão, quando proferida, em 1999, foi válida, porque ainda não ocorrida a
prescrição do fundo do direito, que só veio a acontecer em 2000.

35. E, obviamente, tal decisão foi específica para um processo administrativo, não houve conotação
normativa ou situação do gênero. E mesmo que houvesse, quando muito recomeçaria a correr o prazo
prescricional pela metade, como se verá melhor no tópico seguinte, e com isso, de uma forma ou de outra,
hoje, prescrito, inexoravelmente, o fundo do direito, nos termos do pronunciamento do Superior Tribunal
de Justiça.

B) SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL:

36. LOPES DA COSTA, com precisão, já anotava que “o direito de ação nasce com o
aparecimento de uma situação de fato em desacordo com o direito” (Direito Processual Civil Brasilei-
ro, Forense, vol. I, 2.ed., 1959, p. 110).

37. Esse entendimento doutrinário foi sufragado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Rel.
Des. PEDRO HENRIQUES:

“A prescrição deve ser contada a partir do momento em que a parte teve seu
direito atingido de forma inequívoca, passando a ter possibilidade de acionar o
Poder Judiciário para satisfazer sua pretensão” (AC 297.806-2, DJMG de
04.02.2003).

38. Surge, pois, nesse momento o termo a quo ou termo inicial do prazo prescricional.

39. Todavia, o prazo prescricional cujo curso já foi iniciado pode ser interrompido ou suspenso.

40. A diferença entre suspensão e interrupção do prazo prescricional é apontada por JOSÉ
DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

“A diferença entre interrupção e a suspensão do prazo prescricional está nos
efeitos que decorrem desses fatores. A interrupção, quando ocorre, acarreta o
reinício da contagem do prazo a partir da data em que o ato interruptivo ocor-
reu, ou do último ato do processo que objetivou a interrupção. A suspensão
implica apenas a paralisação do prazo, mas, cessando a suspensão, a contagem
do prazo prossegue, computando-se o tempo anterior à suspensão”3 .
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41. Na mesma linha, o prazo prescricional em curso a favor da Fazenda Pública e contra o
particular, pode ser suspenso ou interrompido, conforme anota CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE
MELLO:

“A prescrição das ações contra o Poder Público pode ser suspensa nas hipóte-
ses comuns de suspensão previstas na legislação civil, e notadamente pela
interposição de recursos e reclamações administrativas. Pode também ser inter-
rompida, conforme previsto no art. 172 do Código Civil” (op. cit. p.207).

42. No caso de interrupção da prescrição em face da Administração, há, porém, uma peculia-
ridade: a prescrição só pode ser interrompida uma vez, e, após a cessação da causa interruptiva, recome-
ça a correr pela metade o prazo, ou seja, dois anos e meio. É o que se extrai dos arts. 8º e 9º do Decreto
nº 20.910, de 1932 e do art. 3º do Decreto-lei nº 4.597, de 1942.

43. O Supremo Tribunal Federal, em se manifestando sobre tais normas, entendeu-as plena-
mente válidas, tendo apenas registrado que, mesmo na hipótese de interrupção, voltando o prazo a correr
pela metade, o total do lapso prescricional não pode ser inferior a 5 (cinco) anos. Tenha-se o entendimen-
to consagrado na Súmula nº 383/STF:

“A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e
meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos,
embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.

44. As causas de interrupção da prescrição estão previstas no novo Código Civil no art. 202.

45. A principal causa suspensiva da prescrição contra a Fazenda Pública, como aponta a dou-
trina, v.g., CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, em trecho citado acima, é a apresentação de
reclamação administrativa ou recurso administrativo, ou seja, constituição de processo administrativo em
cujo âmbito se discute o direito ou resolve a Fazenda Pública se irá solver ou não o crédito.

46. Segundo o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reclamação administra-
tiva é causa de suspensão da prescrição:

a) REsp. 11.121-MG: “É lição correntia na jurisprudência de que, uma vez pen-
dente de decisão, e na órbita administrativa, requerimento do funcionário postu-
lando o reconhecimento de qualquer direito oriundo de sua relação com o poder
público, suspende-se o prazo pertinente a prescrição. A reclamação administra-
tiva, tendo em vista disposição da legislação de regência (art. 4º, parágrafo úni-
co do Decreto nº 20.910, de 1932), estanca a fluência do prazo prescricional
pelo tempo em que permanecer, em estudo, o pleito do funcionário, sem que a
desídia da autoridade competente implique indeferimento” (Rel. p/acórdão Min.
DEMÓCRITO REINALDO, DJU de 16.03.1992, p. 3.076);

b) REsp. 620.566-RJ: “A protocolização de pedido administrativo tão-somente
suspende a fluência da prescrição, que retoma o seu curso após a decisão da
Administração (Precedentes)” (Rel. Min. Felix Fischer, DJU de 08.11.2004, p.
281);

c) REsp. 336.282-RS: “O requerimento administrativo formulado pelo autor
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consubstancia causa suspensiva da prescrição, situação em que o lapso tempo-
ral decorrido anteriormente à requisição na via administrativa deve ser computa-
do para fins de averiguação do término do prazo qüinqüenal” (Rel. Min. Vicente
Leal, DJU 05.05.2003, p. 326);

d) REsp. 506.478-CE: “Havendo pedido administrativo de promoção de poli-
cial militar, tem-se a suspensão do prazo prescricional e não sua interrupção,
conforme preconiza o art. 4º, parág. único do Decreto n.º 20.910, de 1932.
Precedentes (REsp n.ºs 294.032/PR e 149.285/PR)” (Rel. Min. Jorge Scartezzini,
DJU de 28.06.2004, p. 388).

47. Cabe, aqui, a respeito da suspensão da prescrição administrativa pela reclamação adminis-
trativa uma observação importantíssima: segundo o Superior Tribunal de Justiça, a reclamação adminis-
trativa ou o pedido administrativo devem ser apresentados no prazo de 1 (um) ano, se outro não for
fixado em lei (art. 6º do Decreto nº 20.910, de 1932), para ganharem o efeito suspensivo da prescrição.
Se apresentados fora do prazo de 1 (um) ano, não suspenderiam a prescrição, que estaria a fluir normal-
mente desde o inadimplemento:

a) REsp. 456.968-PR: “Nos termos do art. 6º do Decreto nº 20.910/32, o
direito à reclamação administrativa, que não tiver prazo fixado em disposição de
lei para ser formulada, prescreve em um ano a contar da data do ato ou fato do
qual a mesma se originar. In casu, não obstante o autor, militar da ativa, transfe-
rido por interesse de serviço, fizesse jus à indenização pelas despesas realizadas
com transporte pessoal e de bagagem, o pedido administrativo, visando o refe-
rido pagamento, foi extemporâneo, sendo realizado somente após o prazo de
um ano fixado no Decreto nº 20.910/32, motivo pelo qual, não há que se falar
em interrupção da prescrição nos termos do art. 4º do mesmo Diploma legal”
(Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 26.05.2003, p. 375);

b) Resp 260.037-RS: “Recurso especial. Administrativo. Pensão. Pedido ad-
ministrativo feito após um ano. Art. 6º do Decreto 20.910/32. Interrupção da
prescrição. Inocorrência. O pedido administrativo da recorrente, visando o pa-
gamento da referida pensão especial, foi feito depois do prazo de um ano, des-
crito no art. 6º do Decreto nº 20.910/32, sendo descabida a invocação, no
caso, do art. 4º do mesmo diploma legal” (Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca.
DJU de 04.02.2002, p. 463).

48. Conjugando o entendimento da doutrina e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça
tem-se que, por exemplo, a reclamação, na via administrativa, até 1 (um) ano após o inadimplemento ou
surgimento da violação do direito, poderia ser entendido como reclamação administrativa e teria efeito
suspensivo da prescrição.

49. Aliás, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já decidiu que “como reclamação
administrativa deve ser entendida a manifestação inequívoca do interessado de oposição à conduta da
Administração. Fica suspensa a prescrição na pendência de reclamação administrativa apresentada em
tempo hábil” (AC 233.101-5, DJMG de 03.04.2002).

50. Mas, ainda a título de exemplo, a resposta à reclamação faria cessar a causa suspensiva e o
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prazo retomaria seu curso. Com isso, pode-se montar o seguinte caminho prescricional: surgindo o
inadimplemento, começa a fluir o prazo prescricional. Apresentado o pedido de reclamação ou pagamen-
to, suspende-se o prazo prescricional. Com a resposta ao pedido administrativo, volta a correr, novamen-
te, de onde havia parado, o prazo prescricional.

51. Este reitere-se, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Havendo pedido administrativo de promoção do policial militar, tem-se a sus-
pensão do prazo prescricional e não sua interrupção, conforme preconiza o art.
4º, parág. único do Decreto nº 20.910/32. Precedentes (REsp. n.ºs 294.032/
PR e 149.285/PR). Somente com o indeferimento do pleito administrativo, co-
meça a recontagem do lapso temporal, computado o tempo anterior – art. 9º do
Decreto n.º 20.910/32” (REsp. 506.478-CE, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU
de 28.06.2004, p. 388).

52. Imprescindível, pois, para que o servidor público possa se valer da suspensão do prazo
prescricional em função da apresentação do pedido ou reclamação na via administrativa, que se compro-
ve que tal reclamação foi apresentada em até 1 (um) ano do termo inicial do prazo prescricional, que
surge, repita-se, quando da violação ao direito subjetivo.

CONCLUSÃO

Em síntese, tem-se que:

(i) Diante da distinta natureza jurídica dos reajustes concedidos, respectivamente, pelo Decreto
nº 36.829, de 1995 e pela Lei Delegada nº 39, de1998, não há que se falar ter ocorrido a absorção, pela
lei citada, do reajuste concedido pelo ato normativo em apreço;

(ii) Não obstante a ausência de absorção tem-se que a base de cálculo para a incidência do
reajuste veiculado no Decreto nº 36.829, de 1995, a fim de se evitar o indesejado bis in idem, “há de se
observar o valor do respectivo nível ou símbolo de vencimento vigente à época do aludido Decreto
(tabela vigente no mês anterior, por exemplo)”.

(iii) Na hipótese de o servidor público não ter apresentado pedido ou reclamação administrativa
no espaço de tempo de 1 (um) ano a contar da data de vigência do Decreto n.º 36.829, de 1995, tem-se
como verificada a prescrição qüinqüenal (Decreto n.º 20.910, de 1932) do fundo do direito na linha da
jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, a qual, por favorecer o erário, deverá ser
acatada pela Administração Pública estadual, razão pela qual se propõe o acolhimento deste parecer em
caráter normativo.

É como se submete a douta apreciação superior.

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2005.

ÉRICO ANDRADE
Procurador do Estado

SÉRGIO PESSOA DE PAULA CASTRO
Procurador do Estado





185

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n.º 1/2, Jan./Dez., 2006

PROCEDÊNCIA: Secretaria de Estado de Governo
INTERESSADO: Governador do Estado de Minas Gerais
NÚMERO: 14.670
DATA: 26 de maio de 2006
EMENTA:

CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO  INTERNACIONAL - OBSERVÂNCIA
DAS  EXIGÊNCIAS  CONTIDAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL - NÃO  INCIDÊNCIA  NA  ESPÉCIE  DA  VEDAÇÃO CONTIDA
NO  ART. 42  DA CITADA  LEI - OBSERVÂNCIA  DAS  RESOLUÇÕES
NÚMEROS 40 E 43, AMBAS DE 2001, DO SENADO FEDERAL -
LEGALIDADE  DO  INSTRUMENTO  ATESTADA

RELATÓRIO

Vem a esta Advocacia-Geral do Estado pedido de exame e emissão de parecer a respeito da
contratação pelo Estado de Minas Gerais de operação de crédito consubstanciado em empréstimo inter-
nacional a ser contraído perante o BID, a fim de dar efetividade ao Programa de Desenvolvimento do
Turismo no Nordeste em sua fase II – PRODETUR/NE - II.

2. A razão de ser do presente estudo jurídico assenta-se na determinação contida no art. 32, da
Lei Complementar federal nº 101, de 5 de maio de 2000, conhecida como sendo a Lei da Responsabili-
dade Fiscal, segundo o qual faz-se necessário a emissão de parecer jurídico que comprove a regularidade
legal da operação de crédito que se pretende encetar.

3. Assim, tendo em vista os requisitos de ordem formal e material estabelecidos no preceptivo legal
mencionado e compulsados os elementos documentais que instruem o expediente, apresenta-se o seguinte

PARECER

4.  Sob a ótica das formalidades estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, constata-se
da documentação carreada ao expediente o cumprimento das mesmas. Senão vejamos:

5.  Em primeiro lugar, tem-se o cumprimento do inciso I do parágrafo primeiro do art. 32, da Lei
de Responsabilidade Fiscal, na medida em que foram editadas leis específicas autorizativas para a
contratação do empréstimo internacional almejado, ex-vi das Leis estaduais números 12.836, de 21 de
maio de 1998, 14.441, de 14 de novembro de 2002 e 15.674, de 14 de julho de 2005.

6.  Em segundo lugar, há previsão orçamentária do aludido Programa, tanto no Plano Plurianual
quanto na lei orçamentária vigente.

7.  Em terceiro lugar, está comprovado o cumprimento dos limites e condições fixados pelo
Senado Federal que, aliás, emitiu autorizão, específica para a contratação do empréstimo em apreço. A
propósito, o ilustre Secretário-Adjunto do Tesouro Nacional, ao autorizar a operação de crédito em
análise, por meio do Oficio nº 5360/2005 - COPEM/STN averbou:

2. Tendo em vista que o pleito enquadra-se nos limites e condições gerais para
realização de operação de crédito definidos nas Resoluções do Senado Federal
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n.os 40 e 43, ambas de 2001, e na Portaria nº 04, de 2002, desta Secretaria,
AUTORIZO, nos termos da Portaria STN nº 272, de 31/05/2002, e com base
no art. 31 da Resolução nº 43/2001-SF, a contratação da operação de crédito
de que se trata, nos seguintes termos e condições:

8. Em quarto lugar, tendo em vista o cumprimento das exigências anteriores, e mais, à vista da
Nota Técnica emitida pelo ilustre Subsecretário do Tesouro Estadual, Dr. Leonardo Maurício Colombini
Lima, percebe-se que há o cumprimento do art. 167, inciso III da Constituição da República de 1988.

9. Ademais, a minuta do contrato de empréstimo mostra-se totalmente compatível com a auto-
rização legislativa dada pela legislação estadual citada no item 5 supra, tanto no que diz respeito ao valor
do empréstimo como quanto à sua destinação. Atendido, pois, o requisito da legalidade.

10. Nessa linha, traçado o quadro legislativo em que se autoriza a tomada do empréstimo,
praticamente todas as obrigações lançadas no ajuste, como forma de aplicação do valor objeto do em-
préstimo ou melhor, forma de desenvolvimento do projeto, juros, condições de pagamento, entre outras,
são obrigações acertadas no âmbito do consenso entre as partes, de modo que sed está, aqui, diante das
opções discricionárias.

11. Noutros termos, autorizada legislativamente a tomada do empréstimo, configuram-se op-
ções administrativas, a serem exercitadas no âmbito do poder discricionário, as condições pelas quais o
empréstimo é tomado, as condições de pagamento, e a forma de desenvolvimento técnico do projeto. E
essas opções discricionárias, em consistindo o mérito do atuar administrativo, não podem ser valoradas à
luz do critério da legalidade. O que se poder averiguar é se as opções discricionárias se situam dentro do
quadro da legalidade, ou seja, se são compatíveis com a legislação.

12. Daí que o exame que ora se promove não é bem exame da legalidade das obrigações
assumidas em si mesmas, mas, basicamente, conformidade da tomada do empréstimo com a lei autorizativa
a atendimento a outros requisitos legais lançados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

13. Anota-se, ainda, que, do expediente encaminhado para exame, verifica-se que não há vio-
lação aos artigos 32, parágrafo 5° e 35 a 37 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, cumpriu-se o
art. 40 do citado diploma normativo, tendo em vista a minuta do contrato de garantia fidejussória que
acompanha o material remetido para análise.

14. De outro lado, cumpre sejam acrescidas ao presente parecer algumas breves considerações
sobre a incidência ou não na espécie do quanto previsto no art. 42 da citada Lei de Responsabilidade
Fiscal.

15. Como sabido, o artigo aludido estabelece regras pertinentes aos intitulados restos a pagar, a
fim de vedar ao titular do Poder, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de
despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

16. Não obstante a vedação em apreço, percebe-se da leitura do contrato de empréstimo que
se pretende efetivar que o mesmo não representa a assunção imediata de obrigação de despesa para
pagamento neste exercício ou no exercício seguinte, mas, ao contrário, exterioriza a contração de obriga-
ção futura, que encontra respaldo no plano plurianual, e não gerará restos a pagar.

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS
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17. A propósito, do estudo técnico empreendido no âmbito da Secretaria de Estado da Fazen-
da, extrai-se o seguinte excerto que bem delimita a questão, a demonstrar não se tratar a obrigação
decorrente do empréstimo internacional em destaque uma obrigação de despesa, tal como estabelecida
no art. 42 sob análise. Veja-se:

No caso concreto, somente após vencida a carência, em exercícios futuros,
ocorrerá a necessária previsão orçamentária dos desembolsos a serem efetuados
a cada exercício, com a geração dos respectivos empenhos no caso do Serviço
da Dívida classificada conforme o artigo 13 da Lei 4.320 como DESPESA
CORRENTE, Transferências Correntes, juros de dívida contratada, bem como
das amortizações classificadas como DESPESAS DE CAPITAL. Caso estas
não sejam tempestivamente satisfeitas, ainda assim, não seriam capazes capazes
de gerar RESTOS A PAGAR:

“Os Restos a pagar, devem distinguir-se do Serviço da Dívida a Pagar, pois este
refere-se a despesas financeiras com juros e amortizações empenhadas e não
pagas, enquanto aqueles referemse as despesas administrativas com pessoal,
material de consumo e outras.

Em Restos a pagar, repita-se, só devem ser inscritas aquelas obrigações decor-
rentes de contratos, convênios ou leis, cuja certeza de liquidez do credor já
tenha sido verificada e constatada pela administração da entidade”.

De fato, o artigo 42 da LRF trata de “obrigação de despesa”, a qual em uma
interpretação sistemática aqui proposta deve ser entendida como aquela capaz
de gerar um gasto público cujo não pagamento gere RESTOS A PAGAR. A
evidência, não é o caso de operação de crédito de longo prazo.

18. Corrobora o entendimento técnico da Secretaria de Estado da Fazenda, no sentido de não
se aplicar à espécie o comando do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o parecer jurídico exarado
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sob o número PGFN/COF N.o 55512002, o qual esta-
belece clara distinção entre o serviço da dívida financeira e o termo jurídico restos a pagar e, ao final,
conclui:

1. não se aplica a operações de crédito a regra constante do art. 42 da LRF, vez
que não há indicação de procedimento de inscrição em Restos a Pagar de dívi-
das de natureza financeira;

2. nenhuma restrição legal existe a contratações de operações de crédito, pelo
Poder Executivo Federal, no último ano de mandato do Chefe daquele Poder; e

3. nada obsta à celebração de contratos de operações de ajuste após 30 de
abril de ano em curso.

19. Há, igualmente, precedente sobre a matéria no âmbito do Estado de São Paulo, conforme
dá notícia o parecer jurídico nº GPG 08/2001, o qual, ao analisar situação jurídica assemelhada à presen-
te, concluiu pela não incidência do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal à consideração de que o ente
político não estaria assumindo, de imediato, qualquer obrigação de despesa. Colhe-se da elucidativa
ementa do parecer a seguinte assertiva:
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Contratação de empréstimo com organismos internacionais, com contrapartida
de recursos públicos. Exame da repercussão das restrições impostas pela Lei
Eleitoral e pela Lei de Responsabilidade Fiscal em face da possibilidade de
contratação dos empréstimos durante o segundo quadrimestre de 2002.
Inaplicabilidade da vedação contida no artigo 42 da Lei Complementar nº 101/
2000, tendo em vista que, no momento da celebração do contrato de financia-
mento internacional o Estado não estará assumindo obrigação de despesa.

20. Ressalte-se, por fim, sobre este ponto, que a doutrina, com apoio em decisões de Corte de
Contas do país, que já se debruçaram sobre a matéria, tem se posicionado a favor de tal orientação
jurídica. A título de exemplo, colaciona-se o seguinte excerto doutrinário:

Conforme o Tribunal de Contas do Paraná, “a restrição para contrair despesa
deve se limitar àquelas cujo objeto fique limitado ao exercício, aplicando-se
com precisão o princípio da competência. Dessa forma, o caixa do último ano
do mandato deve quitar aquelas despesas incorridas nesse ano, sendo que par-
celas a incorrer deverão ser suportadas pelo caixa do ano seguinte” (Aspectos
Gerais da Lei de Responsabilidade Fiscal, 2000)

Diz o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, “por consequência da aplica-
ção do princípio contábil da competência da despesa, a ‘obrigação da despesa’
de que trata o art. 42, quando do final do exercício, seria praticamente sinônimo
de despesa liquidada ou em execução, que deveria ter o seu pagamento efetuado
dentro ainda do exercício financeiro ou, no mínimo, que houvesse recursos em
caixa disponíveis, neste mesmo exercício, para satisfação da obrigação, mesmo
que o pagamento ocorresse no exercício seguinte (Manual da LRF, disponível
no site www.federativo.bndes.gov.br)

(Flávio C. de Toledo e Sérgio Ciqueira Rossi, in, Lei de Responsabilidade Fis-
cal - comentada artigo por artigo, Ia ed., Ed. NDJ, p. 193)

21. Destarte, não nos afigura incidente na espécie a vedação a que se refere o art. 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, inclusive de ordem temporal. Em razão disso, também, entende-se como aplicá-
vel à espécie o limite temporal definido pela Resolução n.O 43, de 2001, editada pelo Senado Federal
para regular as operações de crédito interno e externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios, qual
seja, aquela contida no art. 15:

É vedada a contratação de operação de crédito nos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores ao final do mandato do Chefe do Poder Executivo do Estado, do
Distrito Federal ou do Município.

22. Não há dúvida, pois, a respeito do limite ou vedação de contratação do empréstimo nos
últimos 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nos últimos 6 (seis) meses do mandato. Prevalece, em síntese,
este limite temporal, uma vez que, reitere-se, a operação de crédito em questão não se insere no contexto
normativo do art. 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS
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CONCLUSÃO

Fixadas as premissas para exame jurídico-formal dos termos do contrato pretendido, tendo por
objeto a concessão de empréstimo de US$27.500.000.00 (vinte e sete milhões e quinhentos mil dólares
norte-americanos) para aplicação no PRODETUR/NE - II, pode-se afirmar que se encontra o contrato
de acordo com a autorização legislativa estadual, bem como de acordo com os objetivos do empréstimo
autorizado, devendo, ainda, observância às normas da Lei Complementar federal nº 101, de 2000, apon-
tadas no corpo deste parecer.

Belo Horizonte, 26 de maio de 2006.
HUMBERTO RODRIGUES GOMES

Advogado-Geral Adjunto do Estado de Minas Gerais
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O Dr. Humberto Rodrigues Gomes, Advogado-Geral Adjunto do Estado, exarou na Nota
Jurídica que se segue, o seguinte despacho:

“Aprovo.
Em, 30.05.2006.”

SOLICITANTE: Advogado-Geral Adjunto do Estado
NÚMERO: 53
DATA: 30 de maio de 2006
ASSUNTO:

ENSINO SUPERIOR. LEIS ESTADUAIS Nºs 14.202/2002 E 14.949/2004.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.

NOTA JURÍDICA

Esta Nota Jurídica cuida de opinar acerca da conformidade jurídica das Leis Estaduais nºs
14.202, de 27 de março de 2002 e 14.949, de 09 de janeiro de 2004, em resposta ao questionamento
formulado pelo Presidente do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, Pe. Lázaro de Assis
Pinto.

As leis supramencionadas dispõem sobre o estabelecimento de diretrizes para as instituições
universitárias do sistema estadual de ensino e sobre a autorização para celebração de convênios entre as
universidades e os Municípios do Estado para implantação dos cursos normal superior e de pedagogia.

A Presidência do Conselho Estadual de Educação, interpelada pelo Colegiado daquela casa
questiona a constitucionalidade e a legalidade de tais leis, considerando que as mesmas infringem disposi-
tivos da Constituição Federal, tais como o art. 22, XXIV e o art. 209, I, assim como, dispositivos da
Constituição Estadual de Minas Gerais, em seu art. 206, I, bem como enunciados da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/1996 e da Lei Delegada nº 31/1985.

É preciso salientar que quando se argüi a constitucionalidade de uma determinada lei ou ato
normativo é necessário identificar se tal espécie normativa viola requisitos formais – quando da inobservância
das normas constitucionais referentes ao processo legislativo – ou requisitos substanciais/materiais – quando
da não verificação material da compatibilidade do objeto da lei ou ato normativo com a Constituição
Federal e, in casu, com a Constituição Estadual.

O caso em tela parece tratar da segunda opção, qual seja, argüição de inconstitucionalidade das
Leis nºs 14.202/2002 e 14.949/2004, por ausência de cumprimento de requisito material. Assim conclu-
indo, passa-se à análise dos pontos questionados.

Inicialmente o Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais entende que o conteúdo das
leis em referência, é dizer que a autorização de convênios entre as Universidades Estaduais e o os Muni-
cípios, viola frontalmente o dispositivo da Constituição Federal que preconiza o seguinte, in verbis:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
............................................................................................................
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;”

Quando se afirma que compete privativamente à União legislar sobre, dentre outros, diretrizes
e bases da educação nacional, é necessário levar em consideração que isto não significa que só ela
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possa exercer a competência material correspondente. Ao contrário, trata-se de competência vertical,
competindo ao poder central a edição de lei que disciplinará o exercício de atividades pelas demais
unidades da Federação. Mas a União não exercerá tal competência plena e exaustiva, havendo espaço
para que os demais entes federativos possam exercer sua competência concorrente, complementando a
legislação, de forma a otimizar sua aplicação.

Ainda sobre este ponto, cumpre esclarecer e, com apoio na doutrina jurídica brasileira, que não
obstante o parágrafo único estatuir ser necessário Lei Complementar autorizando os Estados a legislar
sobre questões específicas das matérias relacionadas no art. 22, da Constituição Federal, em se tratando
de normas com características de legislação principiológica como é o caso em tela (normas gerais, diretrizes,
bases) não há que se falar em tal tipo de autorização. Desta forma,

“as matérias constantes dos incisos XI, XXI, XXIV e XXVIII, do artigo 22,
não estão sujeitas à incidência do parágrafo único, já que sobre questões
específicas, no âmbito da competência concorrente, os Estados legislam
por direito próprio e não por delegação da União.”1

Corroborando tal entendimento, reportamo-nos ao art. 24, IX, e §§ da própria Constituição
Federal (não mencionado no questionamento dirigido a esta Assessoria) que assim estabelece, in verbis:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
............................................................................................................
IX - educação, cultura, ensino e desporto;
...........................................................................................................
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limi-
tar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não ex-
clui a competência suplementar dos Estados.”

Interpretando a legislação prevista sobre o tema merece destaque a observação do Prof. Antô-
nio Augusto Junho Anastasia segundo a qual:

“é de bom alvitre ressaltar que cabe ao Estado legislar sobre educação e
ensino (art. 24, IX, Constituição da República) concorrente com a União, o
que constitui em forte e robusto amparo para a comprovação da
constitucionalidade do dispositivo”2 .

Nota-se que como decorrência do Pacto Federativo, o Estado como ente federado tem com-
petência para legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto, suplementando/complementando as
normas gerais editadas pela União, segundo suas próprias especificidades locais. Assim é que,

“caberá aos Estados, observadas as normas gerais federais, desenvolver
toda uma legislação específica sobre temas de maior importância, poden-
do talvez melhor equacionar problemas sociais graves, mas que não se
projetam com a mesma intensidade em todos os lugares e que, por isso
mesmo, comportam tratamento diferenciados em atenção às peculiarida-
des com que se apresentam em cada Estado”3 .

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS

1 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Teoria do Estado e da Constituição: direito constitucional positivo. 11. ed. rev., atual.
ampl. Del Rey: Belo Horizonte, 2005. p. 553.
2 ANASTASIA, Antônio Augusto Junho. Revista do Tribunal de Conta de Minas Gerais.
3 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2005. p.144.
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Confirmando este posicionamento está a Constituição Estadual de Minas Gerais que, no mesmo
sentido, em seu art. 10, XV, “i”, também dispõe que cabe ao Estado legislar concorrentemente com a
União sobre educação, cultura, ensino e desporto.

Em casos de legislação concorrente é sabido que havendo choque entre a legislação federal e a
estadual prevalecem as normas da União. Não obstante, as leis em análise ao disporem sobre as diretrizes
para as instituições universitárias do sistema estadual de ensino e sobre a autorização para celebração de
convênios entre as Universidades e os Municípios do Estado, estão não apenas em conformidade com os
dispositivos da Constituição Federal e Estadual, assim como da legislação federal vigente, como, especi-
almente, propiciam uma maior eficácia dos mesmos, ao se basearem nos princípios da autonomia univer-
sitária (art. 207, CR/88) e na autonomia municipal (art. 18, CR/88). E, contrariamente ao que pressupõe
o Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais aludidas leis não violam disposições do artigo 10 da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pelo que se transcreve, in verbis:

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos
seus sistemas de ensino;
..........................................................................................................

IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectiva-
mente, os cursos das instituições de educação superior e os estabeleci-
mentos do seu sistema de ensino;
V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;

Com fundamento na autonomia universitária e na autonomia municipal e, ainda, considerando
não haver nenhuma proibição legal neste aspecto, as Universidades têm condições legais e são dotadas
de faculdade para promoverem convênios com os Municípios, como assim se definiu nas leis sob
questionamento. Aliás, como a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional preceitua em seu
art. 53, fica assegurada às Universidades, dentre outras, a possibilidade de firmar contratos, acordos e
convênios, de modo a incentivar a ampliação dos cursos universitários.

Também não merece acolhida a alegação do Conselho no que diz respeito à violação do art.
209, I, da CR/88, por parte das leis em exame. Opostamente, a edição de tais leis não faz outra coisa,
senão atender ao estatuído naquele dispositivo que estabelece que o ensino à iniciativa privada é livre
desde que cumpridas as normas gerais da educação nacional. Isto é, tal como já se buscou demonstrar, as
leis em referência concordam integralmente com as diretrizes gerais estabelecidas pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional.

Por fim, o Conselho afirma que as leis em exame também “arranham” o art. 1º, II, “a” da Lei
Delegada nº 31/1985, quando esta preconiza que, no âmbito do ensino superior, compete ao Conselho
Estadual de Educação, dentre outros, manifestar-se sobre autorização de funcionamento de universidade
e estabelecimento de ensino agrupados ou isolados.

Da análise do disposto em ambas as leis verifica-se outro desacerto por parte do Conselho, pois
a Lei nº 14.202/2002, com redação dada pela Lei nº 14.949/2004, em seu art. 1º estabelece que, in
verbis:
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Art. 1º - As instituições de ensino superior integrantes do Sistema de Ensi-
no poderão firmar convênios com os municípios mineiros para ministrar,
fora de suas sedes, cursos Normal Superior, de Pedagogia e de Licenciatu-
ras, com a adoção das medidas educacionais necessárias ao seu adequado
funcionamento”. (grifo nosso).

Assim, é tarefa simples perceber que quando a lei menciona a adoção de medidas educacionais
necessárias ao adequado funcionamento das instituições de ensino superior ela não apenas não contraria
como, também, pressupõe a manifestação do Conselho sobre autorização de funcionamento de universi-
dade e estabelecimento de ensino.

Além disso, a mesma Lei, em seu art. 3º estatui que as instituições comunicarão ao Conselho
Estadual de Educação a celebração de convênio e enviarão a este, a proposta pedagógica do curso.

Em outras palavras, em nenhum momento é possível vislumbrar nestas leis algum dispositivo que
contrarie o disposto na Lei Delegada nº 31/1985. Ao contrário, o que ocorre é exatamente uma adequa-
ção da legislação estadual com a Lei Delegada citada, bem como com a LDBEN, com a Constituição
Estadual e, especialmente com a Constituição Federal em vigor.

Por fim, mostra-se oportuno destacar uma contradição nos questionamentos provenientes do
Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais. Tal contradição está atrelada à alegação de que tais leis
violam o art. 206 da Constituição do Estado de Minas Gerais, ocasião em que este disciplina competir ao
Conselho Estadual de Educação, dentre outros, baixar normas disciplinadoras dos sistemas estadual e
municipal de ensino (inc. I). Isto porque o cerne de suas ponderações sobre a constitucionalidade das leis
em análise está atrelado ao fato de que (tal como alegam) é competência única da União legislar sobre
educação/ensino. Ocorre que, ao citar o art. 206, I, da Constituição mineira o Conselho está, equivoca-
damente, considerando ser atribuição sua editar normas sobre educação/ensino.

Entretanto, por ser um órgão administrativo, o Conselho Estadual de Educação não tem compe-
tência para legislar. Cabe-lhe, tão somente, baixar normas disciplinadoras, tais como resoluções que,
além de não serem dotadas de força de lei, não podem contradizer a Legislação Estadual ou Federal.

De todo o exposto conclui-se pela improcedência da argüição de inconstitucionalidade/ilegali-
dade das Leis nºs 14.202/2002 e 14.949/2004, tendo em vista estarem as mesmas em conformidade
com os dispositivos da Constituição Federal, da Constituição Estadual de Minas Gerais e demais legisla-
ções atinentes ao tema.

Belo Horizonte, 30 de maio de 2006.

ANA LETÍCIA QUEIROGA DE MATTOS
Assessora Jurídica

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS



195

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n.º 1/2, Jan./Dez., 2006



196

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS



197

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n.º 1/2, Jan./Dez., 2006

INFORMAÇÃO AGE Nº 79/2006

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.410/STF

REQUERENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ

REQUERIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATORA: Ministra  ELLEN GRACIE

Exmo. Sr. Advogado-Geral do Estado,

Submeto à elevada consideração de V. Exa., na forma a seguir articulada, as informações que
foram requisitadas para instruir a Ação Direta de Inconstitucionalidade instaurada por provocação do
Exmo. Sr. Governador do Estado do Paraná , deduzidas na suposição de que as disposições constantes
do Decreto n° 43.891/2004 estariam viciadas de inconstitucionalidade.

I - DA ESPÉCIE

O Governador do Estado de Minas Gerais, na forma do que a seguir articula, presta as renova-
das informações que lhe foram solicitadas e, ao substituir integralmente as anteriormente prestadas, ofere-
ce alguns elementos adicionais e exemplificações que bem demonstram a ausência de plausibilidade jurí-
dica dos fundamentos da ação instaurada por provocação do Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado Paraná, ao suscitar a ilegitimidade constitucional das disposições constantes do Decreto n° 43.891,
de 6 de outubro de 2004.

Afirma o Autor da ação que o ato normativo, objeto da impugnação por ele formulada, que
instituiu o regime especial de tributação da farinha de trigo e da mistura pré-preparada da farinha, ao impor
ao seu adquirente a obrigação de antecipar o recolhimento do ICMS devido pela subseqüente saída de seu
estabelecimento, estaria “atribuindo a essa antecipação carga tributária diversa, conforme se trate de
aquisição realizada de fornecedor mineiro ou de fornecedor localizada em outras Unidades Federadas
“, “afrontando, assim, dispositivos e principios constitucionais, concernentes às limitações ao poder
de tributar, bem como Principios Fundamentais do Estado Federal Brasileiro. “

A tudo isso acrescenta que, ao reconhecer a redução da base de cálculo do imposto devido na
anterior operação interna com a farinha de trigo, para fins de apuração do imposto devido pela saída
subsequente, teria o decreto impugnado na ação outorgado um benefício fiscal “em desrespeito ao texto
constitucional, ou seja, sem prévia autorização do CONFAZ, sem celebração de Convênio, violan-
do o pacto federativo, fomentando a Guerra Fiscal entre os Estados, violando especialmente o
artigo 146, III, “a “, 150, § 6°, e 155, §2°, XII, “g” da CF”, além de ter incorrido em múltiplas e
variadas transgressões ao ordenamento constitucional, afetando, de modo direto e a um só tempo, segun-
do alega, os artigos 146, III, “a”, 150, V e § 6°,155, § 2°, XII, “g”, 152, § 1°, IV, 19, III, e, finalmente,
o art. 170, IV, todos da Constituição da República.

II - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA

Sendo o ICMS um imposto plurifásico e de âmbito nacional, sua cobrança na origem,
sabidamente, produz reflexos na economia das demais unidades da Federação, pois o imposto cobrado
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pelo vendedor gera crédito para o adquirente, influindo, portanto, na determinação do valor devido por
este último. Sendo assim, existe então o risco permanente de que, na disciplina normativa de benefícios
fiscais, uma unidade possa prejudicar outra unidade da Federação.

Sabedor das gravosas conseqüências para a arrecadação e para os produtores locais geradas
pela concessão unilateral de benefícios fiscais, a legislação do Estado não reconhece eficácia aos atos
editados em desacordo com o procedimento previsto na Lei Complementar n° 24/75, quando, no § 1 °
do art. 62 do RICMS/2002, dispõe que “Não se considera cobrado, ainda que destacado cm docu-
mento fiscal, o montante do imposto que corresponder a vantagem econômica decorrente da con-
cessão de qualquer subsidio, redução de base de cálculo, crédito presumido ou outro incentivo ou
beneficio fiscal em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2° do artigo 155 da
Constituição Federal”.

Confiou o legislador aos atos executórios a adoção das medidas necessárias para inibir a produ-
ção, no âmbito interno, dos efeitos gerados pela concessão unilateral de benefícios fiscais, ao prever o art.
225, da Lei n° 6763/75, que “O Poder Executivo, sempre que outra unidade da Federação conceder
benefício fiscal não previsto em lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação
especifica, poderá adotar medidas necessárias à proteção da economia do Estado”.

No caso, vislumbrou-se a necessidade de dispensar às aquisições interestaduais da farinha de
trigo e da mistura pré-preparada tratamento específico, em razão dos benefícios fiscais unilateralmente
concedidos a tais insumos na origem, editando o Estado o decreto objeto da ação, que encontra funda-
mento de validade no art. 6°, § 5°, e, da Lei n° 6763/75, no que autoriza a formulação de exigência de
pagamento antecipado do ICMS, com fixação do valor de pauta para a saída subseqüente, quando a
operação submeter-se a regime especial de tributação.

Não obstante sustente o Autor da ação que o ato do Executivo teria incorrido em violação a
diversas disposições de extração constitucional, descuidou-se de confrontar suas disposições. com a lei
onde foi buscar fundamento de validade, para verificar a ocorrência de eventual extravasamento dos
limites da outorga legal, preferindo, desde logo, promover, de per saltum, indigente contraste com nor-
mas situadas no mais elevado grau da positividade jurídica.

Editado no contexto descrito, embora revestido de conteúdo normativo, ostenta o decreto im-
pugnado nesta ação caráter meramente ancilar ou secundário, precisamente porque editado em função
das leis a que adere por um nexo de dependência e cujos textos pretendeu implementar.

Mesmo que, a partir do suposto vício jurídico da ilegalidade, fosse lícito vislumbrar, num desdo-
bramento ulterior, a potencial violação da Carta Magna, ainda assim estar-se-ia em face de situação de
inconstitucionalidade indireta ou oblíqua, cuja apreciação não se revela possível em sede jurisdicional
concentrada: “Não cabe ação direta quando o ato normativo questionado, confrontado hierarqui-
camente inferior à lei, deve ser diretamente com a legislação ordinária e só indiretamente com a
Constituição, pois, neste caso, cuida-se de ilegalidade e não de inconstitucionalidade” (ADI 1.883-
CE, Rel. Min. Maurício Corrêa).

Assim, eventual conflito hierárquico-normativo com a Constituição, se houvesse, resultaria
então de vícios a serem identificados nos próprios atos normativos em função dos quais foi editado e só
por repercussão é que se poderia vislumbrar, no decreto em questão, possível eiva de
inconstitucionalidade.

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS
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A aplicação que o decreto veio assegurar às normas legais em que buscou fundamento de
validade, ao implementá-las, caracterizaria então, quando muito, consoante a jurisprudência sedimentada
desta Corte, típica crise de legalidade, e não de inconstitucionalidade, a inviabilizar, em conseqüência, a
utilização do mecanismo processual da fiscalização normativa abstrata.

Nessas circunstâncias, cumpre ter presente a advertência formulada pelo eminente Min. Celso
de Mello, consoante a qual” se a interpretação administrativa da lei, que vier a consubstanciar-se
em decreto executivo, divergir do sentido e do conteúdo da norma legal que o. ato secundário
pretendeu regulamentar, quer porque tenha este se projetado ultra legem, quer porque tenha per-
manecido citra legem, quer, ainda, porque tenha investido contra legem, a questão caracterizará,
sempre, típica crise de legalidade, e não de inconstitucionalidade, a inviabilizar, em consequência,
a utilização do mecanismo processual da fiscalização normativa abstrata” (ADI 996).

Conforme assinalado, como o decreto hostilizado limitou-se a conferir efetividade às descrições
normativas abstratamente veiculadas nas próprias leis que veio a disciplinar, eventual abuso no exercício
do poder regulamentar não teria a virtude de conferir-lhe a natureza de ato autônomo, de modo a autori-
zar o seu confronto direto com as disposições constitucionais ti das por violadas.

É que “eventual atuação ultra vires do Chefe do Executivo no exercício de seu poder
regulamentar traduzirá – tendo presentes as limitações jurídicas postas pelo diploma legal - condu-
ta administrativa eivada de mera ilegalidade”, afirma o eminente Min. Celso de Mello. A jurisprudên-
cia desta Corte, em relação ao tema, de há muito se acha consolidada (ADI 3383, Relator Min. Carlos
Velloso; ADI 3380/BA, Relator Min. Carlos Velloso; ADI 2792/MG, Relator Min. Carlos Velloso; ADI
2725/MG, Relator Min. Carlos Velloso; ADI 2589, Relator Min. Eros Grau; ADI 2387, Relatora desig-
nada Min. Ellen Gracie; ADI-MC, 1383, Relator Min. Moreira Alves; ADI 1561/DF, Relator Min. Celso
de Mello, inter plures).

A questão suscitada na ação, portanto, não se mostra passível de ser solucionada no âmbito do
controle concentrado. Não obstante, superada que seja a prejudicial posta, no que concerne ao mérito,
nenhuma razão assiste ao Autor da ação.

III - DISCIPLINA JURÍDICA DOS INCENTIVOS FISCAIS

Convencido de que não pode haver homogeneidade interestadual onde um Estado-membro
pode decidir sobre incentivos que outros não podem conceder, o Constituinte de 1988 reservou o trato
da matéria à lei complementar, pois a ela a norma inscrita no art. 155, § 2°, XII, g, confiou a regulação da
forma de como não só as isenções, como também os incentivos e benefícios fiscais outros poderão ser
concedidos e revogados, recepcionando assim a Lei Complementar n° 24, que subordina a produção do
ato concessivo à prévia celebração de convênio entre os Estados e o Distrito Federal.

A propósito, observa Souto Maior Borges que o requisito formal, para que se concedam bene-
fícios fiscais, tem-se revelado como apropriado mecanismo para assegurar a convivência pacífica entre as
unidades federadas, pelo que a submissão da matéria ao convênio, ainda hoje, apresenta-se como ade-
quada alternativa para afastar as dificuldades de harmonização das políticas tributárias estaduais, no to-
cante ao ICMS, uma vez que, no particular, impõe a adoção de práticas uniformes na disciplina jurídica de
um imposto de caráter nacional.

O Convênio tem, assim, a precípua função de compor os conflitos de interesses que necessari-
amente resultariam, uma vez ausente essa deliberação intergovernamental, constituindo sua celebração
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pressuposto essencial à válida concessão, pelos Estados-membros ou Distrito Federal, de qualquer espé-
cie de incentivo ou benefício fiscal em tema de ICMS, conforme já teve oportunidade de acentuar o
eminente Min. Celso de Mello.

Nesse contexto, são incompatíveis com a lei complementar todos os expedientes, nenhum
excetuado, de que resulte supressão ou diminuição do imposto e sendo então incontornável a exigência de
convênio, estão excluídos da autorização constitucional os incentivos ou benefícios fiscais concedidos não
só via decretos pseudo-regulamentares, como também por leis estaduais que, independentemente da
deliberação prévia, pretendam dispor sobre a matéria (CF, art. 150, § 6°).

Por conseguinte, são especialmente incompatíveis com o ICMS não só a concessão unilateral de
isenções desse tributo, como também a outorga de reduções da base de cálculo e de crédito presumido,
uma vez que a Constituição de 1988, ao reconhecer o efeito comum por elas gerado, agasalha expressamen-
te uma exigência da submissão de todas essas categorias jurídicas afins a idêntico regime normativo.

A exigência de convênio para a concessão de redução da base de cálculo tem explicação,
pois, por implicar pagamento de parte apenas do imposto devido, haveria mesmo que se submeter ao
mesmo regime jurídico da isenção, que o CTN conceitua como dispensa legal do pagamento do tributo e
da qual a redução da base de cálculo, como isenção parcial que é, constituiria então espécie, a se consi-
derar que idênticos são os efeitos financeiros resultantes, variando apenas em extensão.

Essa assimilação ficta foi recentemente acolhida por esta Corte, em sessão plenária, pelo que se
infere do resultado do julgamento proferido no RE n° 174478, de que foi relator designado o eminente Min.
Cezar Peluso, a que se seguiram as decisões individuais proferidas no RE 334819, Relator Min. Sepúlveda
Pertence; RE 382372, Relator. Min. Carlos Velloso; RE 410897 , Relator Min. Cezar Peluso; RE 425819,
Relator Min. Marco Aurélio; RE 435267, Relator Min. Marco Aurélio; RE 441886, Relator Min. Sepúlveda
Pertence; RE 446504, Relator Min. Carlos Velloso e RE 455364, Relator Min. Gilmar Mendes.

Mas não é só. A cláusula de bloqueio contempla também a concessão de crédito presumido,
instrumento indireto de exoneração - total ou parcial - do ICMS, pois faz presumir a ocorrência de um
pagamento que na prática não houve, uma vez que o crédito graciosamente outorgado, prestando-se
como elemento redutor dos débitos pelas saídas tributadas, influencia negativamente - e na mesma medi-
da da outorga - a determinação da obrigação de pagamento.

Para conferir concretude à vedação posta, as sucessivas leis de âmbito nacional disciplinadoras
do ICMS sempre reconheceram aos Estados importadores de mercadorias o direito de, por meio da
respectiva atuação compulsória, defenderem-se de práticas danosas adotadas pelos Estados produtores,
a exemplo do que dispunha o § 5°, do art. 3° do DL 406/68.

A Lei Complementar n° 24/75 prevê sanções à transgressão de suas disposições, a ponto de, na
ausência de convênio autorizativo, considerar legítima a declaração de nulidade do ato e ineficácia do
crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria (art. 8°), entre outras sanções, legi-
timando assim o Estado a sindicar essa nulidade e ineficácia relativamente a operações de entrada desdo-
bradas no seu território.

Destinatário da norma sancionadora é, então, não só o contribuinte que usufruiu do benefício
fiscal ilegítimo, como também quem adquiriu a mercadoria nessas circunstâncias, existindo então em seu
desfavor, como beneficiário mediato do ato, a presunção legal do conhecimento das canhestras condi-
ções em que concedido.

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS
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O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de defrontar-se com polêmica envolvendo a
glosa, pelo Estado de destino, do crédito unilateralmente concedido pelo Estado de origem, segundo se
vê do acórdão tomado no Recurso Extraordinário n° 109.486/SP, de que foi relator o Min. Ilmar Galvão.

Com base no precedente em que se converteu esse julgamento, o eminente Min. Carlos Velloso,
negou seguimento ao RE 42365 8/MG, interposto por contribuinte contra acórdão do Tribunal de origem,
tendo sua decisão referendada pelo órgão fracionário desta Corte de que integrante, à consideração de
que, “tendo sido convertido em incentivo o tributo que deveria serrecolhido pelo vendedor de
matéria-prima, a inadmissão do crédito, no estado de destino, não afronta o princípio da não -
cumulatividade do ICMS”.

IV - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ATO IMPUGNADO

No caso, a adoção do regime especial de tributação da farinha de trigo deveu-se então à neces-
sidade de corrigir, no âmbito interno, as distorções introduzidas no mercado pelos grandes produtores
externos, inclusive e especialmente pelo Estado governado pelo Autor da ação, inauguradas a partir do
momento em que, ante a exacerbação da concorrência, passaram a adotar práticas predatórias tendentes
a reduzir o preço de sua comercialização, mediante mitigação da carga tributária e adoção de práticas
comerciais pouco ortodoxas.

Esse quadro adverso teve origem, segundo consta, com a promulgação, pelo próprio Estado do
Autor da ação, da Lei n° 13.214, de 29 de junho de 2001, que, em seu art. 4°, letra “b, assegurou uma
redução da base de cálculo para 58,33% às operações que destinam os insumos a outros Estados.

Providência similar tomou o Estado de Santa Catarina, ao editar o Decreto n° 1.039/2003,
concedendo um crédito presumido de 41,67% sobre o valor do imposto devido pelas saídas tributadas
pela alíquota de 12%. Em desvantagem frente aos seus concorrentes diretos, ao Estado do Rio Grande
do Sul restou então adotar prática similar, editando o Decreto n° 42.563/2003, para assegurar às opera-
ções interestaduais, sujeitas à alíquota de 120/0, um crédito presumido correspondente a 40/0 do seu
valor, tributando-as, então, por uma alíquota efetiva de 8%.

Como a deliberação intergovernamental constitui pressuposto essencial à válida concessão pe-
los Estados-membros de qualquer espécie de incentivo ou benefício fiscal, a sua inobservância pelo Esta-
do do Paraná atraiu o interesse jurídico dos demais entes políticos na sua desconstituição, tendo em conta
o que dispõe o art. 155, § 2°, XII, g, da Constituição Federal (ADI 2548).

Preferiu o autor do ato normativo impugnado nesta ação instituir, desde logo, um regime de
tributação que, considerando o que dispõe o art. 8° da Lei Complementar n° 24, pudesse revelar-se
capaz de inibir os efeitos da prática predatória adotada pelos grandes produtores do insumo, pois, sendo
a circulação de mercadorias um fenômeno nacional, os efeitos da concessão de incentivos fiscais fizeram-
se sentir internamente, em prejuízo da arrecadação e dos produtores locais.

Nesse contexto é que foi editado o Decreto n° 43.891/2004, cujo regime especial de tributação
por ele imposto às operações internas com a farinha de trigo e com a mistura pré-preparada, atende
inteiramente aos postulados constitucionais da isonomia e da uniformidade tributária, ao contrário do que
se afirma na peça de ingresso.

Com efeito, para a determinação do imposto devido pela saída dos insumos do estabelecimento
adquirente, não contempla o ato normativo qualquer discriminação quanto à sua origem, sendo o trata-
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mento a eles dispensado uniforme, no que concerne ao resultado a que conduz. Sendo assim, submetem-
se ao regime especial de tributação por ele instituído tanto as mercadorias adquiridas em operações
internas como aquelas oriundas de outros Estados da Federação, indistintamente.

O regime especial de tributação implica a antecipação do imposto devido pela saída, conforme
determina o “caput” do art. 422, constante do Anexo IX do RICMS, em operação interna ou interesta-
dual, cujo montante deve ser recolhido no prazo ali fixado, deixando expresso o § 10, que, para apura-
ção do valor do imposto devido, a base de cálculo adotada é o valor de pauta fixado pelo órgão
administrador do tributo, expediente esse que logo se revelou hábil para frustrar os efeitos fiscais indese-
jáveis gerados pelo faturamento por valor inferior ao do que efetivamente comercializado, com imediatos
reflexos na arrecadação do imposto.

E como, segundo a regra geral, o valor do crédito passível de ser deduzido para fins de apura-
ção do imposto devido não pode ultrapassar as forças do débito suportado pelo vendedor e sendo de
público conhecimento os incentivos fiscais assegurados pelos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, cuidou o autor do ato normativo de estabelecer uma regra de contenção à apropriação do
crédito, somente admitindo-o na mesma medida do que efetivamente pago na origem (art. 422, § 2°, I, II
e III), pois seria inócuo o regime se ignorasse os efeitos financeiros desbordantes dos incentivos unilate-
ralmente outorgados.

Com essa específica e casuística restrição impede-se que o adquirente primeiro da mercadoria
aproprie em sua escrituração, como crédito, valor superior ao que efetivamente pago pelo remetente da
mercadoria, inclusive quando concedido na origem crédito presumido do ICMS, como é o caso dos
insumos oriundos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

No caso de produtos oriundos do Estado governado pelo Autor da Ação, a dedução do crédito
para apuração do débito pela saída corresponderá, por força do que estabelece o § 2°, II, do art. 422 do
Anexo IX do RICMS, com a redação que lhe deu o decreto n° 43.891/2004, ao mesmo percentual da
alíquota efetivamente aplicada (7%), por força da redução correspondente a 58,33% da base de cálculo,
concedida na origem pelo art. 4°, “b”, da Lei n° 13.214/2001.

Sendo de diminuto valor o crédito compensável, em virtude do benefício fiscal concedido pelo
Estado de origem, passaram os importadores a suportar o diferencial do gravame tributário verificado
entre o valor indicado para cálculo do imposto devido na operação interestadual e aquele fixado em pauta
como base de cálculo do imposto devido pela saída. E, note-se que, não obstante o valor de pauta seja
fixado pela administração fazendária, a partir de consulta ao mercado, em nenhum momento até hoje
chegou a ser objeto de questionamento.

Estima-se que resida aí a indignação de que tomado o Autor da ação com o regime especial que
reputa eivado de ilegitimidade constitucional, pois a partir das regras de contenção legitimamente institu-
ídas internamente, a aquisição dos produtos no Estado por ele governado, nas atraentes condições ofere-
cidas, perdeu o primitivo interesse.

Por outro lado, quando o § 3° do art. 422, acrescido pelo artigo 2° do Decreto n° 43.891,
dispõe que na entrada da mercadoria decorrente de operação beneficiada com redução de base de
cálculo prevista no Anexo IV deste Regulamento, o imposto a que se refere o caput será apurado
com o mesmo percentual de redução, não está concedendo um benefício fiscal, mas preservando os
efeitos do benefício cuja concessão foi autorizado pelo Convênio n° 128/94, ao manter a mesma carga
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tributária que onerou a operação anterior, vez que, se assim não fosse, estar-se-ia anulando a redução de
que goza o produto da cesta básica adquirido no mercado interno - e, como tal, beneficiado com a
legítima mitigação da carga tributária.

Não poderia mesmo o regime especial de tributação efeitos financeiros do regime de tributação
do produto da cesta básica, que privilegia toda a cadeia de anular os integrante sucessivas operações
internas, reduzindo a base de cálculo do diretamente, imposto. em percentual que, se aplicado
corresponderia a uma alíquota efetiva de 7%.

As simulações feitas a seguir, consideradas as normas editadas pelo decreto tido por ilegítimo,
em face da Constituição, demonstram suficientemente a ausência dos vícios apontados pelo Autor da
ação, notadamente no que concerne ao alegado tratamento discriminatório da mercadoria oriunda do
Estado do Paraná:

Situação A

1. Origem da mercadoria: Estado do Paraná

Benefício Fiscal: redução da base de cálculo para 58,33 % (Lei n° 13.214/2001, art. 4°, “b”)
1.1. Valor da farinha de trigo: ............................................................................................... 1.000,00
1.2. Base de cálculo (reduzida para 58,33%) .......................................................................    583,30
1.3. Alíquota interestadual ....................................................................................................        12%
1.4. Imposto debitado na nota fiscal. ....................................................................................      70,00

2. Apuração do imposto:
2.1. Valor de pauta do produto1 ............................................................................................. 200,00
2.2. BC reduzida em 61,11 % (Convênio 128/94) ................................................................... 466,68
2.3. Alíquota interna ...............................................................................................................     18%
2.4. Imposto devido ...............................................................................................................   84,00
2.5. Dedução - imposto pago pela aquisição ...........................................................................   70,00
2.6. Imposto devido a recolher ...............................................................................................   14,00

Situação B

1. Origem da mercadoria: Estado de Minas Gerais

Benefício fiscal redução da base de cálculo em 61,11 % (Convênio n° 128/94)
1.1. Valor da farinha de trigo: ............................................................................................... 1.000,00
1.2. BC reduzida em 61,110/0 (Convênio 128/94) ...............................................................    388,90
1.3. Alíquota interna aplicáveL .............................................................................................        18%
1.4. Imposto debitado na nota fiscal .....................................................................................      70,00

2. Apuração do imposto:
2.1. Valor de pauta do produto1 ............................................................................................. 200,00
2.2. Base de cálculo reduzida em 61,110/0 ............................................................................. 466,68
2.3. Alíquota aplicável ............................................................................................................     18%
2.4. Imposto devido pela operação .........................................................................................   84,00
2.5. Dedução - ICMS pago pela aquisição .............................................................................   70,00
2.6. Imposto devido a recolher ...............................................................................................   14,00
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Os exemplos oferecidos bem demonstram que a carga tributária do produto não varia em fun-
ção da origem da mercadoria, o que infirma a alegação de existência de suposto tratamento privilegiado
para as aquisições feitas dentro do Estado de Minas Gerais, em prejuízo das aquisições oriundas do
Paraná, eis que o desembolso a que obrigado o contribuinte, em ambos os casos, é rigorosamente idên-
tico.

E as simulações feitas põem a descoberto que tampouco há na hipótese denegação do crédito
tributário oriundo de redução da base de cálculo do ICMS, assegurada no Estado de origem das merca-
dorias, pois é ele integralmente reconhecido para efeito de dedução do imposto devido na operação
interna subsequente.

Parece então estranho que venha um dos signatários do Convênio n° 128/94, que autorizou os
Estados a dispensar privilegiado tratamento fiscal às saídas internas do produto integrante da cesta básica,
a se indispor contra a redução da base de cálculo de que goza a operação interna tributada pela alíquota
de 18%, no percentual equivalente a 61,11 %, com o que se assegura que o gravame tributário incidente
sobre a saída não será superior à aplicação de uma alíquota efetiva de 7%, tal como dispõe o § 3° do art.
422 do RICMS, em sua redação atual.

Esvazia-se, então, a alegação de que a redução da base de cálculo utilizada para a determinação
do valor do imposto a ser pago por antecipação tivesse sido instituída pelo art. 2° do Decreto n° 43.891/
04, objeto da impugnação formulada, visto que decorre de expressa autorização consensual dos Estados
e do Distrito Federal, outorgada em Convênio, celebrado na forma da Lei Complementar n° 24/75,
restando ao Estado apenas reconhece-Ia. Nesse ambiente, não cabe cogitar de violação dos art.s 146,
III, “a” e 155, § 2, XII, “g”, ambos da CF.

Precisamente porque os incentivos fiscais concedidos pelos grandes produtores variam de Esta-
do para Estado, determina o § 3° que, para efeito de cálculo do valor do imposto objeto da antecipação
prevista n “caput” do art. 423, deverá ser considerado o mesmo percentual da redução verificada na
operação com que a mercadoria deu entrada no estabelecimento, procurando com isso assegurar a neu-
tralidade do regime de apuração do imposto.

Vê-se, pelo que foi exposto, que o regime especial de tributação instituído pelo ato regulamentar
impugnado nesta ação não se expõe às críticas que lhe dirige o Autor da ação, pois, além de corrigir as
distorções verificadas no mercado atacadista da farinha de trigo, dispensou ao produto tratamento unifor-
me, independentemente de sua origem, vez que demonstrado que a apuração do imposto devido pela
saída elimina os efeitos gerados pela eventual existência de benefícios fiscais de que tenha usufruído a
operação anterior, pelo que o desembolso efetivo a cargo do adquirente é indiferente a tal ocorrência
(non olet).

Certo é que o decreto impugnado acabou se revelando como adequada e inteligente solução
para as distorções até então verificadas no mercado atacadista da farinha de trigo, responsáveis por
significativas perdas impostas à arrecadação e aos produtores locais da mercadoria.

Se da redução da base de cálculo do imposto incidente sobre as operações interestaduais pro-
movidas pelos produtores estabelecidos no Estado do Paraná hoje já não mais resulta para os envolvidos
na operação o benefício que antes extraiam, causa espécie que, a pretexto de que o regime especial de
tributação se ressentiria do vício da ilegitimidade constitucional, pretenda-se manter incólume os efeitos
de uma norma legal que, integrante do acervo normativo do Estado governado pelo Autor da ação,
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mostra-se viciada desde a origem, uma vez que editada à revelia da exigência do consenso entre os
Estados, externado em convênio.

Demonstrada a improcedência da alegação de existência de tratamento que conferisse carga
tributária diversa para as hipóteses de aquisição da farinha de trigo e mistura pré-preparada de farinha de
trigo, tendo em vista a sua origem, perde substância a alegação de que o decreto teria contrariado o art.
152, da Lei Fundamental, bem como o seu art. 150, V, por inocorrente qualquer limitação ao tráfego de
bens por meio de tributos intermunicipais, restando indemonstradas, por desdobramento, as demais trans-
gressões ao texto da lei maior.

Com efeito, as mercadorias provenientes do Paraná estão em igualdade de condições com
quaisquer outras em idênticas operações, internas ou interestaduais. Nenhuma discriminação contra esse
Estado. Nenhuma discriminação de bens em razão da procedência ou destino existe onde apenas não se
reconhecem os efeitos da prática fiscal predatória, fundada na concessão de um ilegítimo benefício fiscal.

Aliás, é surpreendente constatar que vedação constitucional do art. 152, na hipótese, dirige-se é
contra o Estado do Paraná, de quem partiu a discriminação pelo favorecimento empresarial e em detri-
mento de outros Estados-membros no tocante ao regime jurídico infraconstitucional de exonerações do
ICMS.

Tais são, eminente Relator, as informações que reputei úteis transmitir-lhe, em benefício da legi-
timidade constitucional do Decreto n° 43.891/2004.

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2006.

JOSÉ BENEDITO MIRANDA
Procurador do Estado

ROBERTO PORTES RIBEIRO DE OLIVEIRA
Subadvogado-Geral do Contencioso
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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  MINISTRO-RELATOR  DA  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTI-
TUCIONALIDADE  N°  3410.

O Governador do Estado de Minas Gerais, na forma do que a seguir articula,
presta as renovadas informações que lhe foram solicitadas e, ao substituir inte-
gralmente as anteriormente prestadas, oferece alguns elementos adicionais e
exemplificações que bem demonstram a ausência de plausibilidade jurídica dos
fundamentos da ação instaurada por provocação do Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado Paraná, ao suscitar a ilegitimidade constitucional das
disposições constantes do Decreto n° 43.891, de 6 de outubro de 2004.

Afirma o Autor da ação que o ato normativo, objeto da impugnação por ele formulada, que
instituiu o regime especial de tributação da farinha de trigo e da mistura pré-preparada da farinha, ao impor
ao seu adquirente a obrigação de antecipar o recolhimento do ICMS devido pela subseqüente saída de seu
estabelecimento, estaria “atribuindo a essa antecipação carga  tributária diversa, conforme se trate de
aquisição realizada de fornecedor mineiro ou de fornecedor localizada em outras Unidades Federadas”,
“afrontando, assim, dispositivos e princípios constitucionais, concernentes às limitações ao poder de
tributar, bem como Princípios Fundamentais do Estado Federal Brasileiro. “

A tudo isso acrescenta que, ao reconhecer a redução da base de cálculo do imposto devido na
anterior operação interna com a farinha de trigo, para fins de apuração do imposto devido pela saída
subsequente, teria o decreto impugnado na ação outorgado um benefício fiscal “em desrespeito ao texto
constitucional, ou seja, sem prévia autorização do CONFAZ, sem celebração de Convênio, violan-
do o pacto federativo, fomentando a Guerra Fiscal entre os Estados, violando especialmente o
artigo 146, lIl, “a”, 150, § 6°, e 155, §2°, XII, “g” da CF”, além de ter incorrido em múltiplas e
variadas transgressões ao ordenamento constitucional, afetando, de modo direto e a um só tempo, segun-
do alega, os artigos 146, III, “a”, 150, V e § 6°, 155, § 2°, XII, “g”, 152, § 1°, IV, 19, llI, e, finalmente,
o art. 170, IV, todos da Constituição da República.

Impropriedade da via eleita

Sendo o ICMS um imposto plurifásico e de âmbito nacional, sua cobrança na origem,
sabidamente, produz reflexos na economia das demais unidades da Federação, pois o imposto cobrado
pelo vendedor gera crédito para o adquirente, influindo, portanto, na determinação do valor devido por
este último. Sendo assim, existe então o risco permanente de que, na disciplina normativa de benefícios
fiscais, uma unidade possa prejudicar outra unidade da Federação.

Sabedor das gravosas conseqüências para a arrecadação e para os produtores locais geradas
pela concessão unilateral de benefícios fiscais, a legislação do Estado não reconhece eficácia aos atos
editados em desacordo com o procedimento previsto na Lei Complementar n° 24/75, quando, no § lº do
art. 62 do RICMS/2002, dispõe que “Não se considera cobrado, ainda que destacado em documen-
to fiscal, o montante do imposto que corresponder a vantagem econômica decorrente da concessão
de qualquer subsidio, redução de base de cálculo, crédito presumido ou outro incentivo ou benefi-
cio fiscal em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2° do artigo 155 da
Constituição Federal”.
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Confiou o legislador aos atos executórios a adoção das medidas necessárias para inibir a produ-
ção, no âmbito interno, dos efeitos gerados pela concessão unilateral de benefícios fiscais, ao prever o art.
225, da Lei n° 6763/75, que “O Poder Executivo, sempre que outra unidade da Federação conceder
benefício fiscal não previsto em lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação
especifica, poderá adotar medidas necessárias à proteção da economia do Estado”.

No caso, vislumbrou-se a necessidade de dispensar às aquisições interestaduais da farinha de
trigo e da mistura pré-preparada tratamento específico, em razão dos benefícios fiscais unilateralmente
concedidos a tais insumos na origem, editando o Estado o decreto objeto da ação, que encontra funda-
mento de validade no art. 6°, § 5°, e, da Lei n° 6763/75, no que autoriza a formulação de exigência de
pagamento antecipado do ICMS, com fixação do valor de pauta para a saída subseqüente, quando a
operação submeter-se a regime especial de tributação.

Não obstante sustente o Autor da ação que o ato do Executivo teria incorrido em violação a
diversas disposições de extração constitucional, descuidou-se de confrontar suas disposições com a lei
onde foi buscar fundamento de validade, para verificar a ocorrência de eventual extravasamento dos
limites da outorga legal, preferindo, desde logo, promover, de per saltum, indigente contraste com nor-
mas situadas no mais elevado grau da positividade jurídica.

Editado no contexto descrito, embora revestido de conteúdo normativo, ostenta o decreto im-
pugnado nesta ação caráter meramente ancilar ou secundário, precisamente porque editado em função
das leis a que adere por um nexo de dependência e cujos textos pretendeu implementar.

Mesmo que, a partir do suposto vício jurídico da ilegalidade, fosse lícito vislumbrar, num desdo-
bramento ulterior, a potencial violação da Carta Magna, ainda assim estar-se-ia em face de situação de
inconstitucionalidade indireta ou oblíqua, cuja apreciação não se revela possível em sede jurisdicional
concentrada: “Não cabe ação direta quando o ato normativo questionado, hierarquicamente inferi-
or à confrontado diretamente com a legislação lei, deve ser ordinária e só indiretamente com a
Constituição, pois, neste caso, cuida-se de ilegalidade e não de inconstitucionalidade” (ADI 1.883-
CE~ Rei. Min. Maurício Corrêa).

Assim, eventual conflito hierárquico-normativo com a Constituição, se houvesse, resultaria en-
tão de vícios a serem identificados nos próprios atos normativos em função dos quais foi editado e só por
repercussão é que se poderia vislumbrar, no decreto em questão, possível eiva de inconstitucionalidade.

A aplicação que o decreto veio assegurar às normas legais em que buscou fundamento de
validade, ao implementá-las, caracterizaria então, quando muito, consoante a jurisprudência sedimentada
desta Corte, típica crise de legalidade, e não de inconstitucionalidade, a inviabilizar, em conseqüência, a
utilização do mecanismo processual da fiscalização normativa abstrata.

Nessas circunstâncias, cumpre ter presente a advertência formulada pelo eminente Min. Celso
de Mel/o, consoante a qual “se a interpretação administrativa da lei, que vier a consubstanciar-se
em decreto executivo, divergir do sentido e do conteúdo da norma legal que o ato secundário
pretendeu regulamentar, quer porque tenha este se projetado ultra legem, quer porque tenha per-
manecido cifra legem, quer, ainda, porque tenha investido contra legem, a questão caracterizará,
sempre, típica crise de legalidade, e não de inconstitucionalidade, a inviabilizar, em consequência,
a utilização do mecanismo processual da fiscalização normativa abstrata” (ADI 996).

Conforme assinalado, como o decreto hostilizado limitou-se a conferir efetividade às descrições
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normativas abstratamente veiculadas nas próprias leis que veio a disciplinar, eventual abuso no exercício
do poder regulamentar não teria a virtude de conferir-lhe a natureza de ato autônomo, de modo a autori-
zar o seu confronto direto com as disposições constitucionais tidas por violadas.

É que “eventual atuação ultra vires do Chefe do Executivo no exercício de seu poder
regulamentar traduzirá – tendo presentes as limitações jurídicas postas pelo diploma legal - condu-
ta administrativa eivada de mera ilegalidade”, afirma o eminente Min. Celso de Mello. A jurisprudên-
cia desta Corte, em relação ao tema, de há muito se acha consolidada (ADI 3383, Relator Min. Carlos
Velloso; ADI 3380/BA, Relator Min. Carlos Velloso; ADI 2792/MG, Relator Min. Carlos Velloso; ADI
2725/MG, Relator Min. Carlos Velloso; ADI 2589, Relator Min. Eros Grau; ADI 2387, Relatora desig-
nada Min. Ellen Gracie; ADI-MC, 1383, Relator Min. Moreira Alves; ADI 1561/DF, Relator Min. Celso
de Mello, inter plures).

A questão suscitada na ação, portanto, não se mostra passível de ser solucionada no âmbito do
controle concentrado. Não obstante, superada que seja a prejudicial posta, no que concerne ao mérito,
nenhuma razão assiste ao Autor da ação.

Disciplina jurídica dos incentivos fiscais
Convencido de que não pode haver homogeneidade interestadual onde um Estado-membro

pode decidir sobre incentivos que outros não podem conceder, o Constituinte de 1988 reservou o trato
da matéria à lei complementar, pois a ela a norma inscrita no art. 155, § 2°, XII, g, confiou a regulação da
forma de como não só as isenções, como também os incentivos e benefícios fiscais outros poderão ser
concedidos e revogados, recepcionando assim a Lei Complementar n° 24, que subordina a produção do
ato concessivo à prévia celebração de convênio entre os Estados e o Distrito Federal.

A propósito, observa Souto Maior Borges que o requisito formal, para que se concedam bene-
fícios fiscais, tem-se revelado como apropriado mecanismo para assegurar a convivência pacífica entre as
unidades federadas, pelo que a submissão da matéria ao convênio, ainda hoje, apresenta-se como ade-
quada alternativa para afastar as dificuldades de harmonização das políticas tributárias estaduais, no to-
cante ao ICMS, uma vez que, no particular, impõe a adoção de práticas uniformes na disciplina jurídica de
um imposto de caráter nacional.

O Convênio tem, assim, a precípua função de compor os conflitos de interesses que necessari-
amente resultariam, uma vez ausente essa deliberação intergovernamental, constituindo sua celebração
pressuposto essencial à válida concessão, pelos Estados-membros ou Distrito Federal, de qualquer espé-
cie de incentivo ou benefício fiscal em tema de ICMS, conforme já teve oportunidade de acentuar o
eminente Min. Celso de Mello.

Nesse contexto, são incompatíveis com a lei complementar todos os expedientes, nenhum
excetuado, de que resulte supressão ou diminuição do imposto e sendo então incontornável a exigência de
convênio, estão excluídos da autorização constitucional os incentivos ou benefícios fiscais concedidos não
só via decretos pseudo-regulamentares, como também por leis estaduais que, independentemente da
deliberação prévia, pretendam dispor sobre a matéria (CF, art. 150, § 6°).

Por conseguinte, são especialmente incompatíveis com o ICMS não só a concessão unilateral
de isenções desse tributo, como também a outorga de reduções da base de cálculo e de crédito presu-
mido, uma vez que a Constituição de 1988, ao reconhecer o efeito comum por elas gerado, agasalha
expressamente uma exigência da submissão de todas essas categorias jurídicas afins a idêntico regime
normativo.
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A exigência de convênio para a concessão de redução da base de cálculo tem explicação,
pois, por implicar pagamento de parte apenas do imposto devido, haveria mesmo que se submeter ao
mesmo regime jurídico da isenção, que o CTN conceitua como dispensa legal do pagamento do tributo e
da qual a redução da base de cálculo, como isenção parcial que é, constituiria então espécie, a se consi-
derar que idênticos são os efeitos financeiros resultantes, variando apenas em extensão.

Essa assimilação ficta foi recentemente acolhida por esta Corte, em sessão plenária, pelo que se
infere do resultado do julgamento proferido no RE n° 174478, de que foi relator designado o eminente Min.
Cezar Peluso, a que se seguiram as decisões individuais proferidas no RE 334819, Relator Min. Sepúlveda
Pertence; RE 382372, Relator. Min. Carlos Velloso; RE 410897, Relator Min. Cezar Peluso; RE 425819,
Relator Min. Marco Aurélio; RE 435267, Relator Min. Marco Aurélio; RE 441886, Relator Min. Sepúlveda
Pertence; RE 446504, Relator Min. Carlos Velloso e RE 455364, Relator Min. Gilmar Mendes.

Mas não é só. A cláusula de bloqueio contempla também a concessão de crédito presumido,
instrumento indireto de exoneração - total ou parcial - do ICMS, pois faz presumir a ocorrência de um
pagamento que na prática não houve, uma vez que o crédito graciosamente outorgado, prestando-se
como elemento redutor dos débitos pelas saídas tributadas, influencia negativamente - e na mesma medi-
da da outorga - a determinação da obrigação de pagamento.

Para conferir concretude à vedação posta, as sucessivas leis de âmbito nacional disciplinadoras
do ICMS sempre reconheceram aos Estados importadores de mercadorias o direito de, por meio da
respectiva atuação compulsória, defenderem-se de práticas danosas adotadas pelos Estados produtores,
a exemplo do que dispunha o § 5°, do art. 3° do DL 406/68.

A Lei Complementar n° 24/75 prevê sanções à transgressão de suas disposições, a ponto de, na
ausência de convênio autorizativo, considerar legítima a declaração de nulidade do ato e ineficácia do
crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria (art. 8°), entre outras sanções, legi-
timando assim o Estado a sindicar essa nulidade e ineficácia relativamente a operações de entrada desdo-
bradas no seu território.

Destinatário da norma sancionadora é, então, não só o contribuinte que usufruiu do benefício
fiscal ilegítimo, como também quem adquiriu a mercadoria nessas circunstâncias, existindo então em seu
desfavor, como beneficiário mediato do ato, a presunção legal do conhecimento das canhestras condi-
ções em que concedido.

O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de defrontar-se com polêmica envolvendo a
glosa, pelo Estado de destino, do crédito unilateralmente concedido pelo Estado de origem, segundo se
vê do acórdão tomado no Recurso Extraordinário n° 109.486/SP, de que foi relator o Min. Ilmar Galvão.

Com base no precedente em que se converteu esse julgamento, o eminente Min. Carlos Velloso,
negou seguimento ao RE 423658/MG, interposto por contribuinte contra acórdão do Tribunal de origem,
tendo sua decisão referendada pelo órgão fracionário desta Corte de que integrante, à consideração de
que, “tendo sido convertido em incentivo o tributo que deveria ser recolhido pelo vendedor de
matéria-prima, a inadmissão do crédito, no estado de destino, não afronta o princípio da não
cumulatividade do ICMS”.

Legitimidade constitucional do ato impugnado
No caso, a adoção do regime especial de tributação da farinha de trigo deveu-se então à neces-

sidade de corrigir, no âmbito interno, as distorções introduzidas no mercado pelos grandes produtores
externos, inclusive e especialmente pelo Estado governado pelo Autor da ação, inauguradas a partir do
momento em que, ante a exacerbação da concorrência, passaram a adotar práticas predatórias tendentes
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a reduzir o preço de sua comercialização, mediante mitigação da carga tributária e adoção de práticas
comerciais pouco ortodoxas.

Esse quadro adverso teve origem, segundo consta, com a promulgação, pelo próprio Estado do
Autor da ação, da Lei nº 13.214, de 29 de junho de 2001, que, em seu art. 4°, letra “b, assegurou uma
redução da base de cálculo para 58,33% às operações que destinam os insumos a outros Estados.

Providência similar tomou o Estado de Santa Catarina, ao editar o Decreto n° 1.039/2003,
concedendo um crédito presumido de 41,67% sobre o valor do imposto devido pelas saídas tributadas
pela alíquota de 12%. Em desvantagem frente aos seus concorrentes diretos, ao Estado do Rio Grande
do Sul restou então adotar prática similar, editando o Decreto n° 42.563/2003, para assegurar às opera-
ções interestaduais, sujeitas à alíquota de 12%, um crédito presumido correspondente a 4% do seu
valor, tributando-as, então, por uma alíquota efetiva de 8%.

Como a deliberação intergovernamental constitui pressuposto essencial à válida concessão pe-
los Estados-membros de qualquer espécie de incentivo ou benefício fiscal, a sua inobservância pelo Esta-
do do Paraná atraiu o interesse jurídico dos demais entes políticos na sua desconstituição, tendo em conta
o que dispõe o art. 155, § 2°, XII, g, da Constituição Federal (ADI 2548).

Preferiu o autor do ato normativo impugnado nesta ação instituir, desde logo, um regime de
tributação que, considerando o que dispõe o art. 8° da Lei Complementar n° 24, pudesse revelar-se
capaz de inibir os efeitos da prática predatória adotada pelos grandes produtores do insumo, pois, sendo
a circulação de mercadorias um fenômeno nacional, os efeitos da concessão de incentivos fiscais fizeram-
se sentir internamente, em prejuízo da arrecadação e dos produtores locais.

Nesse contexto é que foi editado o Decreto n° 43.891/2004, cujo regime especial de tributação
por ele imposto às operações internas com a farinha de trigo e com a mistura pré-preparada, atende
inteiramente aos postulados constitucionais da isonomia e da uniformidade tributária, ao contrário do que
se afirma na peça de ingresso.

Com efeito, para a determinação do imposto devido pela saída dos insumos do estabelecimento
adquirente, não contempla o ato normativo qualquer discriminação quanto à sua origem, sendo o trata-
mento a eles dispensado uniforme, no que concerne ao resultado a que conduz. Sendo assim, submetem-
se ao regime especial de tributação por ele instituído tanto as mercadorias adquiridas em operações
internas como aquelas oriundas de outros Estados da Federação, indistintamente.

O regime especial de tributação implica a antecipação do imposto devido pela saída, conforme
determina o “caput” do art. 422, constante do Anexo IX do RICMS, em operação interna ou interesta-
dual, cujo montante deve ser recolhido no prazo ali fixado, deixando expresso o § 1 o, que, para apura-
ção do valor do imposto devido, a base de cálculo adotada é o valor de pauta fixado pelo órgão
administrador do tributo, expediente esse que logo se revelou hábil para frustrar os efeitos fiscais indese-
jáveis gerados pelo faturamento por valor inferior ao do que efetivamente comercializado, com imediatos
reflexos na arrecadação do imposto.

E como, segundo a regra geral, o valor do crédito passível de ser deduzido para fins de apura-
ção do imposto devido não pode ultrapassar as forças do débito suportado pelo vendedor e sendo de
público conhecimento os incentivos fiscais assegurados pelos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, cuidou o autor do ato normativo de estabelecer uma regra de contenção à apropriação do
crédito, somente admitindo-o na mesma medida do que efetivamente pago na origem (art. 422, § 2°, I, II
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e III), pois seria inócuo o regime se ignorasse os efeitos financeiros desbordantes dos incentivos unilate-
ralmente outorgados.

Com essa específica e casuística restrição impede-se que o adquirente primeiro da mercadoria
aproprie em sua escrituração, como crédito, valor superior ao que efetivamente pago pelo remetente da
mercadoria, inclusive quando concedido na origem crédito presumido do ICMS, como é o caso dos
insumos oriundos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

No caso de produtos oriundos do Estado governado pelo Autor da Ação, a dedução do crédito
para apuração do débito pela saída corresponderá, por força do que estabelece o § 2°, II, do art. 422 do
Anexo IX do RICMS) com a redação que lhe deu o decreto n° 43.891/2004, ao mesmo percentual da
alíquota efetivamente aplicada (7%), por força da redução correspondente a 58,33% da. base de cálculo,
concedida na origem pelo art. 4°, “b’), da Lei n° 13.214/2001.

Sendo de diminuto valor o crédito compensável, em virtude do benefício fiscal concedido pelo
Estado de origem) passaram os importadores a suportar o diferencial do gravame tributário verificado
entre o valor indicado para cálculo do imposto devido na operação interestadual e aquele fixado em pauta
como base de cálculo do imposto devido pela saída. E, note-se que, não obstante o valor de pauta seja
fixado pela administração fazendária, a partir de consulta ao mercado, em nenhum momento até hoje
chegou a ser objeto de questionamento.

Estima-se que resida aí a indignação de que tomado o Autor da ação com o regime especial que
reputa eivado de ilegitimidade constitucional) pois a partir das regras de contenção legitimamente institu-
ídas internamente, a aquisição dos produtos no Estado por ele governado, nas atraentes condições ofere-
cidas, perdeu o primitivo interesse.

Por outro lado, quando o § 3 ° do art. 422, acrescido pelo artigo 2° do Decreto n° 43.891,
dispõe que na entrada da mercadoria decorrente de operação beneficiada com redução de base de
cálculo prevista no Anexo IV deste Regulamento, o imposto a que se refere o caput será apurado
com o mesmo percentual de redução, não está concedendo um benefício fiscal, mas preservando os
efeitos do benefício cuja concessão foi autorizado pelo Convênio n° 128/94, ao manter a mesma carga
tributária que onerou a operação anterior, vez que, se assim não fosse, estar-se-ia anulando a redução de
que goza o produto da cesta básica adquirido no mercado interno - e, como tal, beneficiado com a
legítima mitigação da carga tributária.

Não poderia mesmo o regime especial de tributação anular os efeitos financeiros do regime de
tributação do produto integrante da cesta básica, que privilegia toda a cadeia de sucessivas operações
internas, reduzindo a base de cálculo do imposto em percentual que, se aplicado diretamente,
corresponderia a uma alíquota efetiva de 7%.

As simulações feitas a seguir, consideradas as normas editadas pelo decreto tido por ilegítimo,
em face da Constituição, demonstram suficientemente a ausência dos vícios apontados pelo Autor da
ação, notadamente no que concerne ao alegado tratamento discriminatório da mercadoria oriunda do
Estado do Paraná:
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Situação A

1. Origem da mercadoria: Estado do Paraná

Benefício Fiscal: redução da base de cálculo para 58,33 % (Lei n° 13.214/2001, art. 4°, “b”)
1.1. Valor da farinha de trigo: ................................................................................................ 1.000,00
1.2. Base de cálculo (reduzida para 58,33%) ........................................................................    583,30
1.3. Alíquota interestadual .....................................................................................................        12%
1.4. Imposto debitado na nota fiscal ......................................................................................      70,00
2. Apuração do imposto:
2.1. Valor de pauta do produt .............................................................................................. 1.200,00
2.2. BC reduzida em 61,11 % (Convênio 128/94) ................................................................    466,68
2.3. Alíquota interna ............................................................................................................        18%
2.4. Imposto devido ............................................................................................................      84,00
2.5. Dedução - imposto pago pela aquisição ........................................................................      70,00
2.6. Imposto devido a recolher ............................................................................................      14,00

Situação B

1. Origem da mercadoria: Estado de Minas Gerais Benefício fiscal redução da base de cálculo
em 61,11 % (Convênio n° 128/94)
1.1. Valor da farinha de trigo: ................................................................................................ 1.000,00
1.2. BC reduzida em 61,11 % (Convênio 128/94) .................................................................    388,90
1.3. Alíquota interna aplicável ...............................................................................................       18%
1.4. Imposto debitado na nota fiscal ......................................................................................      70,00

2. Apuração do imposto:
2.1. Valor de pauta do produto ............................................................................................. 1.200,00
2.2. Base de cálculo reduzida em 61,11 % ............................................................................    466,68
2.3. Alíquota aplicável ..........................................................................................................       18%
2.4. Imposto devido pela operação .......................................................................................      84,00
2.5. Dedução - ICMS pago pela aquisição ...........................................................................      70,00
2.6. Imposto devido a recolher .............................................................................................      14,00

Os exemplos oferecidos bem demonstram que a carga tributária do produto não varia em função
da origem da mercadoria, o que infirma a alegação de existência de suposto tratamento privilegiado para as
aquisições feitas dentro do Estado de Minas Gerais, em prejuízo das aquisições oriundas do Paraná, eis que
o desembolso a que obrigado o contribuinte, em ambos os casos, é rigorosamente idêntico.

E as simulações feitas põem a descoberto que tampouco há na hipótese denegação do crédito
tributário oriundo de redução da base de cálculo do ICMS, assegurada no Estado de origem das merca-
dorias, pois é ele integralmente reconhecido para efeito de dedução do imposto devido na operação
interna subsequente.

Parece então estranho que venha um dos signatários do Convênio n° 128/94, que autorizou os
Estados a dispensar privilegiado tratamento fiscal às saídas internas do produto integrante da cesta básica,
a se indispor contra a redução da base de cálculo de que goza a operação interna tributada pela alíquota
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de 18%, no percentual equivalente a 61,11 %, com o que se assegura que o gravame tributário incidente
sobre a saída não será superior à aplicação de uma alíquota efetiva de 7%, tal como dispõe o § 3º do art.
422 do RICMS, em sua redação atual.

Esvazia-se, então, a alegação de que a redução da base de cálculo utilizada para a determinação
do valor do imposto a ser pago por antecipação tivesse sido instituída pelo art. 20 do Decreto n° 43.891/
04, objeto da impugnação formulada, visto que decorre de expressa autorização consensual dos Estados
e do Distrito Federal, outorgada em Convênio, celebrado na forma da Lei Complementar n° 24/75,
restando ao Estado apenas reconhece-la. Nesse ambiente, não cabe cogitar de violação dos arts 146, III,
“a” e 155, § 2, XII, “g”, ambos da CF.

Precisamente porque os incentivos fiscais concedidos pelos grandes produtores variam de Esta-
do para Estado, determina o § 3° que, para efeito de cálculo do valor do imposto objeto da antecipação
prevista n “caput” do art. 423, deverá ser considerado o mesmo percentual da redução verificada na
operação com que a mercadoria deu entrada no estabelecimento, procurando com isso assegurar a neu-
tralidade do regime de apuração do imposto.

Vê-se, pelo que foi exposto, que o regime especial de tributação instituído pelo ato regulamentar
impugnado nesta ação não se expõe às críticas que lhe dirige o Autor da ação, pois, além de corrigir as
distorções verificadas no mercado atacadista da farinha de trigo, dispensou ao produto tratamento unifor-
me, independentemente de sua origem, vez que demonstrado que a apuração do imposto devido pela
saída elimina os efeitos gerados pela eventual existência de benefícios fiscais de que tenha usufruído a
operação anterior, pelo que o desembolso efetivo a cargo do adquirente é indiferente a tal ocorrência
(non olet).

Certo é que o decreto impugnado acabou se revelando como adequada e inteligente solução
para as distorções até então verificadas no mercado atacadista da farinha de trigo, responsáveis por
significativas perdas impostas à arrecadação e aos produtores locais da mercadoria.

Se da redução da base de cálculo do imposto incidente sobre as operações interestaduais pro-
movidas pelos produtores estabelecidos no Estado do Paraná hoje já não mais resulta para os envolvidos
na operação o benefício que antes extraiam, causa espécie que, a pretexto de que o regime especial de
tributação se ressentiria do vício da ilegitimidade constitucional, pretenda-se manter incólume os efeitos
de uma norma legal que, integrante do acervo normativo do Estado governado pelo Autor da ação,
mostra-se viciada desde a origem, uma vez que editada à revelia da exigência do consenso entre os
Estados, externado em convênio.

Demonstrada a improcedência da alegação de existência de tratamento que conferisse carga
tributária diversa para as hipóteses de aquisição da farinha de trigo e mistura pré-preparada de farinha de
trigo, tendo em vista a sua origem, perde substância a alegação de que o decreto teria contrariado o art.
152, da Lei Fundamental, bem como o seu art. 150, V, por inocorrente qualquer limitação ao tráfego de
bens por meio de tributos intermunicipais, restando indemonstradas, por desdobramento, as demais trans-
gressões ao texto da lei maior.

Com efeito, as mercadorias provenientes do Paraná estão em igualdade de condições com
quaisquer outras em idênticas operações, internas ou interestaduais. Nenhuma discriminação contra
esse Estado. Nenhuma discriminação de bens em razão da procedência ou destino existe onde apenas
não se reconhecem os efeitos da prática fiscal predatória, fundada na concessão de um ilegítimo bene-
fício fiscal.
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Aliás, é surpreendente constatar que vedação constitucional do art. 152, na hipótese, dirige-se é
contra o Estado do Paraná, de quem partiu a discriminação pelo favorecimento empresarial e em detri-
mento de outros Estados-membros no tocante ao regime jurídico infraconstitucional de exonerações do
ICMS.

Tais são, eminente Relator, as informações que reputei úteis transmitir-lhe, em benefício da legi-
timidade constitucional do Decreto n° 43.891/2004.

Belo Horizonte, de janeiro de 2006.

AÉCIO NEVES DA CUNHA
Governador do Estado de Minas Gerais

JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
Advogado-Geral do Estado

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS



215

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n.º 1/2, Jan./Dez., 2006

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por seus Procuradores infra-assinados, vem, respeitosa-
mente, perante Vossa Excelência, com base na alínea f do inciso I do art. 102 da Constituição Federal,
impetrar MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de medida liminar, contra ato do Coordena-
dor-Geral da CONED – Coordenadoria-Geral de Normas e Avaliação da Execução da Despesa da
Secretaria do Tesouro Nacional – Ministério da Fazenda, consubstanciado na inscrição indevida do nome
do impetrante no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municí-
pios – CAUC, bloqueando ilegalmente o repasse de importantes recursos para a coletividade mineira.

I - Da competência originária do STF.

Inicialmente, importante destacar que. o presente mandado de segurança é impetrado perante o
Supremo Tribunal Federal com base na alínea f do inciso I do art. 102 da Constituição federal, tendo em
vista o evidente conflito federativo que permeia - como será demonstrado - a controvérsia dos autos.

É patente que a atuação ilegal de agente público da União, que impede transferências de recur-
sos para os Estados, caracteriza situação idônea a abrir a jurisdição do STF, como Tribunal da Federação
competente para solucionar os conflitos que ponham em xeque o pacto federativo, ainda mais diante da
conformação cooperativa do federalismo brasileiro.

Registre-se, ademais, que esta Suprema Corte recentemente abrandou o entendimento segundo
o qual somente as questões de natureza política seriam aptas a gerar conflitos federativos para fins de
aplicação do art. 102, I, f, da Carta da República. Em dois julgados envolvendo exatamente o Estado de
Minas Gerais, o Tribunal, neste ano de 2005, mitigou essa posição, reconhecendo como potencialmente
lesivos ao pacto federativo contenda entre o Estado e autarquia federal acerca do cumprimento de nor-
mas de processo administrativo; e lide envolvendo o Conselho Estadual de Educação e o Conselho
Regional de Medicina de Minas Gerais, tendo em vista a possibilidade de invasão de competências do
Ministério da Educação (respectivamente, a Rei 3.074, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de
04.08.2005; e a AO 684 - QO, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 30.09.2005).

Nesse quadro, não há como negar ao caso dos autos - no qual ato ilegal de agente da União, que
a presenta, impede o repasse de verbas ao Estado de Minas Gerais, impossibilitando o desenvolvimento de
diversos programas sociais em prol da população mineira - a qualidade de conflito federativo, impondo-se,
portanto, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar este mandado de segurança,
com base não na alínea d, mas na alínea f do inciso I do art. 102 do texto constitucional federal.

II- Do ato impugnado.

Como anteriormente destacado, o ato ilegal e inconstitucional do Coordenador-Geral da
CONED, ora impetrado, resta consubstanciado na indevida inscrição do nome do Estado de Minas
Gerais no CAUC, vinculando tal unidade federada a obrigações que não são de sua responsabilidade.

O impetrado é responsável pelo mencionado cadastro único de convenentes, no qual são arro-
ladas as obrigações pendentes dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, para fins de controle
das exigências para repasse de verbas por meio de convênios e para celebração de operações de crédito
pelos citados entes da federação.
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Nessa função, com base na Instrução Normativa n° 01/2005, do Secretário do Tesouro Naci-
onal, passou a relacionar entre as obrigações pendentes do Estado de Minas Gerais as de responsabilida-
de de pessoas jurídicas da administração indireta ou de órgãos não vinculados ao Poder Executivo esta-
dual, como o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Ministério Público; obstando, com tal prática
irregular, o repasse de verbas para o desenvolvimento de diferentes programas sociais da Administração
Pública mineira.

Ao registrar em nome do Estado de Minas Gerais pendências vinculadas a CNPJs de autarquias,
fundações, sociedades de economia mista, etc., o impetrado violou diferentes normas constitucionais e
legais, como será a seguir demonstrado.

III - Do Direito.

A) Conformação normativa do CAUC.

O Cadastro Único de Convenentes - CAUC é regulado atualmente pela já mencionada Instrução
Normativa n° 01/2005 (doe. 01), do Secretário do Tesouro Nacional, sendo ela a base normativa para a
atuação ilegal do impetrado. Segundo seu art. 3°, o cadastro tem como finalidade ‘’permitir a verifica-
ção do atendimento, pelo beneficiário da transferência voluntária de recursos da União, das exi-
gências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Ou seja, para que ocorram as transferências voluntárias disciplinadas pela Lei Complementar 101/
2000, devem ser atendidas as exigências da instrução normativa, que, por sua vez, são verificadas pelo
impetrado. A Lei de Responsabilidade Fiscal regula essas transferências voluntárias no seu art. 25, in verbis:

“Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferên-
cia voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da
Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que
não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sis-
tema Único de Saúde.
§ 1º São exigências para a realização de transferência voluntária, além das
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:
I - existência de dotação específica;
II - vetado
III - observância do disposto no inciso X do art. 167
da Constituição;
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de: a) que se acha em dia
quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos
ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos
anteriormente dele recebidos;
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos
à educação e à saúde;

c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de opera-
ções de crédito, inclusive por antecipação de receita,
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de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal;
d) previsão orçamentária de contrapartida.
§ 2º É vedada a utilização de recursos transferidos
em finalidade diversa da pactuada.
§ 3º Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências vo-
luntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas
a ações de educação, saúde e assistência social” (grifos não originais).

Esse dispositivo legal, portanto, estabelece, de forma explícita, quais são as exigências para as
transferências voluntárias, cujo descumprimento gera, como sanção, a suspensão dos repasses aos entes
federados, a não ser que as verbas estejam destinadas a ações de educação, saúde e assistência social.

A IN-STN 01/2005 tem como escopo exatamente a regulamentação da alínea a do inciso IV
do § 10 do art. 25 da LRF, determinando como a União, por meio de seu agente competente (o impetrado),
definirá quais entes da federação estão em dia, ou não, com suas obrigações para fins de transferências
voluntárias.

E é nesse ponto que reside a principal ilegalidade da instrução normativa e, em conseqüência, do
ato ora impugnado neste mandado de segurança. Isso porque, a atuação do impetrado, com base na
instrução normativa, vai além dos limites legais, impondo exigências e restrições que não podem ser
depreendidas do texto da LC 101/2000, em evidente contrariedade ao princípio da legalidade.

B) Violação ao princípio da legalidade.

Os arts. 2° e 3°, lI, da Instrução Normativa n° 01/2005, do STN, tem a seguinte redação:

“Art. 2° A celebração de convênio, bem como a entrega dos valores envol-
vidos, fica condicionada à verificação da situação de adimplência do ente
federativo beneficiário da transferência voluntária, em prazo antecedente
não-superior a 48 (quarenta e oito) horas à assinatura ou liberação de
cada parcela dos recursos.
Parágrafo Único. Para fins da verificação de que trata o ‘caput’ deste
artigo, o concedente poderá consultar o Cadastro Único de Convênio
(Cauc), subsistema do Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal (Siafi).
Art. 3° O Cauc, destinado a permitir a verificação do atendimento, pelo
beneficiário da transferência voluntária de recursos da União, das exigên-
cias contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), compreende infor-
mações organizadas em itens, nos seguintes termos:
(... )
II - iniciados pela centena 200: certidões negativas
de débitos (CNDs) relativas ao recolhimento de tributos, multas e demais
encargos fiscais administrados pelo Ministério da Fazenda, das contribui-
ções devidas ao sistema de seguridade social do País e ao depósito das
parcelas devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), cuja
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comprovação se dá mediante consulta direta aos sítios, na “internet”, dos
emitentes de cada Certidão Negativa de Débito (CND) com base nos nú-
meros de inscrição, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica mantido pelo
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), dos órgãos e entidades vinculados ao
ente federativo para o qual se destina a transferência voluntária; e, ainda,
regularidade quanto à prestação de contas de recursos federais recebidos
anteriormente, cuja comprovação se dá mediante consulta ao cadastro de
convênios do Siafi” (grifos não originais).

Em outras palavras, a cada celebração de um novo convênio ou a cada repasse de verba decor-
rente de convênios já celebrados, devem ser analisadas as informações constantes do cadastro adminis-
trado pelo impetrado, que nele inscreve não só as pendências relacionadas ao CNPJ do beneficiário, mas
também aquelas vinculadas aos “órgãos e entidades vinculados ao ente federativo para o qual se
destina a transferência voluntária”.

Ocorre, entretanto, que essa peculiaridade - inscrição de inadimplências de órgãos e entidades
vinculados - não consta da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é precisa ao determinar que o beneficiá
rio Estado, Município ou Distrito Federal -, isoladamente considerado com base no seu CNPJ, esteja em
dia com as obrigações para com o ente transferidor - a União, pessoa de direito público interna.

A instrução normativa vai além. Ela imputa ao beneficiário - no caso dos autos, o Estado de
Minas Gerais - as obrigações pendentes de outras pessoas jurídicas de direito público e privado, com
CNPJs próprios, tais como autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações
públicas estaduais, além de vincular às contas do Executivo as do Poder Legislativo e do Poder Judiciário,
bem como as do Ministério Público estadual e do Tribunal de Contas do Estado.

Esse aumento do parâmetro de controle da regularidade fiscal para fins de transferências volun-
tárias - repita-se - se dá à revelia da LRF, que exige simplesmente que o beneficiário esteja em dia com o
transferidor.

É evidente que o impetrado, ao inscrever o Estado de Minas Gerais no CAUC por inadimplências
que não são suas e ao obstar, por isso, a transferência de valores, atua sem base legal, impondo perdas a
um ente da federação com base em ato normativo derivado que afronta de forma direta o texto expresso
da lei.

Registre-se, ademais, que a instrução normativa em questão também viola a legalidade em outro
aspecto. Além de aumentar ilegalmente o padrão de controle além da personalidade do beneficiário, torna
igualmente mais extenso o conceito de transferidor. Como visto, o inciso IV do § lº do art. 25 da Lei
Complementar n° 101/2000 exige a comprovação de regularidade para com o transferidor, ou seja,
para com a União. Entretanto, a instrução normativa estabelece que serão inscritas no CAUC as dívidas
para com o INSS e a Caixa Econômica Federal, entidades da administração indireta federal, dotadas de
personalidade própria - de direito público e privado, respectivamente - que não se confunde com a da
União. Mais uma vez, a instrução normativa e o ato ora impugnado vão além do texto legal, violando
frontalmente o princípio da legalidade.

Essas ilegalidades caracterizam outro vício da IN-STN 01/2005, relativo à inobservância da
intranscendência subjetiva das relações obrigacionais, como será a seguir analisado.
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C) Violação ao princípio da intranscendência.

Como é cediço em Direito, as sanções jurídicas somente podem ser aplicadas à pessoa do
infrator. Não há possibilidade, pois, de transcendência das obrigações e, por conseguinte, das penas pelo
seu inadimplemento. Em síntese, não há possibilidade de sanção com alcance sobre esfera jurídica de
pessoa outra que não aquela que tenha praticado o ato reprimido pela norma sancionadora.

Desse modo, a ilegalidade anteriormente analisada é qualificada por essa violação patente ao
princípio da intranscendência subjetiva das relações obrigacionais e das sanções jurídicas correlatas. Isso
porque o ato da autoridade coatora faz com que o Estado de Minas Gerais responda por obrigações que
não são suas. E mais, faz com que o Estado de Minas Gerais seja punido - pela não transferência de
recursos - por inadimplências que não lhe podem ser imputadas, porque  de responsabilidade de outras
pessoas de direito público e privado.

Quando a instrução normativa sob enfoque limita direitos do Estado de Minas Gerais - beneficiário
das transferências voluntárias  por força de pendências relacionadas com CNP J s outros que não o seu,
faz com que as sanções atinjam personalidade distinta da do infrator, em situação já condenada pelo
Supremo Tribunal Federal.

No julgamento da questão de ordem na Ação Cautelar n° 266, ReI. Min. Celso de Mello, DJ de
28.10.2004, a Suprema Corte, analisando caso em que o Estado de São Paulo sofria restrições pelo fato
de sociedade de economia mista estadual haver sido inscrita no CADIN, afirmou de forma categórica a
intranscendência das medidas restritivas de direito, em decisão que restou assim ementada:

“CADIN (LEI N° 10.522/2002) - INCLUSÃO, NESSE CADASTRO
FEDERAL, DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL,
POR EFEITO DE DÉBITOS ALEGADAMENTE NÃO-QUITADOS E
CUJA EXIGIBILIDADE FOI POR ELA CONTESTADA -
INCIDÊNCIA, SOBRE O ESTADOMEMBRO, DE  LIMITAÇÕES  DE
ORDEM JURÍDICA, EM DECORRÊNCIA DA VINCULAÇÃO
ADMINISTRATIVA, A  ELE, ENQUANTO ENTE POLÍTICO MAIOR,
DA EMPRESA ESTATAL DEVEDORA - PRETENSÃO CAUTELAR
FUNDADA  NAS  ALEGAÇÕES  DE  TRANSGRESSÃO  À  GARANTIA
DO “DUE PROCESS  OF  LAW” E  DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
- MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO REFERENDADA.
INSCRICÃO NO CADIN (LEI N° 10.522/2002) E ALEGACÃO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS
MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
- As conseqüências gravosas resultantes do ato de inscrição no CADIN (Lei
n° 10.522/2002), por configurarem limitação de direitos, não podem ultra-
passar a esfera individual das empresas governamentais ou das entidades
paraestatais alegadamente devedoras, que nesse cadastro federal tenham
sido incluídas, sob pena de violação ao princípio da intranscendência (ou
da personalidade) das sanções e das medidas restritivas de ordem jurídica.
Conseqüente impossibilidade de o Estado-membro sofrer limitações em sua
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esfera jurídica, motivadas pela só circunstância de, a ele, enquanto ente
político maior, acharem-se administrativamente vinculadas as entidades
paraestatais, as empresas governamentais ou as sociedades sujeitas ao seu
poder de controle. Precedentes.
LIMITACÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO POS-
TULADO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
- A imposição estatal de restrições de ordem
jurídica, quer se concretize na esfera judicial, quer se efetive no âmbito
estritamente administrativo, para legitimar-se em face do ordenamento
constitucional, supõe o efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia
indisponível do “due process of law”, assegurada à generalidade das pes-
soas pela Constituição da República (art. 5°, LIV), eis que o Estado, em
tema de limitação de direitos, não pode exercer a sua autoridade de manei-
ra arbitrária. Precedentes. Alegação, pelo Estado-membro, de que a inscri-
ção no CADIN, essencialmente limitadora de direitos, desrespeitou, no pro-
cesso de sua efetivação, o prazo legal a que se refere o art. 2°, § 2°, da Lei
n° 10.522/2002".

É certo que a decisão cuj a ementa acima foi transcrita não é sobre o CAUC, mas aborda tema
muito semelhante envolvendo outro cadastro administrado pela União, o CADIN. Se o Estado não pode
ser penalizado pela inscrição no CADIN de dívidas de suas sociedades de economia mista - dotadas de
personalidade própria - não pode, igualmente, ser penalizado pelas restrições decorrentes da inscrição no
CAUC, quando as pendências forem relacionadas com entes da administração indireta ou dotados de
autonomia administrativa e financeira.

Essa conclusão fica ainda mais clara no seguinte trecho do voto condutor do Ministro Celso de
Mello no precedente citado:

“Entendo, com apoio nos fundamentos que dão suporte à decisão por mim
proferida, que as conseqüências gravosas resultantes do ato de inscrição no
CADIN (Lei n° 10.522/2002), por configurarem limitação de direitos, não
podem ultrapassar a esfera individual das empresas governamentais ou das
entidades paraestatais alegadamente devedoras, que nesse cadastro federal
tenham sido incluídas, sob pena de violação ao princípio da intranscendência
(ou da personalidade) das sanções e das medidas restritivas de ordem jurídi-
ca.
Disso resulta, considerado o princípio em questão, a conseqüente impossibi-
lidade de o Estado-membro sofrer limitações em sua esfera jurídica, motiva-
das pela só circunstância de, a ele, enquanto ente político maior, acharem-se
administrativamente vinculadas as entidades paraestatais, as empresas go-
vernamentais ou as sociedades sujeitas ao seu poder de controle”.

Impossível não concluir que a conformação dada ao CAUC pela Instrução Normativa n° 1/
2005 viola o princípio da intranscendência, tal como explicitado pelo STF no julgamento da AC 266;
sendo que o ato do impetrado concretamente restringe direitos do Estado de Minas Gerais, aplicando-lhe
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sanções - para utilizar textualmente as palavras do Ministro Celso de Mello - “motivadas pela só cir-
cunstância de, a ele, enquanto ente político maior, acharem-se administrativamente vinculadas as
entidades paraestatais, as empresas governamentais ou as sociedades sujeitas ao seu poder de
controle”.

É certo, portanto, que o óbice à regularidade perante o CAVC em razão de débitos dos CNPJs
vinculados é uma restrição de direito que ofende o referido princípio da intranscendência ou da persona-
lidade, não restando, pois, outra conclusão que não a de considerarse, exclusivamente, para fins de
inscrição no cadastro sob enfoque, as pendências do ente beneficiário - Estado, Município ou DF -
vinculadas ao seu CNPJ de referência, sem considerar as inadimplências de outros poderes ou de entes
autônomos.

Registre-se, ainda, que a intranscendência é igualmente violada quando considerado o “transfe-
ridor” de recursos em relação ao qual deve o ente federado estar em dia. O ente transferidor, segundo os
termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, é a União, que efetua as transferências voluntárias e é para
com ela que os Estados, os Municípios e o DF devem estar adimplentes. Entretanto, o CAUC considera,
para fins de regularidade com o ente transferidor, pendências com o INSS - autarquia dotada de perso-
nalidade de direito público - e com a Caixa Econômica Federal empresa pública dotada de personalidade
de direito privado.

Destarte, eventual inadimplência, da parte do ente beneficiário dos repasses voluntários, relativa
a obrigação deste para com entidades descentralizadas, dotadas de personalidade jurídica própria, não
pode ser causa válida e eficiente para inibição de transferências de recursos da União, em relação a qual
não apresenta pendência alguma, sob pena de violação à alínea a do inciso IV do § lº do art. 25 da LRF.

Não bastasse essa evidente ilegalidade no ato da autoridade coatora, a ementa da AC 266
deixa clara outra balda que vicia a inscrição do Estado de Minas Gerais no CAUC, qual seja, o desres-
peito ao princípio do devido processo legal.

D) Violação ao princípio do devido processo legal.

Novamente interessante transcrever parte do voto do Ministro Celso Mello na questão de or-
dem na AC 266, tendo em vista a propriedade com que tal julgado se amolda ao caso dos autos:

Demais disso, cumpre reconhecer que a imposição estatal de restrições de
ordem jurídica, quer se concretize na esfera judicial, quer se efetive no âmbi-
to administrativo, para legitimar-se em face do ordenamento constitucional,
supõe o efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia indisponível do
“due process of law”, assegurada à generalidade das pessoas pela Consti-
tuição da República (art. 5º, LIV), eis que o Estado , em tema  de limitação de
direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira arbitrária”.

A inscrição no CAUC, assim como a inscriçao no CADIN - tema da AC 266, implica a restri-
ção a direitos dos entes federados. No caso da inscrição no CAUC se tem a impossibilidade de receber
transferências voluntárias ou realizar operações de crédito, verdadeira sanção, tal como explicitado no
art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Desse modo, não se pode deixar de observar na inscrição de
pendências nesses cadastros o princípio do devido processo legal, com as garantias que lhe são inerentes,
a ampla defesa e o contraditório.
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Ocorre, entretanto, que a inscrição dos entes federados no CAUC se dá sem nenhum tipo de
comuncicação, sem oportundade alguma de defesa, obstando de maneira arbitrária e praticamente secre-
ta o repassa de importantes recursos para a administração local.

Repita-se, a inscrição no CAUC não é precedida de nenhuma comunicação. Não há concessão
de prazo razoável para a solução da pendência, não há nem mesmo espaço para que o ente federado
comprove, antes de ter bloqueadas suas transferências, que a pendência não existe - situação essa que é
amplamente admitida pela própria administração do CAUC, que no site do cadastro adverte: “Cumpre,
aqui, informar que nem sempre a inadimplência apresentada reflete a situação real de inadimplência,
por existência de eventuais pendências, competindo ao ente interessado, quando apresentado como
inadimplente, procurar diretamente os órgãos certificadores, acima referidos”.

Em outras palavras, o que se depreende da informação oficial do CAUC é a seguinte situação:
Mesmo não havendo certeza quanto à existência de infração, é aplicada a pena. Mesmo não tendo o
administrador do cadastro conhecimento efetivo se há ou não pendências, as transferências voluntárias
são bloqueadas até que o ente federado comprove que não está inadimplente, período em que verbas
essenciais para a manutenção dos mais variados programas de assistência e de desenvolvimento ficam
retidas pelo governo federal.

Trata-se, portanto, de uma evidente inversão da lógica constitucional do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa, princípios esses que foram violados pelo ato da autoridade coatora,
que inscreveu o Estado de Minas Gerais no CAVC - impondo-lhe as conseqüentes penas - sem conceder
oportunidade para comprovar a improcedência das pendências ou mesmo prazo para sanar a situação
irregular que eventualmente existisse.

Nesse mesmo diapasão, a Instrução Normativa n° 01/2005 - STN, por não observar essas
garantias consagradas na Carta da República, padece de evidente vício de inconstitucionalidade.

E) Violação ao princípio da separação dos poderes.

O art. 2° da Constituição Federal é claro ao afirmar que os poderes são independentes e
harmônicos entre si, no que tradicionalmente se denomina a separação de poderes.

Na conformação brasileira da separação dos poderes, cada um deles - Executivo, Legislativo e
Judiciário - goza de autonomia administrativa e financeira, garantias essas que são estendidas a outros
órgãos autônomos, como o Ministério Público e os Tribunais de Contas.

Nesse sentido, sendo os poderes independentes e autônomos, não há como se imputar a um o
cumprimento de obrigação devida e assumida por outro. Não se pode exigir, portanto, do Poder Execu-
tivo, para fins de apuração de sua regularidade fiscal, o adimplemento de obrigação do Poder Legislativo,
do Poder Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas; pelo simples fato de não ter como
impor o cumprimento da obrigação inadimplida e de não ser solidário legal com dita obrigação.

Com efeito, a inclusão no CAUC em razão de supostas irregularidades do Legislativo, do Judi-
ciário, do MP e do Tribunal de Contas consubstancia situação de evidente quebra da separação dos
poderes, tendo em vista que as transferências voluntárias destinam-se a ações e programas administrados
pelo Executivo, que não se comunica com os demais poderes e não pode compeli-Ios a saldar esta ou
aquela dívida.
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O impetrado, por sua vez, ao bloquear repasses ao Estado de Minas Gerais por irregularidades
de outros poderes que não o Executivo, violou o princípio da separação dos poderes, sendo evidente a
nulidade do ato impugnado por contrariedade ao texto constitucional.

F) Violação ao § 3° do art. 25 da LC n° 101/2000.

Não é demais transcrever, mais uma vez, o disposto no § 3° do art. 25 da Lei de Responsabili-
dade Fiscal, in verbis:

“§ 3º Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências
voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas rela-
tivas a ações de educação, saúde e assistência social”.

Resta evidente do dispositivo acima transcrito que as sanções pela inadimplência ou pelo
descumprimento das exigências da LRF não podem atingir as verbas relativas a ações de educação,
saúde e assistência social. Trata-se de ressalva amplamente reconhecida pela jurisprudência em relação a
repasses bloqueados para Municípios, como se pode verificar no julgamento, pelo Tribunal Regional
Federal da Ia Região, do AG 2005.01.00.015107-7 e do AG 2002.01.00.04227-0, ambos de relatoria
do Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro.

Porém essa norma, que apresenta total clareza, não é observada pelo impetrado, que aplicando
a IN-STN 01/2005, impõe o bloqueio de toda e qualquer transferência voluntária aos entes federados
inscritos no CAVC, seja para saúde, seja para educação, seja para assistência.

O ato ora impugnado, portanto, viola frontalmente esse § 3° do art. 25 da LRF, sendo mais um
traço de ilegalidade que gera sua nulidade.

G) Violação ao princípio da programação orçamentária.

Para se fazer uma análise cautelosa das leis orçamentárias, faz-se imprescindível observar o
princípio da programação orçamentária. Este está ligado ao plano de ação governamental, quando deter-
mina a obrigatoriedade de planejamento para o setor público (art. 174) e vincula os instrumentos orça-
mentários (arts. 165, § 7°; 166, §§ 3°, I, e 4°; e 167, § 1 °) e os planos e programas nacionais, regionais
e setoriais (art. 165, § 4°) À LEI DO PLANO PLURIANUAL, sendo esta vinculação, exigência cons-
titucional.

Desta feita, a linha mestra traçada na Constituição para o princípio da programação pode ser
visualizada, após a compatibilização de que trata os §§ 4° e 7° do art. 165 c/c o § 1° do art. 167 e os §§
3°, I e 4° do art. 166 da Constituição, culminando, por último, com os atos administrativos realizados,
inclusive os convênios, para concretizar o estabelecido na programação orçamentária, sob pena de
ineficácia dos direitos fundamentais ou enriquecimento sem causa com os que buscam implementar, quan-
do forçado a executar metas em parâmetros distintos do que foi programado.

Assim, vê-se que os recursos que a União quer ver bloqueados estão insertos no PPA, na LDO
e na LOA federais, com o claro objetivo de implementar políticas públicas de atendimento aos direitos
fundamentais, o que justifica a intervenção judicial, conforme vem decidindo este Supremo Tribunal Fede-
ral, in verbis:
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“ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMEN-
TAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CON-
TROLE E DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA
DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. QUANDO CON-
FIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DI-
MENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL
ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOPO-
NIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL  À  EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER
RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR.
CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA ‘RESERVADO
POSSÍVEL’. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS
INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO
NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO ‘MÍNIMO EXISTENCIAL’.
VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE DESCUM-
PRIMENTO  NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDA-
DES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA
GERAÇÃO)”.
(ADPF n.o 45, ReI. Min. Celso de Mello, DJ 04/05/2004, grifos não originais).
“(... )
CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE.
ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA. EDUCAÇÃO IN-
FANTIL. DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONS-
TITUCIONAL (CF, ART. 208, IV). COMPREENSÃO GLOBAL DO DI-
REITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. DEVER JURÍDICO CUJA
EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO
MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2°). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CO-
NHECIDO E PROVIDO”.
(RE 436996, ReI. Min. Celso de Mello. Decisão pendente de publicação.
Informativo n.º 407).

 Desse modo, não há como reconhecer maIS uma inconstitucionalidade do ato impugnado e da
IN-STN n° 01/2005, impondo-se sua nulidade.

H) Violação ao princípio federativo.

Por fim, e não menos importante, é de ser destacado que o ato impugnado e a instrução normativa
que lhe dá suporte violam o princípio federativo que informa a Constituição da República. Isso porque
transformam a União em fiscal da atuação dos Estados, centralizando de forma absurda a gestão de
recursos públicos e boicotando a autonomia dos entes federados.

Essa conclusão fica ainda mais evidente diante da característica cooperativa do Estado federal
brasileiro, no qual os entes federados atuam em cooperação para a realização de diferentes políticas públi-
cas. O procedimento do impetrado na administração do CAUC extrapola os limites da atuação da União,
criando verdadeira sanção política a ser imposta aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

Desse modo, igualmente por afronta ao princípio federativo, deve ser anulado o ato ora impug-
nado, em vício que igualmente gera a inconstitucionalidade da IN-STN 01/2005.
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lII - Da situação concreta do Estado de Minas Gerais.

Visto os fundamentos jurídicos que embasam o pedido do presente mandamus e que são
dotados de forte plausibilidade jurídica (fumus boni iuris), cabe descrever a situação concreta e atual em
que se encontra o Estado de Minas Gerais, como subsídio para a verificação do periculum in mora
ensejador do deferimento da medida liminar.

O Estado de Minas Gerais tem hoje três pendências no CAUC (doc. 02), relativas a dívidas
com o INSS, com a Caixa Econômica Federal e para com o pagamento de tributos ou contribuições da
União. Entretanto, nenhuma dessas pendências apontadas no site da Secretaria do Tesouro Nacional diz
com o CNPJ de referência do Estado, mas sim com CNPJs vinculados (como o Instituto de Geociências
Aplicadas, o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais ou o Tribunal de Alçada
do Estado de Minas Gerais), exatamente dentro da extensão ilegal e inconstitucional perpetrada pela
Instrução Normativa n° 01/2005.

Além disso, como anteriormente destacado, as dívidas para com o INSS e para com a CEF não
poderiam ser óbice ao repasse de verbas para o Estado, uma vez que não são essas pessoas descentraliza-
das o “ente transferidor” de que fala a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas pessoas não se confundem com
a União, têm personalidade própria. Ou seja, ainda que o Estado de Minas Gerais estivesse em débito para
com elas - o que não ocorre, repita-se - não poderia haver limitações nas transferências voluntárias porque
não são essas pessoas o ente transferidor, com o qual deve estar em dia o ente beneficiário.

Quanto aos tributos e contribuições da União, as pendências indicadas pelo CAUC são relaci-
onadas a fundações ou autarquias estaduais, que têm personalidade jurídica própria, autonomia financeira
e patrimonial e não podem ser confundidas com a pessoa política matriz, tal como asseverado pelo
Ministro Celso de Mello na AC 266.

Hoje, na base de dados do CAUC, são imputadas ao Estado de Minas Gerais as dívidas de
sessenta e nove CNPJs que não o de referência do ente federado, o que faz com que lhe sejam aplicadas
penas por atos com os quais não tem relação alguma, inviabilizando totalmente o prosseguimento de
diversos programas e projetos da administração estadual.

A inscrição indevida no CAUC já está paralisando diferentes ações no Estado de Minas Gerais,
relacionadas com educação, saúde e assistência.

Está em vias de paralisação, por exemplo, o Projeto Segundo Tempo, de educação para o
esporte, realizado mediante convênio com o Ministério do Esporte e que teve aproximadamente R$
6.000.000,00 (seis milhões de reais) em transferências bloqueados por força da indevida inscrição no
CAUC (doe. 03).

Por outro lado, aproximadamente R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) estão
bloqueados num convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego (doe. 04).

Podem ainda ser arrolados os convênios relativos à segurança alimentar (R$ 2.5000.000,00), à
defesa sanitária animal (R$ 2.000.000,00), ao Projeto Água na Escola (R$ 608.174,85), à expansão da
Defensoria Pública do Estado (aproximadamente R$ 500.000,00), à assistência à agricultura familiar (R$
4.280.640,00).

Além disso, é importante sublinhar que o Estado de Minas Gerais pode ter comprometido, por
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força dessa ilegal e inconstitucional inscrição no CAUC, a celebração de empréstimo internacional na
casa dos US$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de dólares), voltados à realização do programa de
combate à pobreza rural.

É de ser destacado, assim, o fato de que todas as transferências mencionadas são relativas à
saúde, à assistência ou à educação, não podendo ser obstadas pela eventual inadimplência do Estado,
quanto mais de pessoas jurídicas autônomas que lhe são administrativamente vinculadas.

Evidente, portanto, o prejuízo concreto que sofre a administração pública mineira com a indevida
inscrição do Estado no CAUC, prejuízo esse que reverte em desfavor da população de Minas Gerais,
das políticas públicas a ela voltadas.

Não há como negar, igualmente, a urgência que se tem no desbloqueio dessas transferências, que
somente se dará com a baixa das pendências ilegais que constam do CAUC. Ou seja, resta mais do que
comprovado o periculum in mora a justificar uma medida liminar sustando o ato da autoridade coatora.

IV - Dos pedidos.

Ante o exposto, com base nas razões de fato e de direito anteriormente expendidas, REQUER
o impetrante:

a) - A concessão da medida liminar, para suspender os efeitos das inscrições do Estado de
Minas Gerais no CAUC e assegurar as transferências de recursos federais, bem como para que deixe o
impetrado de proceder a novas inscrições com base em CNPJs outros que não o de referência do Estado ou
com base em dívidas que não sejam diretamente para com a União; além de não efetuar novas inscrições
sem a prévia notificação e concessão de prazo razoável para a defesa, em honra ao devido processo legal;

b) - A concessão em definitivo da segurança, com a procedência total do pedido, reconhe-
cendo-se a nulidade das ilegais inscrições procedidas pelo impetrado que não dizem com obrigações do
Estado de Minas Gerais, com a declaração incidental de inconstitucionalidade e de ilegalidade da Instrução
Normativa n° 01/2005, do Secretário do Tesouro Nacional;

c) - A notificação do impetrado do deferimento da medida liminar (Coordenação-Geral de
Normas e Avaliação da Execução da Despesa, Ministério da Fazenda, Esplanada dos Ministérios, Bloco
P, Prédio Anexo, Ala B, térreo, Brasília - DF, tel. 3412-3051), bem como do teor da presente impetração,
para que preste as informações que julgar necessárias, nos termos da lei;

Nestes termos, pede deferimento.

Brasília - DF, 29 de novembro de 2005.

WALTER DO CARMO BARLETTA
Advogado Regional no Distrito Federal

CARLOS BASTIDE HORBACH
Advogado Regional Adjunto no Distrito Federal
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RELATOR:        MIN. MARCO AURÉLIO
IMPETRANTE(S): ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO(A/S): ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO – MG – WALTER DO CARMO

BARLETTA
IMPETRADO(A/S): COORDENADOR-GERAL DA CONED – COORDENADORIA

GERAL DE NORMAS E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DA
DESPESA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA

DECISÃO

CADASTRO ÚNICO DE EXIGÊNCIAS PARA
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA ES-
TADOS E MUNICÍPIOS - INADIMPLEMENTO -
RELEVÂNCIA DA ARTICULAÇÃO VOLTADA
AO AFASTAMENTO - LIMINAR DEFERIDA.

1. O Estado de Minas Gerais ajuíza este mandado de segurança, com pedido de concessão de
medida acauteladora, contra ato do Coordenador-Geral da CONED - Coordenadoria-Geral de Normas e
Avaliação da Execução da Despesa da Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda, por haver
sido inscrito no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios -
CAUC, fato a implicar o bloqueio de repasses de recursos. Evoca a competência do Supremo prevista na
alínea “f” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, citando precedentes a respeito do alcance da
alínea - Reclamação nº 3.074-1/MG e Questão de Ordem na Ação Cível Originária nº 684-1/MG, ambas
relatadas pelo ministro Sepúlveda Pertence, com acórdãos publicados no Diário da Justiça de 30 de setem-
bro de 2005. Ter-se-ia situação concreta a atingir a autonomia do Estado e descompasso de enfoques,
considerado o ato atacado. Eis as causas de pedir lançadas na longa inicial de folha 2 a 25:

a) a Lei Complementar nº 101/2000, de Responsabilidade Fiscal, vincularia as transferências
voluntárias à comprovação, por parte do beneficiário, “de que se acha em dia quanto ao pagamento de
tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de
contas de recursos anteriormente dele recebidos”, dispondo o § 3º do artigo 25 da citada lei que, para fins
de aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias, excetuam-se as relativas às ações
de educação, saúde e assistência social;

b) a Instrução Normativa nº 1/2005 teria extravasado os limites da referida lei, ao mostrar-se
abrangente, revelando como apanhadas obrigações que escapariam ao Executivo, alcançando o Poder
Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado;

c) tal instrução fizera-se ao mundo jurídico envolvendo não só obrigações para com o “transfe-
ridor”, ou seja, a União, como também para com entidades da administração indireta federal dotadas de
personalidade própria, de direito público e privado - Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica
Federal.

MANDADO DE SEGURANÇA 25.701-6    DISTRITO FEDERAL
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Então, com base no princípio da intranscedência, afirma o impetrante a impossibilidade de se
atribuir ao ente federado responsabilidade de pessoas jurídicas de direito público e privado diversas.
Remete ao que decidido na Ação Cautelar nº 266-4/SP, relatada pelo ministro Celso de Mello, cujo
acórdão, sobre problemática concernente ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor
Público Federal - Cadin, foi publicado em 28 de outubro de 2004. As situações seriam semelhantes, a
atrair a propriedade do precedente. Argúi também como violado o princípio do devido processo legal,
ante a repercussão do ato praticado sem se ouvir o Estado interessado, sem se ensejar oportunidade
para, em prazo razoável, solucionar a pendência. Sob o ângulo do princípio da separação dos Poderes,
argumenta que Executivo, Legislativo e Judiciário locais devem ter autonomia administrativa e financeira,
estendendo-se o fenômeno a outros órgãos, como o Ministério Público e os tribunais de contas. Daí
entender impertinente a própria inclusão no CAUC, em razão de supostas irregularidades dos Poderes
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União. Assevera a vulneração
do § 3º do artigo 25 da Lei Complementar nº 101/2000, porquanto obstados repasses alusivos aos
objetivos mencionados no preceito - educação, saúde e assistência social -, bem como do princípio da
programação orçamentária, de vez que a ausência dos repasses inviabilizariam políticas públicas, devida-
mente previstas, voltadas ao atendimento a direitos fundamentais. Em jogo far-se-ia o princípio federati-
vo, arvorando-se a União em fiscal da atuação dos Estados, “centralizando de forma absurda a gestão de
recursos públicos e boicotando a autonomia dos entes federados”. Discorre o Estado de Minas Gerais
sobre a própria situação: estariam pendentes dívidas com o Instituto Nacional do Seguro Social e a Caixa
Econômica Federal, além do pagamento de tributos e contribuições à União, contraídas não por si mes-
mo, mas pelo Instituto de Geociências Aplicadas, Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de
Minas Gerais e pelo Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais. Alega que tais dívidas não poderiam
ser óbice ao repasse de verbas para si, Estado de Minas Gerais, uma vez que os credores não se confun-
dem com o “ente transferidor” referido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Teriam personalidade jurídica
própria inconfundível com a União. Menciona, para demonstrar o risco de se manter o quadro, a parali-
sação de certos investimentos, porque obstaculizado o repasse de valores estabelecidos em convênios
atinentes à política de emprego, à defesa sanitária animal, à expansão da Defensoria Pública e à assistên-
cia à agricultura familiar - a exemplo do Projeto Segundo Tempo, de educação para o esporte, e Projeto
Água na Escola. Cita, ainda, empréstimo internacional de cerca de trinta e cinco milhões de dólares
voltado ao atendimento do programa de combate à pobreza rural. As transferências estariam ligadas ao
campo da saúde, da assistência social e da educação, ressaltando o impetrante a intangibilidade prevista
no § 3º do artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Então, pleiteia o Estado a concessão de medida acauteladora para suspender, até o julgamento
final deste mandado de segurança, as inscrições a si relativas no CAUC - Cadastro Único de Exigências
para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios, vindo-se, alfim, a deferir a ordem, reconhe-
cendo a nulidade das inscrições. Acompanharam a inicial as peças de folha 26 a 44, havendo o processo
dado entrada no Gabinete às 20h45 de 29 novembro de 2005.

2. As causas de pedir direcionam, neste primeiro exame, à observação da competência fixada
na alínea “f” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal. A União tem o Estado de Minas Gerais
como inadimplente e aí surge o impasse quanto ao cumprimento de convênios. O descompasso de ópti-
cas é flagrante, evidenciando, assim, um conflito federativo a atrair a competência do Supremo, a quem
cabe processar e julgar, originariamente, as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o
Distrito Federal ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta - alínea
referida. No mais, nota-se a relevância do que sustentado na inicial, levando em conta despersonalização
que teria sido implementada e, mais do que isso, o envolvimento de numerário excluído da glosa, ante a
destinação.
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3. Defiro a liminar tal como pleiteada, ou seja, para suspender, até a decisão final deste mandado
de segurança, as inscrições do Estado de Minas Gerais no Cadastro Único de Exigências para Transfe-
rências Voluntárias para Estados e Municípios - CAUC -, afastando, assim, o móvel da interrupção dos
repasses aludidos bem como a inviabilidade de contração de empréstimo, tudo consideradas as inscri-
ções envolvidas neste caso.

4. Solicitem-se informações.

5. Cite-se a União, parte passiva nesta impetração.

6. Vindo ao processo os pronunciamentos cabíveis, colha-se o parecer do Procurador-Geral da
República.

7. Publique-se.

Brasília, 1º de dezembro de 2005.

Ministro MARCO AURÉLIO
Relator
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EXMO. SR. DESEMBARGADOR MANUEL SARAMAGO
D.D. RELATOR DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.0000.05.420.242 -9/000 – CAFES

MEMORIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Impetrante: ANTÔNIO CARLOS DOORGAL DE ANDRADA
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS.
Litisconsorte: PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
Interessado: ESTADO DE MINAS GERAIS
Relator: Desembargador MANUEL SARAMAGO
Data de julgamento: 7 de dezembro de 2005

O ESTADO DE MINAS GERAIS, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA em refe-
rência, onde figura como Interessado, vem, respeitosamente, dizer, a título de MEMORIAL, o que se
segue.

I - DA ESPÉCIE

Em apertada síntese, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
Dr. Antônio Carlos Doorgal Andrada, Deputado estadual, em face do ato praticado pelo Sr. Conselheiro
Presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais que indeferiu o seu requerimento de posse no cargo de
Conselheiro do mesmo Tribunal de Contas.

Visa a ordem pretendida que seja determinada à il. autoridade apontada coatora que dê posse
ao Impetrante no referido cargo de Conselheiro, porquanto eleito e nomeado nos termos e na
proporcionalidade determinada pela Súmula n° 653 do STF, garantindo-lhe os efeitos legais retroativos à
data do requerimento administrativo.

Colhe-se da petição inicial e documentos integrantes dos autos, que a vacância do cargo em
questão decorre do falecimento do ex-Deputado e Conselheiro JOSÉ FERRAZ DA SILVA.

Narra o Impetrante que, eleito em regular processo perante a Assembléia Legislativa do Estado,
foi nomeado pelo Governador do Estado, consoante publicação no Órgão Oficial de imprensa, “Minas
Gerais” de 12/3/2005, para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas e apresentou-se para o ato de
posse perante o ilustre impetrado, Presidente da Corte Estadual de Contas, requerendo a designação da
data para tal fim.

Ocorre que a posse lhe foi negada, mesmo quando já havia sido indeferido, pelo eminente
Relator Ministro CARLOS VELLOSO, o pedido de liminar formulado na RECLAMAÇÃO/STF n°
3.177-2/MG, onde pretendia a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON
impedir a sua nomeação.

O motivo adotado pela autoridade Impetrada para negar a posse ao Impetrante, reside, justa-
mente, no argumento de que foram suspensos o § 1 ° e seus incisos I e II e o § 3° do art. 78 da
Constituição do Estado, por força de decisão liminar proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade
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n° 3.361 - MC/MG proposta pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil -
ATRICON.

Afirma o Impetrante a flagrante violação ao seu direito líquido e certo, uma vez que o ato de sua
nomeação observou os trâmites legais e conforma-se com a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal
Federal, em especial a Reclamação n° 3.l77-2/MG, cuja decisão proferida pelo eminente Rel. Min.
CARLOS VELLOSO negou a pretensão de impedir a sua posse, por rejeitar o argumento da Associa-
ção-reclamante de ofensa à decisão liminar proferida na citada ADI n° 3.361.

O Parecer da douta Procuradoria Geral da Justiça, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça,
Dra. Fé Fraga França, é no sentido da concessão da ordem impetrada.

I - DAS RAZÕES PARA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA

Os argumentos do Impetrante encontram ressonância na jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, na Súmula n° 653/STF, e na RECLAMAÇÃO n° 3.177, e não diverge da decisão prolatada na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.361, Relator Min. EROS GRAU, devendo ser concedida a
segurança nos termos postos na inicial, e mantida a eficácia do ato nomeação praticado pelo GOVER-
NADOR DO ESTADO, por se tratar de ato perfeito e legítimo.

1) OBRIGATORIEDADE DE REPETIÇÃO DO MODELO FEDERAL

O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência a respeito da composição dos Tri-
bunais de Contas estaduais, fixando a simetria com as regras federais (arts. 73 e 75) constantes da Lei
Maior, ou seja, as normas constitucionais estaduais não podem extravasar a regra constitucional federal,
nos termos do Enunciado da Súmula nº 653, por meio da qual:

“No Tribunal de Contas estadual, composto por sete conselheiros, quatro
devem ser escolhidos pela Assembléia Legislativa e três pelo Chefe do Po-
der Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro
dentre membros do Ministério Público, e um terceiro à sua livre escolha. “.

Cumpre consignar que o ESTADO DE MINAS GERAIS, desde a edição da CR/88, está
seguindo o modelo federal da Corte de Contas, em perfeita sintonia com a retrotranscrita Súmula nº 653,
a despeito do quanto contido na Carta Mineira, cujos preceptivos foram suspensos pela medida cautelar
deferida na ADI 3.361/MG, afinal julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 1°,
incisos I e II, e do §3°, do artigo 78 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Este fato, porém, não paralisa os trabalhos desenvolvidos pelo TCEMG, mesmo porque o
princípio da simetria com o texto federal está sendo observado.

Significa dizer que a composição do Tribunal de Contas Mineiro segue o paradigma federal,
com quatro cargos de indicação da Assembléia Legislativa e três do Governador do Estado, sendo uma
de livre escolha e outra de membro oriundo da carreira de Auditor junto a Corte de Contas, faltando
somente a vaga correspondente à indicação, pelo Chefe do Poder Executivo, dentre nomes que com-
põem o Ministério Público perante o Tribunal de Contas.

Ademais, mesmo que, por hipótese, o que não ocorre, um vacuum juris no ordenamento
jurídico estadual, a obrigação do Governador do Estado de respeitar a vaga da ALMG não estaria
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elidida. Na ADI 892-7 RS (unânime), Rel. Min. CELSO DE MELLO, ficou assentado pelo Supremo
Tribunal Federal:

“ ...........................................................................................................
Observo que nesse precedente específico (Adin 219-PB), estatuiu-se a pro-
porção 4 x 3 como projeção possível da distribuição percentual estabelecida
pelo art. 73, § 2, da Constituição, para efeito de escolha dos membros das
Cortes de Contas. Tal circunstância afasta, por isso mesmo,o argumento
do Governador no sentido de que, suspensas as normas ora impugnadas,
não haverá como prover os cargos de Conselheiro do Tribunal de Contas
local. (o grifo não é do original).
Com efeito - e tal como já precedentemente ressaltado - os Estados-mem-
bros devem necessariamente observar, em termos de organização e compo-
sição dos seus Tribunais de Contas, o modelo federal que, em regra
heterônoma, lhes foi imposto pelo art. 75 da Carta Política.
Isso significa que, mesmo na hipótese extraordinária de vacuum juris na
esfera do ordenamento positivo estadual, o modelo federal impõe-se, de
modo cogente, à observância compulsória dos Estados-membros (o subli-
nhado não é do origina/).
O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente advertindo que “a obedi-
ência aos modelos federais tem sido um standard da constitucionalidade
dos dispositivos das leis maiores dos Estados” (RTJ 81/332, Rel. Min.
CORDEIRO GUERRA), de tal modo que a inobservância do paradigma
instituído na Carta Federal revela-se apta a gerar a inconstitucionalidade
das regras constantes das Constituições estaduais “.

2) DESCARACTERIZADO O DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA
    NA ADIn 3.361/MG.

No dia 10 de março de 2005, o Plenário do STF, por unanimidade, deferiu a medida cautelar na
ADI n° 3.361 para suspender os artigos 78, § 1°, incisos I e II, e § 3°, da Constituição do Estado de
Minas Gerais, fundamentando tal decisão exatamente na vasta jurisprudência acerca do tema e na deter-
minação constitucional de simetria entre o modelo federal de Corte de Contas e o estabelecido pelos
Estados, na forma do art. 75 da Constituição da República, decisão que veio a se tomar definitiva no
julgamento pelo Plenário em 06/10/2005, Acórdão publicado no DJU de 11/11/2005, com trânsito em
julgado.

Aquela magna decisão reiterou a pacífica jurisprudência da Corte quanto à composição dos
Tribunais de Contas estaduais e adequou a forma de composição do Tribunal de contas mineiro, aos
parâmetros explicitados na multicitada Súmula n° 653.

Coincidiu o julgamento da medida cautelar na ADI 3.361 com a tramitação, na Assembléia
Legislativa deste Estado, do legítimo processo de eleição do Impetrante para o cargo de Conselheiro da
Corte Mineira, seguido do ato governamental de sua nomeação, publicado no “Minas Gerais” de
11.03.2005.

Diante destes fatos, promoveu a ATRICON a citada Reclamação 3.177, mas não obteve êxito.
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Em verdade, inexiste qualquer violação à decisão prolatada pelo STF na ADI 3.361, eis que a
vaga decorrente do falecimento de um Conselheiro titular de uma das vagas de preenchimento da Assem-
bléia Legislativa deve, de conseguinte, pela mesma Casa Legislativa ser reposta, para não desequilibrar a
composição da corte de Contas estabelecida pelo parâmetro federal e expressa na Súmula n° 653 do STF.

A propósito da origem dos Conselheiros que integram a Corte de Contas mineira, anote-se a
sua atual composição:

Nomeados pelo Governador do Estado:

- Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, em abril de 1988;
- Sylo da Silva Costa, em dezembro de 1993; e
- Eduardo Carone Costa, atual Conselheiro Presidente, em novembro de 1999, representando

a classe de Auditor.

Nomeados em razão de eleição pela ALMG:

- José Ferraz, em setembro de 1995, falecido em out./2004;
- Simão Pedro Toledo, em maio de 1997;
- Elmo Braz Soares, em abril de 2000;
- Wanderley Geraldo de Ávila, em setembro de 2004.

Como se vê, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, do ponto de vista do Poder
Legislativo, já teve sua composição adequada ao regime imposto pela Constituição de 1988, e
deve ser mantida, sob pena de desrespeito ao princípio de simetria consagrado no texto federal.

A augusta ALMG, ao eleger e indicar seu quarto membro em setembro de 2004 (Conselheiro
WANDERLEY DE ÁVILA), consolidou a proporcionalidade prevista para cada Poder. Assim, impõe-
se observar que as vagas já preenchidas pela Assembléia sejam por ela repostas, mantendo-se, também,
o quantitativo de membros oriundos das categorias de indicação do Poder Executivo, para que não haja
desequilíbrio no critério de composição vigente.

Por isso, na vacância de uma das quatro vagas da ALMG, que pertencia ao saudoso Conselhei-
ro JOSÉ FERRAZ, primeira vaga preenchida por indicação da Assembléia Legislativa após a
Constituição de 1988, em setembro de 1995, fica mantida a vinculação à quota da mesma Casa Legislativa
nos futuros preenchimentos, diante da regra de proporcionalidade estabelecida pelo texto federal e pela
Súm. n° 653 do STF.

Tivesse a Assembléia apenas três vagas, esta seria dela; tivesse a Assembléia apenas duas
vagas, esta seria uma delas; tivesse a Assembléia única vaga esta seria a própria.

Qualquer outra discussão, seja sobre a alternância de nomeações seja sobre a abertura de vaga
concreta no Tribunal a ser provida por um ou outro Poder, transcende a matéria decidida na ADI 3.361,
sendo questão de Direito Local, conforme orientação do STF e destacado, doutrinariamente, pelo Min.
EROS GRAU (Revista dos Tribunais, v. 667, maio/1991, p. 27/28).

A respeito da “alternância de nomeações”, ressalte-se que na ADI 2.959, (Súmula no DJU de
11/11/05), cujo objeto coincide com o da ADI retromencionada, o eminente Rel. Min. EROS GRAU
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afirmou o caráter transitório do §2° do art. 78 da Carta Mineira e que seus efeitos deixam de existir no
momento em que a composição do colegiado torna-se adequado ao modelo da Constituição do Brasil.

Logo, consolidado o modelo federal em Minas Gerais, não se há de argumentar com regra
proscrita.

c) DO PARÂMETRO FEDERAL: OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE NOMEAÇÕES
   SEGUNDO ADI N° 2.117.

O modelo federal tem sido observado, com rigor, no Estado de Minas Gerais pelos Poderes
constituídos, não obstante tenha o STF, em todos os casos semelhantes, explicitado o respeito ao Direito
Local na ordem de precedência da conquista das vagas.

A primeira vaga do Presidente da República foi livre, livre foi a primeira do Governador de
Minas. A segunda vaga do Presidente foi preenchida dentre os Auditores, dentre os Auditores foi preen-
chida a segunda vaga do Governador mineiro. A terceira vaga conquistada pelo Presidente foi atribuída
ao Ministério Público, a terceira vaga a ser destinada ao Governador - que hoje se encontra ocupada por
uma nomeação anterior a 1988 - será forçosamente destinada ao MP do TCEMG, nos moldes do deci-
dido na ADI 2.596-1 PA, Rel. Min. PERTENCE, dentro da quota do Governador e não da Assembléia.

Esta a seqüência aprovada pelo STF como sendo a mais indicada e a mais razoável segundo o
entendimento sufragado na ADI 2.117. Nas palavras do Ministro NELSON JOBIM, naquela assentada,
esta distribuição é “absolutamente razoável” para implementar a vontade da Constituição na busca de
uma composição estável. Seqüência inversa foi adotada pela Constituição da Paraíba que o STF conside-
rou válida na ADI 219-8, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE:

“A ordem dos incisos do art. 73, § 2°, CF não resolve nem visou a resolver
a questão transitória do sistema de provimento das vagas no Tribunal de
Contas, subseqüentes à promulgação constitucional: logo - não obstante o
art. 75 CF - não importa que, ao imitar o modelo federal, haja a Constitui-
ção do Estado invertido a sua enunciação. “

d) DA VINCULAÇÃO DA VAGA À RESPECTIVA CATEGORIA DE ORIGEM (ADI
    2.117 e RECLAMAÇÃO 3.177-2)

Como restou demonstrado, o modelo decorrente da Carta da República foi implementado em
Minas Gerais, em setembro de 2004, com a eleição do Conselheiro Wanderley Ávila, quarta vaga da
Assembléia Legislativa.

A partir deste cenário jurídico, a vaga aberta tem o seu preenchimento vinculado à respectiva
categoria de origem, eis que o ato governamental de nomeação é vinculado. Neste sentido, reitera-se o
registro da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal e, no caso específico, o entendimento
adotado na RECLAMAÇÃO N° 3.177-2 pelo Rel. Min. CARLOS VELLOSO, que, ao enfrentar o
questionamento da requerente ATRICON, negou-lhe o pleito de suspender a nomeação do Impetrante, e
proferiu esc1arecedora decisão, da qual vale extrair o seguinte:
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“Nas informações, o Governador do Estado e o Presidente da Assembléia
Legislativa de Minas sustentam, em síntese, inexistência de afronta à deci-
são do Supremo Tribunal Federal no julgamento da citada ADI 3.361-MC/
MG, na medida em que o preenchimento das vagas deve obedecer ao crité-
rio de origem de cada um dos Conselheiros, com a devida vinculação de
cada uma delas à categoria a que pertençam, conforme decidido na ADI
2.117 - MC/DF, Relator o Ministro Maurício Corrêa, certo que a ordem
prevista no § 2° do art. 78 da Constituição mineira, válida no período de
transição institucional, encerrou-se com a nomeação do Conselheiro
Wanderley Geraldo de Ávila, em setembro de 2004, ao atingir-se a correta
composição constitucional: quatro Conselheiros da Assembléia Legislativa
- José Ferraz da Silva, Simão Pedro Toledo, Elmo Braz Soares e Wanderley
Geraldo de Ávila; três Conselheiros do Governador: Sylo Costa, Eduardo
Carone Costa e Flávio Moura e Castro, nos termos da Súmula 653-STF. É
dizer, com a indicação, pela Assembléia do Sr. Antônio Carlos Doorgal a
composição ficou exatamente assim: quatro Conselheiros indicados pela
Assembléia, três Conselheiros indicados pelo Governador.
Não vejo como, portanto, esteja sendo desrespeitada a decisão do Supre-
mo Tribunal Federal tomada na ADI 3.361-MC/MG. O que pode estar ocor-
rendo é que dentre três Conselheiros indicados pelo Governador não se
tenha, no momento, um Conselheiro de livre escolha do Governador, um
Conselheiro oriundo do cargo de Auditor e outro Conselheiro do Ministério
Público junto ao Tribunal. Esta, entretanto, é uma questão que deve ser
regularizada à medida em que ocorram vagas na denominada composição
do Governador. Posta assim a questão, indefiro a medida liminar.” (o des-
taque não é do original).

Se não bastasse tão esc1arecedora decisão da mais alta Corte do País, como precedente
inafastável na solução da controvérsia travada nestes autos, determina a Constituição Federal, conforme
entendimento do eminente Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA na citada ADI 2.117 (unânime):

“...é de ver-se que essa representação, de natureza heterogênea, há que ter
atuação simultânea, de tal sorte que a pluralidade eleita pelo Constituinte
não se resuma apenas em ficção sazonal, mas sim efetiva, permanente,
estável, constante, imutável, para que se resguarde, de forma proporcional
como estabeleceu a norma que a instituiu, a presença de todas as categori-
as na composição da Corte.” ... ‘’jamais podendo prevalecer, por isso mes-
mo, a escolha rotativa, que se possível, introduziria, aí sim, critério não
autorizado pela Constituição. “
E mais adiante assevera: “... devem as vagas de origem ser observadas, à
medida que se forem abrindo, pertencendo cada uma delas à respectiva
classe dos Ministros de onde provieram “.

De igual forma, tem-se excerto do r. voto proferido pelo Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE,
na referida ADI 2.177:
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“Ora, o Tribunal acentuou em diversos casos relativos aos tribunais de con-
tas estaduais, a partir, se não me engano, da ADI 758, de que foi Relator o
Ministro Ilmar Galvão, de 24 de junho de 1993, que, da Constituição, não
é possível extrair uma ordem de nomeação para as primeiras vagas poste-
riores a sua promulgação. Por isso a Lei do TCU, a meu ver, utilizou-se
dessa liberdade reconhecida ao legislador, quando, nos incisos I e II do art.
155, estabeleceu a forma de preenchimento das primeiras nove vagas
subseqüentes à promulgação da Constituição e à mudança nela estabelecida
do poder de escolha dos componentes do Tribunal. Mas, quando no inciso
III, objeto dessa impugnação, se estabeleceu que o mesmo mecanismo ima-
ginado para a transição continuaria a aplicar-se, ao contrário da regra
que me parece adequado em casos que tais, pretendeu-se foi eternizar um
processo de transição, que, a meu ver, perdera sua razão de ser com o
preenchimento das primeiras nove vagas. Findo o período de transição, a
única forma de atender à partilha constitucional permanente da seleção
e da composição constitucional do TCU é tornar as vagas cativas da
classe ou da origem da investidura de cada um dos Ministros cuja vaga se
trate de prover. “

Sobre o tema, na ADI 1.957-1-AP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA votou o Min. PERTENCE:

“ ..........................................................................................
No art. 73, § 1º, a primeira divisão leva em conta o órgão a que compete
a escolha; a segunda regra é que as escolhas do Governador sofrem restri-
ções, porque uma há de dar-se dentre membros do Ministério Público e
outra, dentre Auditores.” ...
“Essa participação será obrigatória, mas o Tribunal do novo Estado ainda
não pode tê-la. Também no Tribunal de Contas da União, passados dez
anos da Constituição, é que surge a primeira vaga para o Ministério Públi-
co.” (o grifo não é do original).

Anote-se, ainda, em reforço do entendimento ora sustentado no sentido da vinculação das
vagas decidiu o STF na ADI 2.209-1/PI, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA:

“Não me parece que essa ordem, tal como definida presentemente na Car-
ta Estadual do Piauí, resultante da emenda constitucional em causa, aten-
te contra a Constituição Federal.
Como já decidido por esta Corte, as vagas do Tribunal de Contas da União
são vinculadas a cada uma das respectivas categorias contempladas no
artigo 73, § 2º, incisos I e II da Carta Federal (ADI 2.117), pouco impor-
tando os critérios de precedência se de uma ou de outra, como igualmente
entendeu o Tribunal ao julgar a ADIN 585, originária do Estado do Ama-
zonas, Ilmar Galvão (DJU de 2.9.94).” (grifou-se)

Em situação análoga à enfrentada nestes autos, manifestou-se o Ministro MARCO AURÉLIO,
na ADI 1.957:
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“...As quatro vagas criadas representam os dois terços atribuídos, pela Carta
da República, à Casa Legislativa. E aí não podemos, agora, retirar uma ou
duas dessas vagas para preenchimento pelo Governador, porque estaría-
mos invertendo o que preconiza a Constituição Federal. “

e) PRECEDENTE NO TJMG: Acórdão unânime da Corte Superior

A respeito da questão, não se perca de vista que a Colenda Corte desse Tribunal de Justiça
denegou, recentemente, à unanimidade de votos, nos termos do voto condutor, Rel. Des. DORIVAL
GUIMARÃES PEREIRA, o Mandado de Segurança n° 1.0000.04.412652-2/000 impetrado por
EDSON ANTÔNIO ARGER, apontando como autoridades coatoras os Exmos. Srs. Governador do
Estado e Presidente da Assembléia Legislativa e como litisconsorte o ex-Deputado WANDERLEY DE
ÁVILA, assim ementado:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO
DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA -
PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DE INDICAÇÃO,
NOMEAÇÃO E POSSE DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ATO DE NATUREZA
COMPLEXA - PRESIDENTE DA CORTE DE CONTAS -
LEGITIMIDADE - INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA - NÃO CON-
FIGURAÇÃO - AUDITOR - INDICAÇÃO DA CLASSE JÁ FEITA
ANTERIORMENTE PELO GOVERNADOR DO ESTADO - MEMBROS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO À CORTE DE CONTAS -
AUSÊNCIA -PRECEDÊNCIA DE UM PODER SOBRE O OUTRO –
IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE  CONSTITUCIONAL
- OBSERVÂNCIA - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - INTELIGÊN-
CIA DO ART. 17 DA  LEI  COMPLEMENTAR  N° 33/1994, ARTS. 5°,
LXIX E 73, § 2°, I  E II AMBOS  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA
E SÚMULA Nº 653 DO PRETÓRIO EXCELSO.
“ ...........................................................................”.
Não há prioridade de indicação de um Poder sobre o outro, desde que se man-
tenha observada a proporcionalidade estabelecida pelo modelo paradigmático
da Constituição da República, conforme fora feito, no caso concreto, pela As-
sembléia Legislativa de Minas Gerais, que respeitou o posicionamento
jurisprudencial do Pretório Excelso.”

A propósito do tema controvertido e o entendimento adotado pela Egrégia Corte Superior,
podem ser considerados na elucidação do presente caso os seguintes trechos extraídos do judicioso voto
condutor, após selecionar e transcrever fundamentos adotados pela jurisprudência do STF sobre o siste-
ma constitucional na composição dos Tribunais de Contas estaduais:

“Dito isto, é importante mencionar que desde há muito aquele mesmo exato
guardião da Carta Política vem entendendo que o regramento dos Tribu-
nais de Contas Estaduais, a partir da Constituição da República de 1988,
não obstante a existência de domínio residual para sua autônoma formula-
ção, é matéria cujo relevo decorre da nova fisionomia assumida pela Fede-
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ração Brasileira e, também, do necessário confronto dessa mesma realida-
de jurídico-institucional com a sua jurisprudência, que, construída ao lon-
go do regime constitucional precedente, proclamava a inteira submissão
dos Estados-membros, no delineamento do seu sistema de controle exter-
no, ao modelo jurídico plasmado na Carta da República, o que, aliás, cul-
minou, na edição do pré-falado Verbete n° 653.”
....................
“E, por haver composição mista nos quadros atuais do Tribunal de Contas de
Minas, no campo do direito intertemporal, à medida que novas indicações e
nomeações forem sendo feitas, deve a composição da Corte adequar-se,
gradativamente, ao modelo paradigmático federal, implementando-se, tão rapi-
damente quanto possível, o novo modelo constitucional nas primeiras vagas ocor-
ridas a partir de sua vigência, conforme é o comando expedido pelo colendo
Supremo Tribunal Federal, notadamente em relação às ementas adiante
colacionadas: ...”

“Ora, conforme se pode observar na lista dos atuais Conselheiros do Tribunal
de Contas, excluindo-se o Conselheiro FLÁVIO RÉGIS XAVIER DE MOURA
E CASTRO, cuja posse se deu anteriormente à Constituição da República de
1988, bem como o Conselheiro WANDERLEY GERALDO DE ÁVILA, por
ser sua nomeação objeto de impugnação neste “mandamus”, resulta que há 02
(dois) membros indicados pelo Chefe do Poder Executivo (Conselheiros SYLO
COSTA e EDUARDO CARONE COSTA) e 03 (três) por deliberação da
Assembléia Legislativa (Conselheiros JOSÉ FERRAZ DA SILVA, falecido pos-
teriormente à impetração do presente “mandamus”, SIMÃO PEDRO TOLEDO
e ELMO BRAZ SOARES).”
...................................
“Assim, ressalto, por oportuno, que a primeira indicação, após a promulgação
da Carta Magna, fora feita pelo Poder Executivo (Conselheiro SYLO COS-
TA), seguindo-se de 02 (duas) indicações da Assembléia Legislativa (Conse-
lheiros JOSÉ FERRAZ DA SILVA e SIMÃO PEDRO TOLEDO), a seguinte
novamente pelo Poder Executivo (Conselheiro EDUARDO CARONE COS-
TA) e a última indicação, excluído o Conselheiro WANDERLEY GERALDO
DE ÁVILA, feita pela Assembléia Legislativa (Conselheiro ELMO BRAZ SO-
ARES).
É também pertinente observar que a indicação do Conselheiro SYLO COSTA
operacionalizou-se à livre escolha do Governador do Estado, ao passo que o
Conselheiro EDUARDO CARONE COSTA decorreu entre os Auditores da
Corte de Contas, conforme menciona o documento de fl. 190-TJ.”
......................
“ ...., extraída dos excertos do Pretório Excelso, visto que a jurisprudência da-
quela Corte Suprema, em se tratando de organização e composição dos Tribu-
nais de Contas, no que tange à indicação de Conselheiros, firmou-se no sentido
de que o Poder Executivo não tem precedência em relação ao Poder Legislativo,
e vice-versa, para esse fim, desde que se observe a proporção de 1/3 para 2/3,
respectivamente, segundo a qual:
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“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ARTIGO 279 - I E II DAS DIS-
POSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS. TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO. CONSELHEIRO. ORDEM DE ESCOLHA. INDICAÇÃO
DO GOVERNADOR. PRECEDENTES DO STF.
I Não ofende a Carta da República o estabelecimento, pela Constituição Esta-
dual, da precedência da indicação feita por um dos Poderes sobre a de outro.
Precedentes (ADIn n° 585, entre outras).
II Deve-se observar a escolha por parte do governador, ante a impossibilidade
aritmética de adoção do modelo federal da terça parte, de um auditor e um
membro do Ministério Público, alternadamente, e de um terceiro a seu critério.
Precedentes (ADIn n° 419, entre outras).

Ação direta julgada procedente.” (Tribunal Pleno, ADIN n° 1.068-9/ES, Rel.
Min. FRANCISCO REZEK, j. 11.10.1995, “DJ” 24.11.1995) (grifou-se).

Nos termos do erudito voto condutor, acompanhado por todos os demais integrantes da Corte
Superior, o eg. Tribunal de Justiça proclamou naquela assentada:

“Registre-se, ademais, que, à época da posse do Conselheiro WANDERLEY
GERALDO DE ÁVILA, pela ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, completou-se
a proporcionalidade constitucional dos membros a serem indicados pelo
Poder Legislativo, na base de 04 (quatro) Conselheiros do total de 07 (sete),
número assim considerado, como se ainda vivo fosse o Conselheiro JOSÉ
FERRAZ, cujo passamento deu-se após à presente impetração. “

Logo, incontroverso nos termos da fundamentação expendida no precedente ora citado, que o
Tribunal de Justiça de Minas Gerais já adotou o entendimento de que a proporcionalidade constitucional
dos membros a serem indicados pelo Poder Legislativo, completou-se com a nomeação do Conselheiro
WANDERLEY DE ÁVILA. Como conseqüência lógica dessa premissa, há de ser acatado o entendi-
mento de manutenção da vinculação da vaga aberta à respectiva categoria de origem, aplicando-se a
orientação do STF constante da ADI 2.117 e da RECLAMAÇÃO 3.177-2.

III - CONCLUSÃO

Ante, pois, a unanimidade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da Súmula n° 653,
da obrigatoriedade de VINCULAÇÃO DA VAGA À RESPECTIVA CATEGORIA DE ORIGEM,
amparado pelos entendimentos adotados na ADI n° 2.117 e na RECLAMAÇÃO 3.177-2, bem como
da ausência de qualquer prejuízo ou de diminuição de prerrogativa do Chefe do Poder Executivo estadu-
al, pugna o Estado de Minas Gerais pela concessão da segurança.

Belo Horizonte, 1° de dezembro de 2005.
HELOIZA SARAIVA DE ABREU

Procuradora do Estado de Minas Gerais
Assessora-Chefe da Assessoria do

Advogado-Geral do Estado
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

Número do processo: 1.0000.05.420242-9/000
Relator: MANUEL SARAMAGO
Relator do Acórdão: MANUEL SARAMAGO
Data do acórdão: 01/02/2006
Data da publicação: 15/02/2006

EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PARÁGRAFO 2º
DO ARTIGO 78 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NORMA DE
TRANSIÇÃO. PARÁGRAFOS 1º, 3º E A EXPRESSÃO “NO QUE COUBER”, DO
PARÁGRAFO 2º,  DO ARTIGO 78 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
INCONSTITUCIONALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. CONSELHEIROS DOS TRIBUNAIS
DE CONTAS. NOMEAÇÃO. CLASSE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO
E CERTO. PROCEDÊNCIA. 1 - O parágrafo 2º do artigo 78 da Constituição Estadual é norma de
transição, uma vez formado o colegiado conforme o modelo constitucional federal perde a sua eficácia. 2
- Inconstitucionais os parágrafos 1º e 3º e a expressão “ou três” contida no § 2º do artigo 78 da Constituição
do Estado de Minas Gerais, porquanto, por força do preceito emergente do artigo 75 da Constituição
Federal, a constituição dos Tribunais de Contas Estaduais devem seguir o paradigma da Constituição
Federal - §§ 1º e 2º do artigo 73 - , no que couber. 3 - A Constituição Federal, segundo interpretação do
Supremo Tribunal Federal, estabelece que os Tribunais de Contas Estaduais e Municipais são constituídos
de determinado percentual - parte indicada pelo Governador e parte pela Assembléia Legislativa -. Assim,
formados os referidos Tribunais em consonância com o modelo constitucional, as vagas que forem surgindo
serão providas de conformidade com a classe de origem. Tal assertiva tem caráter normativo e deve ser,
necessariamente, observada nos estados e municípios, pois é conseqüência da interpretação do Supremo
Tribunal Federal sobre matéria constitucional.

MANDADO DE SEGURANÇA N° 1.0000.05.420242-9/000 - COMARCA DE BELO
HORIZONTE - IMPETRANTE(S): ANTONIO CARLOS DOORGAL DE ANDRADA - AUTORID
COATORA: PRESID TRIBUNAL CONTAS ESTADO MINAS GERAIS - LITISCONSORTE:
GOVERNADOR ESTADO MINAS GERAIS - RELATOR: EXMO. SR. DES. MANUEL
SARAMAGO

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda o 2º GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM CONCEDER A SEGURANÇA, DANDO-SE POR SUS-
PEITO O TERCEIRO VOGAL DES. SCHALCHER VENTURA.

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2006.
DES. MANUEL SARAMAGO - Relator

MANDATO DE SEGURANÇA  Nº 1.0000.05.420242-9/000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
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NOTAS TAQUIGRÁFICAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.0000.05.420242-9/000 - COMARCA DE BELO HO-
RIZONTE - IMPETRANTE(S): ANTONIO CARLOS DOORGAL DE ANDRADA - AUTORID
COATORA: PRESID TRIBUNAL CONTAS ESTADO MINAS GERAIS - LITISCONSORTE: GO-
VERNADOR ESTADO MINAS GERAIS - RELATOR: EXMO. SR. DES. MANUEL SARAMAGO

Proferiram sustentações orais, pelo Impetrante, o Dr. Carlos Henrique Peixoto de Souza; pelo
Estado de Minas Gerais, a Dra. Heloíza Saraiva de Abreu; pela Assembléia Legislativa, o Dr. Maurício da
Cunha Peixoto; e pelo Presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, o Dr. Plínio Salgado.

O SR. DES. MANUEL SARAMAGO:

Sr. Presidente.

Registro que ouvi, atentamente, as palavras dos ilustres Advogados, recebi diversos memoriais
a respeito do assunto, tenho voto escrito que é o seguinte.

O Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Dr. Eduardo
Carone Costa, em 20 de abril próximo passado, em decisão fundamentada, indeferiu o requerimento de
posse do ora impetrante, Deputado Antônio Carlos Doorgal de Andrada, no cargo de Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, sob pena de desobediência de decisão judicial, em razão
da suspensão da eficácia dos dispositivos da Constituição do Estado de Minas Gerais - § 1º e seus incisos
I e II e § 3º do artigo 78 - que disciplinam o provimento do cargo de conselheiro, em sede de medida
cautelar requerida na Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pela ATRICON - Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, cuja decisão tem eficácia erga omnes e ex nunc, por força
do disposto no § 1º do artigo 11 da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.

Considerou a dita autoridade coatora ser ineficaz a disposição do artigo 90, inciso XXIII, da
Constituição Mineira, na parte em que prevê a nomeação de Conselheiro, em razão da decisão do STF
na ADI referida supra, tornando de validade controversa o ato de nomeação do ora impetrante.

Em razão do exposto, entendeu por bem a digna autoridade autora do ato hostilizado neste
mandamus negar em dar posse ao ora impetrante, sem embargo da decisão que indeferiu a liminar profe-
rida pelo Ministro Carlos Mário Velloso, na Reclamação nº 3.177-2, ajuizada pela Associação dos Mem-
bros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON - contra ato de nomeação do ora impetrante pelo
Exmo. Sr. Dr. Governador do Estado de Minas Gerais, in verbis:

“Destarte, a indicação do Sr. Antônio Carlos Doorgal de Andrada obedece
a proporcionalidade prevista na Súmula 653-STF. É dizer, com a indicação,
pela Assembléia, do Sr. Antônio Carlos Doorgal a composição ficou
exatamente assim: quatro Conselheiros indicados pela Assembléia, três
Conselheiros indicados pelo Governador.

Não vejo como, portanto, esteja sendo desrespeitada a decisão do Supremo
Tribunal Federal tomada na ADI 3361-/MG ..................................................

Posta assim a questão, indefiro a medida liminar. Ao parecer da Procura-
doria-Geral da República.”
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Antônio Doorgal de Andrada, diante da determinação da digna autoridade dita coatora em lhe
negar a posse no cargo de Conselheiro, entendeu por bem impetrar a presente ação de Mandado de
Segurança, requerendo a citação da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na pessoa de seu
Presidente, e do Excelentíssimo Senhor Doutor Governador do Estado, como litisconsortes ativos, em
síntese, sob o fundamento seguinte, in verbis:

“A questão, no que diz respeito ao impetrante, resume-se em que a Carta
Estadual estabelece uma proporcionalidade de cinco vagas indicadas pela
Assembléia e duas pelo Governador, quando o STF já definiu (Súmula 653)
que o Governador deve indicar três Conselheiros e o Legislativo apenas
quatro. Na prática, em Minas Gerais e como V. Exa. bem o sabe, já se
vinha adotando a orientação do STF, tanto que o ato de nomeação funda-
se na súmula 653. Assim o ora impetrante foi indicado na quarta vaga da
Assembléia, a vaga correta, em substituição ao Conselheiro José Ferraz,
falecido, também de indicação da Assembléia........................

Restou assim demonstrado que o ato atacado viola, pois, o direito líquido e
certo de o impetrante tomar posse no Cargo de Conselheiro a contar do dia
em que a requereu e para o qual foi licitamente indicado pela Assembléia
Legislativa e nomeado pelo Governador do Estado.”

A Assembléia Legislativa e o Exmo. Sr. Dr. Governador do Estado vieram aos autos e ratifica-
ram as razões do impetrante e o Ministério Público promoveu pelo deferimento da segurança.

Esta é, pois, em apertada síntese, a matéria que foi colocada para decisão.

Os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 78 da Constituição do Estado de Minas Gerais dispunham,
in verbis:

“§ 1º - Os Conselheiros do Tribunal de Contas são nomeados:
I - dois pelo Governador do Estado, precedida a nomeação de aprovação
da Assembléia Legislativa; e
II - cinco pela Assembléia Legislativa.
§ 2º - Alternadamente, cabe ao Governador prover uma e à Assembléia
duas ou três vagas de Conselheiro.
§ 3º - Das duas vagas a serem providas pelo Governador, uma será preen-
chida por livre escolha, e a outra, alternadamente, por Auditor e membro
do Ministério Público junto ao Tribunal, por este indicados em lista tríplice,
segundo os critérios de antigüidade e merecimento.”

O Douto Procurador-Geral da República propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade, nº 2.959-
2, em que pleiteou a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos transcritos supra, julgada pro-
cedente pelo Supremo Tribunal Federal, cujo Relator foi o Ministro Eros Grau.

Realmente, inconstitucionais os parágrafos 1º e 3º e a expressão “ou três” contida no § 2º,
transcritos supra, porquanto, por força do preceito emergente do artigo 75 da Constituição Federal, a
composição dos Tribunais de Contas estaduais devem seguir o paradigma da Constituição Federal - §§
1º e 2º do artigo 73 - , no que couber.
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A matéria posta para julgamento vem sendo julgada, reiteradamente, pelo Supremo Tribunal
Federal, inclusive já sumulada, consoante se extrai do verbete 653, in verbis:

“Súmula  653 - No Tribunal de Contas estadual, composto por sete Conse-
lheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembléia Legislativa e três pelo
Chefe do Poder Executivo Estadual, cabendo a este indicar um dentre au-
ditores e outro dentre Membros do Ministério Público, e um terceiro a sua
livre escolha.”

Assim, força é concluir que o disposto no parágrafo 2º do artigo 78 da Constituição Estadual é
norma de transição, ou seja, torna-se ineficaz, a partir do momento que a composição do colegiado tem
o formato da Constituição Federal.

O Tribunal de Contas de Minas Gerais está com a formação em consonância com a Constitui-
ção Federal. Não sendo possível, aritmeticamente, estabelecer 1/3 (um terço) de sua formação por Con-
selheiros indicados pelo Governador e 2/3 (dois terços) dos Conselheiros indicados pela Assembléia
Legislativa, o STF, objetivando aproximar-se ao máximo possível da Constituição Federal, estabeleceu o
critério de que 3/7 da composição dos Tribunais de Contas Estaduais serão constituídos por Conselheiros
indicados pelo Governador do Estado, sendo um Auditor, o outro Membro do Ministério Público, ambos
escolhidos em lista tríplice formada pelo Tribunal, e o terceiro um de sua livre escolha, e 4/7 serão cons-
tituídos por indicação da Assembléia Legislativa.

Está a Corte de Contas de Minas Gerais constituída com o percentual que se aproxima com o
da Constituição Federal:

Nomeados pelo Governador - Flávio Régis de Moura e Castro; Sylo da Silva Costa e Eduardo
Carone Costa.

Conselheiros indicados pela Assembléia Legislativa - Simão Pedro de Toledo, Elmo Braz Soa-
res e Wanderley Geraldo de Ávila.

Há uma vaga de Conselheiro indicado pela Assembléia Legislativa, em razão do falecimento do
Conselheiro José Ferraz da Silva.

Como afirmado supra, considerando que o parágrafo 2º do artigo 78 da Constituição Estadual
é norma de transição, lícitas a eleição e nomeação do Deputado Antônio Carlos Doorgal de Andrada
para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Para o desate da questão colocada em julgamento é de fundamental importância considerar que
o legislador constitucional federal, segundo a interpretação do Supremo Tribunal Federal, quis constituir
os Tribunais de Contas estaduais e municipais de determinado percentual - parte indicada pelo Governa-
dor e parte pela Assembléia Legislativa. Assim, formados os referidos tribunais em consonância com o
modelo constitucional, as vagas que forem surgindo serão providas de conformidade com a classe de
origem. Tal assertiva tem caráter normativo e deve ser, necessariamente, observada nos estados e muni-
cípios, pois é conseqüência da interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre matéria constitucional.
Especificamente, no que respeita a Minas Gerais, a matéria foi julgada, definitivamente, em sede das
ADINs 2.959-2 e 3.361-1, ambas da relatoria do Ministro Eros Grau, com força vinculante, o que
significa afirmar: faz coisa julgada erga omnes.

Isto posto e tudo mais que dos autos consta, hei por bem julgar procedente a súplica do impetrante
para deferir a segurança, por ter direito líquido e certo à posse no cargo de Conselheiro do Tribunal de
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Contas do Estado de Minas Gerais, na vaga deixada em razão do falecimento do Conselheiro José Ferraz
da Silva. Assino à autoridade coatora o prazo de 10 (dez) dias para dar posse ao impetrante.

Custas, ex lege.

O SR. DES. MOREIRA DINIZ:

Sr. Presidente.

Começo o meu voto com uma comparação, que pode ser pobre, mas, pelo menos, na idéia,
penso que tem muito sentido. Se pretendo formar um pomar, antes de decidir quantas espécies de frutas
terei, preciso decidir quantas árvores ali vão ser colocadas. Se decido que plantarei 4 árvores frutíferas e
3 plantas ornamentais, só terei lugar para escolher 4 espécies de frutas e 3 espécies de flores. Não posso,
onde só cabem 4 árvores frutíferas, semear 5 espécies diferentes de frutas.

Parece-me óbvio, e é até uma questão de bom senso, que a composição proporcional de um
órgão, no caso do Tribunal de Contas, precisa seguir uma ordem lógica, primeiro, definindo o grupo
maior, para, só depois, estabelecer a formação ou a composição ou a ordem de composição do grupo
menor, isto é, primeiro, define-se se há 4 ou 5 conselheiros com origem na Assembléia Legislativa e 2 ou
3 indicados pelo Governador, para só depois definir como será a composição desses dois grupos diferen-
tes, os egressos da Assembléia Legislativa e o dos indicados pelo Governador. A partir do momento em
que se estabelece que são 4 os indicados pela Assembléia Legislativa e 3 pelo Governador, não há mais
dúvida de que não pode haver no Tribunal de Contas, a partir dessa regra, 5 indicados pela Assembléia
Legislativa, a não ser que assim já viesse desde antes da nova norma constitucional.

Da mesma forma, estabelecido isso, vamos determinar como se faz a composição do grupo
híbrido, que é aquele de indicação do Governador, sendo um de livre indicação, um da classe de auditores
e outro da classe do Ministério Público. É uma segunda forma de ajuste de composição, porque a primei-
ra e principal, que é a dos grupos maiores, 4 da Assembléia e 3 do Governador, já está decidida, não há
mais o que mexer na composição do grupo dos egressos da Assembléia Legislativa. Temos apenas que
definir, e isso não é o caso aqui, a forma de composição do grupo menor, que é de três, já se disse aqui,
da futura vaga decorrente da aposentadoria do Sr. Conselheiro Sylo Costa.

Não temos que decidir isso aqui e nem podemos, mas é uma situação que, com toda certeza, vai
gerar alguma polêmica, porque já há e haverá 3 do grupo de indicação do Governador, mas com uma
deficiência no respeito à composição interna deste grupo, faltando, salvo engano, a do Ministério Público.

Mas essa deficiência, essa dificuldade para composição, com toda certeza, será decidida na
época oportuna, talvez até mesmo pelo Judiciário, não muda a realidade, o grupo maior, dos dois maio-
res, o de 4 e o de 3, compostos pelos egressos da Assembléia Legislativa, já está completo, são 4.

Não me impressiona, também, a alegação de que com a extirpação da norma inconstitucional
do art. 78 da Constituição do Estado, haveria uma vacância legal e, por isso, não haveria como prover a
vaga aberta no Tribunal de Contas, até que isso se resolvesse na alçada da Constituição Estadual, em
primeiro lugar, porque me soaria absurdo e até geraria perplexidade pensar na idéia de, por uma ou outra
razão, vacância de dois ou três cargos, ao mesmo tempo, de Conselheiro do Tribunal de Contas, teria ele
que fechar provisoriamente suas portas, até que viesse uma nova norma constitucional estadual regulando
a forma de sua composição, isso é absurdo e, por ser absurdo, é injurídico.
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Se a norma constitucional estadual foi afastada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, preva-
lece a norma da Constituição Federal, sob a forma de composição do Tribunal de Contas Federal, é a
aplicação do princípio de direito, é a aplicação da regra que está acolhida pelo Supremo, é questão que
já está, inclusive, sumulada, como foi dito aqui, na própria sustentação oral da autoridade apontada como
coatora, e já está definido até pelo Ministro Carlos Velloso ao examinar o pedido liminar na Reclamação,
aqui, tanto aludida.

Será interessante dizer que, realmente, no dia 30 de novembro último, o colendo Supremo Tribunal
Federal iniciou o julgamento de um pedido de desistência da Reclamação. Ora, se já houve pedido de
desistência da Reclamação, não está mais sendo atacado o seu mérito e, até que a desistência seja homolo-
gada, prevalece a decisão do Ministro que despachou a liminar nessa Reclamação e S. Exª., o Professor
Carlos Velloso, foi de clareza solar ao dizer que a questão no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais já estava resolvida, porque são 4 Conselheiros indicados pela Assembléia e 3 pelo Governa-
dor, e a Reclamação dizia respeito, exatamente, à indicação do Impetrante, para compor a vaga do saudoso
Conselheiro José Ferraz, vale dizer, até a questão da classe de origem, S. Exª. já resolveu.

Vi, aqui, nas informações prestadas pela digna autoridade coatora, algumas queixas sobre falta
de obediência ao devido processo legal, na Reclamação apresentada ao Supremo.

Essas queixas, com toda vênia, estão endereçadas ao Tribunal errado, porque não cabe ao
Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgar se o procedimento e o processamento da Reclamação apre-
sentada ao Supremo Tribunal Federal obedeceu ou não ao devido processo legal.

Reclama-se, também, a autoridade coatora, que o Ministro Carlos Velloso extrapolou, decidin-
do o mérito da Reclamação.

Nem caberia a nós, neste Tribunal, mas não será abuso dizermos que não extrapolou, porque a
Reclamação versa, exatamente, sobre o mérito e quando o Ministro Relator despacha uma liminar na
Reclamação, S. Exª. tem que verificar a questão de mérito, ou seja, se houve desrespeito à decisão do
colendo Supremo Tribunal Federal. Não vejo outra maneira para se proferir um despacho liminar conce-
dendo ou indeferindo uma liminar na Reclamação. O que S. Exª. disse foi que, no estrito âmbito da
Reclamação, onde se queixava de desobediência a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não houve
ofensa a tal decisão, porque a nomeação do Impetrante para o Tribunal de Contas se mostra conforme a
sistemática vigente para aquela Corte: 4 por 3 e classe de origem.

A vaga foi de um Conselheiro que veio da Assembléia Legislativa. Norma de transição é para
adaptar o sistema antigo ao novo. Não concebo que uma norma de transição possa fazer com que se
retroaja para o sistema antigo, quando já atingida parte do sistema novo. Se já se constatou a existência
da composição proporcional correta, que é de 4 por 3, como admitir que a vaga aberta pelo Conselheiro
José Ferraz seja preenchida por indicação do Governador do Estado? Nessa hipótese, não haveria mais
4 por 3, mas 3 por 3, e isto é retrocesso e para isso não serve norma de transição.

A inconstitucionalidade do dispositivo do artigo 78 da Constituição Estadual foi reconhecida
exatamente porque estava sendo violado o preceito constitucional geral federal, que é de 4 por 3, quando
a norma estadual previa 5 por 2 e o resto vinha a reboque na composição, primeiro, dos dois grupos
maiores e, depois, na composição dos grupos menores.

Ora, se foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 78 da Constituição do Estado, isto não
quer dizer que o Tribunal de Contas está condenado a trabalhar com seis Conselheiros ou até com menos,
porque em breve vai haver uma vaga, como anunciado da tribuna, porque não existe norma constitucional
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estadual disciplinando a sua composição. O que se faz é exigir ou que a própria Presidência do egrégio
Tribunal de Contas do Estado ou o Tribunal de Justiça, se acionado como o foi, estabeleça qual o sistema
vigente, qual o critério a ser adotado para a composição do Tribunal de Contas e a substituição em razão
da indesejada vacância.

Não há, data venia, qualquer violação a preceito constitucional na aplicação da norma federal
que se faz de forma subsidiária. A alternatividade, a que se referiram na sustentação oral, na composição,
era para a hipótese de que ainda não se ajustasse a composição dos dois grupos maiores - 4 por 3 - mas,
ajustada a composição, tudo se resolve. Caso contrário, ou seja, acolhida a tese da autoridade coatora,
haveria sério risco de que essa composição nunca se ajustasse, porque retornaríamos à composição 3 por
3, amanhã viria uma 4 por 4 que poderia chegar, de novo, a 3 por 3.

Não há razoabilidade na pretensão de que vaga de classe de origem não seja preenchida por
classe de origem, isto é retrocesso.

Foi dito aqui que o Ministro Carlos Velloso, ao decidir a Reclamação, não obedeceu ao devido
processo legal, porque não mandou ouvir pessoas interessadas e que por isso não estão elas sujeitas à
decisão. Quem está sujeito à decisão de uma Reclamação é a autoridade que pratica o ato que diz
respeito à decisão judicial. Essa autoridade está sujeita à decisão da Reclamação, de forma que se eu,
como Relator de um recurso, aqui, no Tribunal, violo uma decisão da egrégia Corte Superior sobre aquele
tema, estou sujeito à Reclamação.

Mas, o que o Ministro Carlos Velloso disse sobre a idéia geral, sobre os princípios gerais da
forma de composição do egrégio Conselho de Contas do nosso Estado, é princípio geral de Direito
Constitucional que, ao menos pela ótica do bom senso, deveria ser respeitado. Não adiantaria eu dizer o
contrário, e até comentei com o eminente Des. Relator, antes do julgamento, que se o Supremo Tribunal
Federal já havia decidido esse mandado de segurança, se nós decidíssemos aqui de forma contrária,
impondo uma composição de 3 por 3, estaríamos dizendo contra aquilo que o Supremo Tribunal Federal
por um de seus Ministros, no exame de um pedido liminar de uma Reclamação decidiria, e falando,
portanto, em nome do Supremo Tribunal Federal. Enquanto sua decisão não fosse modificada pelo Pleno,
estaríamos dizendo que aquilo que o Ministro do Supremo disse não vale, e o Ministro do Supremo
interpretou a decisão da ADIN e viu com clareza que, não obstante inconstitucional o art. 78 e seus
parágrafos da Constituição do Estado, o princípio geral previsto na Constituição Federal e previsto para
a composição do Conselho de Contas Federal tem que ser respeitado, e, em Minas, já o está sendo.

O que se deve fazer agora, repito para finalizar, é, apenas, resolver, em razão da aposentadoria
do Conselheiro Sylo Costa, como vai ser suprida essa terceira vaga, se pela classe de origem de S. Exª.
ou se por um terceiro membro de classe diferente daquela prevista para a composição, mas isso, como
dito na sabedoria popular, “são outros quinhentos”.

Pedindo vênia, acompanho o Relator para conceder a segurança nos exatos termos de S. Exª.

O SR. DES. ANTÔNIO HÉLIO SILVA:

Também concedo a segurança, nos termos do voto do ilustre Relator.
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O SR. DES. SCHALCHER VENTURA:

Sr. Presidente.

Não desejo impedir que qualquer membro desse Grupo possa adiantar o seu voto, mas preten-
do pedir vista dos autos, como o faço neste momento, pois gostaria de meditar mais sobre a matéria.

SÚMULA: PEDIU VISTA O TERCEIRO VOGAL, APÓS O RELATOR, PRIMEIRO E
SEGUNDO VOGAIS CONCEDEREM A ORDEM.

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Assistiram ao julgamento, pelo Impetrante, os Drs. Hiram dos Reis Correa e Carlos Henrique
Peixoto de Souza; pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Dr. Maurício da Cunha
Peixoto; pelo Estado de Minas Gerais, a Drª. Heloíza Saraiva de Abreu, e, pela Autoridade Coatora, o
Dr. Plínio Salgado.

O SR. PRESIDENTE (DES. ANTÔNIO HÉLIO SILVA):

O julgamento deste feito foi adiado na Sessão do dia 07/12/2005, a pedido do Terceiro Vogal,
após votarem Relator, Primeiro e Segundo Vogais concedendo a ordem.

Com a palavra o Des. Schalcher Ventura.

O SR. DES. SCHALCHER VENTURA:

Sr. Presidente. Realmente, pedi vista, todavia, por circunstâncias alheias à minha vontade e por
razões de foro íntimo, dou-me por suspeito para julgar este feito.

O SR. DES. ALMEIDA MELO:

VOTO

O Sr. Presidente do colendo Tribunal de Contas pretende o provimento das vagas de Conse-
lheiro, sucessiva e alternadamente, nas classes originárias da escolha do Governador do Estado e da
Assembléia Legislativa, respectivamente. Como as duas últimas escolhas foram feitas pela Assembléia
Legislativa, a próxima - atual - seria pelo Governador.

O § 1º do art. 78 da Constituição do Estado, declarado inconstitucional (ADI 3.361, Relator
Min. Eros Grau, julgada em 6 de outubro de 2005), determinava que dois Conselheiros seriam nomeados
pelo Governador do Estado, precedida a nomeação pela aprovação da Assembléia Legislativa, e que
cinco Conselheiros seriam nomeados pela Assembléia Legislativa. Para a composição de um Tribunal,
como se fosse novo, o § 2º teria isolado o passado a fim de assegurar a alternância de tal modo que a
primeira vaga seria provida pelo Governador, as duas seguintes vagas pela Assembléia Legislativa, a vaga
que seguisse, seria provida pelo Governador e as três últimas, pela Assembléia Legislativa. Deste § 2º
foram declaradas inconstitucionais somente as expressões “ou três” (ADI 2.959, Relator Min. Eros Grau,
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julgada em 6 de outubro de 2005). O Procurador-Geral da República havia requerido a declaração da
inconstitucionalidade do todo o § 2º. Segundo o § 3º, também declarado inconstitucional (ADI 3.361)
das vagas destinadas ao Governador, uma seria ocupada por nome de sua livre escolha e a outra vaga
seria, alternadamente, ocupada por Auditor e por membro do Ministério Público junto ao Tribunal, se-
gundo os critérios de antiguidade e merecimento.

Se válidos os critérios do constituinte mineiro como princípios constitucionais, verifica-se que
contêm, de pronto, duas alternâncias: a das classes de Auditor e de membro do Ministério Público, para
o provimento da segunda vaga de indicação do Governador, e a da alternância da antiguidade e do
merecimento dentro de cada classe.

Para concluir-se sobre a validade dos critérios, como princípios constitucionais, o intérprete tem
de se pautar no parâmetro obrigatório do § 2º do art. 73 da Constituição da República, que o Supremo
Tribunal Federal considerou de observância necessária pelos Estados. Naquele parágrafo, um terço do
Tribunal de Contas da União, ou seja, três Ministros são escolhidos pelo Presidente da República, com a
aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério
Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e
merecimento. A proporção é de uma vaga de livre escolha para duas vagas vinculadas às classes de
origem, respectivamente de Auditor e de membro do Ministério Público.

Cuidou o STF de fixar que, segundo o Enunciado n. 653 da Súmula daquele Tribunal, no Tribu-
nal de Contas Estadual, composto por sete Conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembléia
Legislativa e três pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e
outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha (cf. ADI n. 419, Relator o
Ministro Francisco Rezek, DJ de 24/11/1995; ADI n. 1.566, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de
18/03/1999; ADI n. 2.828, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 02/05/2003; ADI 2.208, Relator
o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 15/06/2004). Salientou também a jurisprudência consolidada relativa à
clientela à qual estão vinculadas as nomeações do Governador. Apenas um provimento será de livre
escolha; as duas vagas restantes deverão ser preenchidas, necessariamente, uma por ocupante de cargo
de Auditor do Tribunal de Contas, a outra por membro do Ministério Público junto àquele órgão (ADI n.
892, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07/11/1997; ADI n. 2.013, Relator Ministro Maurício
Corrêa, DJ de 08/10/1999 e ADI n. 2209, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 15/04/2003).

No provimento das vagas de Ministro do Tribunal de Contas da União a alternância foi inserida
como critério norteador da paridade para as indicações das três fontes constitucionais: Presidente da
República e Congresso Nacional. Dentro deste, consideraram-se, igualmente, segundo a alternância, o
Senado Federal e a Câmara dos Deputados.

Os Relatórios Anuais da Presidência do Senado Federal têm feito estampar a alternância, desde
o provimento da primeira vaga aberta na vigência da Constituição de 1988. Adotou-se o critério de fazer
alternar-se sucessivamente a escolha pelo Presidente da República, pelo Senado Federal e pela Câmara
dos Deputados, cada qual tendo direito a um preenchimento, sucessiva e alternadamente. Dentro da
escolha presidencial, abre-se o tríplice critério: livre escolha, seguida do recrutamento dentre os membros
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União e do recrutamento dentre os auditores,
mediante listas tríplices para essas categorias.

Apesar de os relatórios posteriores aos de 1999 e de 2000, de que me valho, conterem o
evidente equívoco de consideração do provimento ocorrido, antes da Constituição de 1988, pelo Minis-
tro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, em 19 de abril daquele ano, quando deviam ter contemplado o
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provimento do cargo pelo Ministro Olavo Drummond, como fizeram os relatórios dos dois anos a que me
referi, pode-se verificar a seguinte evolução dos provimentos no cargo de Ministro do TCU:

IV - PROVIMENTO DE VAGAS DE MINISTRO DO TCU

(A partir da promulgação da CF/88)

Vaga Critério Fundamento Legal e Normativo Ministros Nomeados Data da Nomeação

1ª Vaga

Livre Escolha da Presidência da República, com aprovação do Senado Federal

Inciso I do § 2º do art. 73 da Constituição Federal e inciso I do art. 72, c/c os incisos I e III do
art. 105, ambos da Lei nº 8.443, de 16/7/1992.

Olavo Drummond 28/5/90

2ª Vaga

Livre Escolha do Senado Federal Inciso II do § 2º do art. 73 da Constituição Federal, c/c o
inciso II do art. 72 da Lei nº 8.443, de 16/7/1992.

Iram de Almeida Saraiva 7/7/94

3ª Vaga

Livre Escolha da Câmara dos Deputados
Inciso II do § 2º do art. 73 da Constituição Federal, c/c o inciso II do art. 72 da Lei nº 8.443,

de 16/7/1992

Humberto Guimarães Souto 23/6/95

4ª Vaga

Escolha, pela Presidência da República, em lista tríplice, entre Auditores do TCU, com aprova-
ção do Senado Federal.

Inciso I do § 2º do art. 73 da Constituição Federal; inciso I do art. 72 c/c os incisos I e III do art.
105, ambos da Lei nº 8.443, 16/7/1992; e art. 281 do Regimento Interno do TCU.

Bento José Bugarin 31/10/95

5ª Vaga

Livre Escolha do Senado Federal Inciso II do § 2º do art. 73 da Constituição Federal, c/c o
inciso II do art. 72 da Lei nº 8.443, de 16/7/1992.
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Antônio Bezerra Valmir Campelo 24/10/97

6ª Vaga

Livre Escolha da Câmara dos Deputados

Inciso II do § 2º do art. 73 da Constituição Federal, c/c o inciso II do art. 72 da Lei nº 8.443,
de 16/7/1992.

Adilson Motta 18/1/98

7ª Vaga

Escolha, pela Presidência da República, em lista tríplice, entre Membros do Ministério Público
junto ao TCU.

Inciso I do § 2º do art. 73 da Constituição Federal; inciso I do art. 72 c/c os incisos I e III do art.
105, ambos da Lei nº 8.443, de 16/7/1992; e art. 281 do Regimento Interno do TCU.

Walton Alencar Rodrigues 31/3/99

8ª Vaga

Livre Escolha do Senado Federal Inciso II do § 2º do art. 73 da Constituição Federal, c/c o
inciso II do art. 72 da Lei nº 8.443, de 16/7/1992.

Guilherme Gracindo Soares Palmeira 25/6/99

Falarei, separadamente, da 9ª vaga ocorrida no TCU, na vigência da atual Constituição, tendo
em vista a repercussão do critério de seu preenchimento sobre o caso deste Mandado de Segurança.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais adotou critério semelhante. A primeira vaga
foi provida pelo Conselheiro Sylo Costa, por livre nomeação do Governador do Estado, em 1994. Se-
guiu a nomeação do Conselheiro José Ferraz da Silva, por escolha da Assembléia Legislativa, em 1995.
A terceira vaga coube ao Conselheiro Simão Pedro Toledo que foi escolhido pela Assembléia Legislativa,
em 1997. Logo, para cada vaga atribuída ao Governador, atribuíram-se duas vagas ao Poder Legislativo,
como na União. Em dezembro de 1999, o provimento foi devolvido ao Governador, a partir de lista
tríplice de auditores, quando foi nomeado o atual Presidente Eduardo Carone Costa. Em 2000, a vaga
coube ao Conselheiro Elmo Braz Soares, por escolha da Assembléia Legislativa. Em 2004, houve vaga
decorrente do falecimento do Conselheiro Murta Lages, preenchida pelo Conselheiro Wanderley Geral-
do Ávila, escolhido pela Assembléia Legislativa.

Mantido o critério da alternância, a vaga decorrente do falecimento do Conselheiro José Ferraz
da Silva será do Governador do Estado. Na impossibilidade material, pela inexistência da instituição junto
ao Tribunal de Contas, ou manter-se-ia aberta a vaga, indefinidamente, ou devolver-se-ia o provimento à
livre escolha, para ser reiniciado o ciclo.
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A alternância das indicações tem sentido para número ímpar de lugares a serem preenchidos por
número par de titulares da indicação. Foi prevista pelo art. 100, § 2º, da LOMAN (Lei Complementar nº.
35, de 1979), quando se tratasse de número ímpar de componentes do quinto constitucional, a fim de que
o Ministério Público e a Ordem dos Advogados fizessem as indicações, alternada e sucessivamente, de
tal forma que, também sucessiva e alternadamente, os representantes de uma dessas classes superassem
os da outra em uma unidade

No julgamento do Mandado de Segurança nº. 20.597-1/DF, em 22 de outubro de 1986 (DJ de
5 de dezembro de 1986), o Supremo Tribunal Federal acolheu a tese do Relator, Min. Octavio Gallotti,
de que a regra da alternância tem a finalidade de igualar ou de aproximar, no grau máximo possível, a
participação dos advogados e do Ministério Público, na integração do quinto constitucional:

“Quando uma das classes se acha em inferioridade na composição do Tri-
bunal, sempre que suceda uma vaga, há que inverter a situação, e com a
maior freqüência possível, para atender à paridade que é princípio consti-
tucional. Perpetuar, desnecessariamente, a inferioridade, de alguma des-
sas classes é o mesmo que contrariar o espírito da Lei Maior”.

Ao acatar o parecer do então Procurador-Geral da República, Min. Xavier de Albuquerque,
firmou que a alternância é dirigida apenas à hipótese excepcional e destinada ao preenchimento de vaga
excedente do número par imediatamente anterior.

Quando, entretanto, atribui-se a cada uma das classes número certo e inteiro de vaga não cabe
a alternância. Esta ficou subordinada ao quantitativo declarado pelo texto constitucional do Estado, pois
partiu da existência de somente duas vagas destinadas à escolha do Governador. Por isso que, ao atribuir
uma vaga à livre escolha e a segunda vaga, à escolha vinculada e alternada em razão de cada uma das
classes de auditor e de membro do Ministério Público, o § 3º do art. 78 da Constituição Mineira foi
declarado inconstitucional. Nesta mesma linha, declaradas inconstitucionais foram as expressões “ou três”,
do § 2º do art. 78, porque eram subordinadas ao pressuposto da repartição de cinco vagas para a
escolha da Assembléia Legislativa e duas vagas para a escolha do Governador, o que representava de-
créscimo no direito deste. Na proporção aceita pelo STF, de três vagas para a escolha do Governador e
de quatro vagas para a Assembléia Legislativa, o Min. Eros Grau considerou que a proporção é de uma
vaga para o Governador e duas vagas para a Assembléia Legislativa. Acentuou que o § 2º do art. 78 é
dotado de caráter transitório e que seus efeitos deixam de existir no momento em que a composição do
colegiado se tornasse adequada ao modelo da Constituição do Brasil.

A Constituição da República não mandou, expressamente, fazer a composição do Tribunal de
Contas, com a abstração de seu passado, de tal modo que a cada escolha pelo Presidente da República
seguissem duas escolhas pelo Congresso Nacional, para se atender à proporção de um terço para dois
terços, como previstos nos incisos I e II, respectivamente, do § 2º do art. 73.

Não verifico, no voto proferido pelo Ministro Sepúlveda Pertence, ao julgar a ADI nº. 219-8-PB, em
24 de junho de 1993 (DJ de 23 de setembro de 1993) que S. Exa., ao afirmar que “(...) todos os membros dos
atuais Tribunais de Contas foram nomeados por indicação livre do Poder Executivo” tenha deixado claro e
irrefutável que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais esteja em fase de transição, quanto a sua
composição conforme a nova estrutura desenhada pela Lei Maior, à qual não se integraria o Conselheiro Flávio
Régis Xavier de Moura e Castro, remanescente do modelo antigo, anterior à Constituição de 1988.

O Ministro Pertence limitou-se a verificar que, quando julgava a ADI nº. 219-8-PB, não havia
ainda sido aplicada a Constituição de 1988.

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS



253

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n.º 1/2, Jan./Dez., 2006

Porém, o fato de aquele Conselheiro ter sido escolhido durante a vigência da Constituição
anterior, não o abstrai da composição do Tribunal de Contas para o fim de ser cumprida, rigorosamente
a norma da Constituição, que tem efeito imediato. Não se trata de aplicar, retroativamente, a Constitui-
ção, tanto que se respeita a situação anterior, definida pela presença daquele Conselheiro, para o fim de
determinar-se a composição do Tribunal de Contas.

Essa matéria acha-se também resolvida pelo Supremo Tribunal Federal quando julgou a ADIn
nº 2.209-1/PI, em 19 de março de 2003 (DJ de 25 de abril de 2003), Relator Min. Maurício Corrêa,
tendo assentado a máxima efetividade da Constituição. Não determinou o isolamento das vagas providas
antes do texto constitucional. Porém, que a partir da promulgação da Constituição, as vagas fossem
preenchidas de forma a atenderem, o mais depressa possível, a regra nova da Constituição.

Nesse ponto é fundamental, como preliminar, mencionar que é equivocada a interpretação de
que o Supremo Tribunal Federal fez uma separação entre as vagas preenchidas antes da Constituição de
1988 e após a mesma. Ao contrário, o Ministro Pertence, ao fazer o julgamento da ADIN nº 219-8, da
Paraíba, teve a lucidez de mostrar que a norma transitória da Constituição tem o valor impressionante de
impor vigor à norma permanente. Portanto, a norma transitória, às vezes, chega a ser mais importante do
que a norma permanente, quando dá o traçado que a Constituição desejou para a vigência e eficácia mais
pronta possível da norma permanente.

Naquele precedente disse o Ministro Maurício Corrêa:

“7. Ora, como a vaga preenchida por ato do Governador é anterior à Cons-
tituição de 1988, quando as nomeações eram de sua escolha, impende apu-
rar-se se, segundo a Carta vigente, poderia ela ser computada como da
cota do atual Governador, ou não, para dar-se início à seqüência das no-
meações na forma preconizada pela norma em causa!?
8. Pouco importa, penso. Embora não tenha como inconstitucional o crité-
rio estabelecido, estou em que, tendo em mira o princípio da razoabilidade
- comprovado que no Tribunal já existe uma vaga ocupada por Conselhei-
ro nomeado por Governador -, deva-se abrir oportunidade para que as
outras categorias também integrem o Tribunal, de sorte que tão cedo quanto
possível sua composição não seja mais transitória, mas sim definitiva. Por
isso mesmo, no voto que proferi na ADI 2.117, já mencionada, disse que
“24. Garantida pela Constituição essa estrutura que viabiliza um sistema
misto de composição do Tribunal, em que ficou dividido o exercício do
controle das contas públicas com a participação não só de nomes oriundos
de seleção feita pelo Congresso Nacional, mas também de outros segmen-
tos que compõem o sistema, é de ver-se que essa representação, de nature-
za heterogênea, há que ter atuação simultânea, de tal sorte que a pluralidade
eleita pelo Constituinte não se resuma apenas em ficção sazonal, mas sim
efetiva, permanente, estável, constante, imutável, para que se resguarde,
de forma proporcional como estabeleceu a norma que a instituiu, a presen-
ça de todas as categorias na composição da Corte. 25. Creio que se assim
não fosse, forma de provimento totalmente distinta da que previa o
ordenamento constitucional passado, de que era titular único para as no-
meações o Presidente da República, não teria a Carta Federal atual com-
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partilhado a escolha - leia-se, a meu ver, composição - agora não só pelo
Chefe do Poder Executivo, mas também pelo Congresso Nacional e as
duas classes nela envolvidas.
9. Tal exegese parece-me não ter passado desapercebida ao Ministro Per-
tence, no julgamento da ADIN 219, do Estado da Paraíba, ao fazer cons-
tar de seu voto, após enfatizar que todas as nomeações no regime constitu-
cional passado eram do Poder Executivo, que “o princípio a observar, no
campo do direito intertemporal, é o que resolve o problema transitório,
sempre que possível, de modo a propiciar a efetivação mais rápida do novo
sistema constitucional permanente.”

Aceito o entendimento da autoridade impetrada, a composição do Tribunal passará a ter quatro
Conselheiros indicados pelo Governador e três Conselheiros indicados pela Assembléia Legislativa. Ora,
se duas escolhas do Governador eram parcas, quatro são demais.

O problema relacionado à inexistência de norma na Constituição do Estado, ante a declaração
da inconstitucionalidade dos § 1º e 3º de seu art. 78, não é importante. Faz-se a aplicação impositiva do
texto da Constituição Federal. Consagrado o Tribunal de Contas, como está no caput daquela norma, sua
composição somente poderá ser feita conforme as normas federais, reconhecido que são de cópia obri-
gatória. A demora da adaptação do texto é insignificante ante o interesse público na continuidade dos
trabalhos do Tribunal de Contas e a impossibilidade de variação do legislador mineiro em face do modelo
federal. A omissão ou a exigência do formalismo da maquiagem constitucional contrariará, certamente, o
intuito do constituinte estadual, quando dispôs sobre o Tribunal de Contas, que não pode ser considerado
instituição facultativa no modelo federal em que se impregna o Estado Membro.

As mesmas considerações faço quanto à inexistência do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas. Além de ser esta matéria a ser cogitada, quando da abertura de vaga destinada à escolha do Governa-
dor, pois decorre desta o preenchimento a que me refiro, não se pode obrigar ao materialmente impossível (ad
impossibilia nemo tenetur) nem se retardar o funcionamento da instituição de controle de contas para a
oportunidade em que for criado e posto em funcionamento o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

Existem fundamentos constitucionais, importantes, que afastam a alternância para a vaga objeto
deste Mandado de Segurança. Caso seja aplicada a alternância, o Governador terá feito quatro indica-
ções e a Assembléia Legislativa, três indicações.

Neste caso, chegaríamos à inconstitucionalidade de viés oposto à reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal. Como não se pode dar à Assembléia Legislativa, como a Constituição mineira havia
feito, mais do que a Constituição Federal - e por isso foi-lhe recusada a escolha de cinco Conselheiros -
não será possível atribuir-se ao Governador número excedente ao da Carta Magna.

Ainda que se diga que um dos provimentos foi feito na sistemática anterior, decorreu de escolha
do Governador, que é figura constitucional tão antiga como a República e a Federação.

O desequilíbrio que acarretaria, em relação ao critério constitucional federal, não contribuiria
para a equidade, para a aplicação da Constituição, e seria procedimento meramente mecânico.

Trata-se também a vaga questionada de reposição de provimento feito na sistemática da atual
Constituição, por escolha da Assembléia Legislativa, já que decorreu do falecimento do Conselheiro José
Ferraz da Silva, escolhido pela Assembléia em 1995.
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A situação assemelha-se àquela já vista pelo Tribunal de Contas da União, quando o atual Ministro
Benjamin Zymler foi recrutado, dentre os auditores, para suceder ao Ministro Bento José Bugarin também
originário da classe de auditor, que se aposentou. Naquele caso, o TCU não aplicou a alternância, dentro
das vagas destinadas à escolha do Presidente da República, porque se o fizesse a vaga seria de livre escolha
do Presidente, já que as três escolhas se fizeram anteriormente segundo a ordem constitucional: livre escolha,
com a nomeação do Ministro Olavo Drummond, em 1990; lista tríplice dentre os auditores, com a nomea-
ção do Ministro Bento José Bugarin, em 1995 e lista tríplice dentre os membros do Ministério Público junto
ao Tribunal, com a nomeação do Ministro Walton Alencar Rodrigues, em 1999.

Logo, procede o pedido deste Mandado de Segurança, para que seja assegurada a regularida-
de da nomeação e a posse do Sr. Antônio Carlos Doorgal de Andrada, por escolha da Assembléia
Legislativa, pelo que concedo a segurança.

O SR. DES. CÉLIO CÉSAR PADUANI:

Sr. Presidente, nobres Pares, ilustres Advogados.

Ouvi, com a devida atenção, as sustentações orais e, registro o recebimento de inúmeros
memoriais, um dos quais, luminoso, subscrito pelo eminente Advogado, Dr. Plínio Salgado, ex-Diretor da
Faculdade de Direito da Universidade de Itaúna, perante a qual servi, durante vários anos, e atual Profes-
sor da Faculdade de Direito Milton Campos.

O presente mandado de segurança reveste-se de certa complexidade e esteve a exigir de mim
um alentado estudo.

Não obstante, forçoso reconhecer, de início, que os votos que me precederam, destacadamente,
do eminente Relator e do não menos ilustre Des. Almeida Melo, nesta assentada, dispensam-me de
maiores considerações.

No entanto, impõe-se o registro - embora já de conhecimento - que os Drs. Flávio Régis Xavier
de Moura e Castro, Sylo da Silva Costa e Eduardo Carone Costa foram nomeados Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pelo Governador do Estado; Simão Pedro de Toledo,
Elmo Braz Soares e Wanderley Geraldo de Ávila integram a Corte do Tribunal de Contas, indicados pela
Assembléia Legislativa.

Há uma vaga de Conselheiro, indicada pela Assembléia Legislativa, em decorrência do faleci-
mento do querido Conselheiro e ex-Deputado José Ferraz da Silva, a quem conheci quando ainda era
repórter do Jornal Última Hora.

Segundo o eminente Relator, Des. Manuel Saramago, em certo trecho do seu voto, o mesmo
acentua que:

“considerando que o § 2° do art. 78 da Constituição Estadual é norma de
transição, lícitas a eleição e nomeação do Deputado Antônio Carlos Doorgal
de Andrada para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais”.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Drª Fé Fraga França, com
mais de vinte e cinco anos de exercício ministerial, opina pela concessão da segurança, à consideração de
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que a transição institucional, de modo a se atingir a composição da Corte, está em conformidade com o
modelo constitucional vigente. Por isso, a vaga surgida em decorrência do óbito do Conselheiro José
Ferraz da Silva, ex-Deputado, cumpre, apenas, observar o critério de origem da respectiva vaga que, por
óbvio, caberia à Assembléia Legislativa, tal como se deu, ante a indicação do ora impetrante, Deputado
Antônio Carlos Doorgal de Andrada, mantendo-se, assim, a proporcionalidade constitucionalmente pre-
vista.

Com essas breves considerações, Sr. Presidente, acompanho os votos precedentes e outra
alternativa não me resta, diante do princípio constitucional estadual e federal, senão conceder a seguran-
ça, a fim de que, no prazo assinado pelo Relator, dê-se posse ao Impetrante no cargo de Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

É como voto.

O SR. DES. KILDARE CARVALHO:

Sr. Presidente.

Registro que recebi substanciosos memoriais subscritos pelos ilustres Advogados das partes
envolvidas neste processo.

VOTO

Cuida-se de ação de mandado de segurança ajuizada por Antônio Carlos Doorgal de Andrada
contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que indeferiu o requerimento
de posse no cargo de Conselheiro, em face da decisão do Supremo Tribunal Federal que, nos autos da
ADI nº 3.361, deferiu a medida cautelar para suspender a eficácia do § 1º, incisos I e II, e do § 3º do
artigo 78 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Em síntese, objetiva o Impetrante a sua posse no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais, com base em sua nomeação por atos do Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa e do Sr. Governador do Estado. Entende que possui direito líquido e certo à posse no cargo,
considerando a decisão do eminente Ministro Carlos Velloso que negou a liminar na Reclamação, proces-
so nº 3.177, com pedido de suspensão do ato de nomeação do Sr. Governador, e em respeito ao art. 75
da Constituição Federal e da Súmula nº 653 do STF.

A questão posta nos autos cinge-se em verificar se há direito líquido e certo do Impetrante à
posse no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Primeiramente, para melhor compreensão deste caso, faço uma breve incursão sobre a compo-
sição do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Com efeito, o texto original da Constituição do Estado de Minas Gerais dispôs nos §§ 1º, 2º e
3º do art. 78:

“Art. 78 - (...)
§ 1º - Os Conselheiros do Tribunal de Contas são nomeados:
I - dois pelo Governador do Estado, precedida a nomeação de aprovação
da Assembléia Legislativa; e
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II - cinco pela Assembléia Legislativa.
§ 2º - Alternadamente, cabe ao Governador prover uma e à Assembléia
duas ou três vagas de Conselheiro.
§ 3º - Das duas vagas a serem providas pelo Governador, uma será preen-
chida por livre escolha, e a outra, alternadamente, por Auditor e membro
do Ministério Público junto do Tribunal, por este indicado em lista tríplice,
segundo os critérios de antigüidade e merecimento.”

Em vista de colisão entre os dispositivos acima transcritos e o art. 73, § 2º, incisos I e II, e art.
75 da Constituição Federal, foram propostas as ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.959-2 e nº
3.361-1

Nos autos da ADI nº 3.361-1, em 10.03.2005, foi deferida a medida cautelar, cuja ementa
transcrevo:

“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. § 1º, INCISO I E II, E § 3º DO ARTIGO 78
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. COMPOSIÇÃO
DO TRIBUNAL DE CONTAS. ENUNCIADO N. 653 DA SÚMULA DESTA
CORTE.
1. É firme o entendimento de que a estrutura dos Tribunais de Contas dos
Estados-membros deve ser compatível com a Constituição do Brasil, sendo
necessário, para tanto, que, dos sete Conselheiros, quatro sétimos sejam
indicados pela Assembléia Legislativa e três sétimos pelo Chefe do Poder
Executivo. Precedentes.
2. Há igualmente jurisprudência consolidada no que tange à clientela à
qual estão vinculadas as nomeações do Governador. Apenas ser preenchi-
das, necessariamente, uma por ocupante de cargo de Auditor do Tribunal
de Contas e a outra por membro do Ministério Público junto àquele órgão.
3. Medida cautelar deferida.”

Posteriormente, em 06.10.2005, foram julgadas as ADIs nº 3.361-1 e nº 2.959-2, cujas emen-
tas, respectivamente, são as seguintes:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 78, § 1º, INCISOS
I E II, E § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. TRIBU-
NAL DE CONTAS. COMPOSIÇÃO. CONSELHEIRO. ESCOLHA. ENUNCIA-
DO N. 653 DA SÚMULA DESTA CORTE.
1. Nos termos do Enunciado n. 653 da Súmula desta Corte, nos Tribunais de
Contas estaduais, compostos por sete Conselheiros, três deles serão escolhidos
pelo Governador do Estado, cabendo-lhe indicar um entre auditores e outro en-
tre membros do Ministério Público Especial, o terceiro sendo da sua livre escolha.
Os demais são escolhidos pela Assembléia Legislativa.
2. Quanto aos dois primeiros, apenas os auditores e membros do Ministério Pú-
blico junto ao Tribunal de Contas podem figurar entre os possíveis Conselheiros.
3. Ação direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade
do § 1º, incisos I e II, e do § 3º, do artigo 78 da Constituição do Estado de
Minas Gerais.”
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“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, ARTIGO 78, § 1º,
INCISOS I E II, EXPRESSÃO ‘OU TRÊS’ CONTIDA NO § 2º E § 3º, DA
COMPOSIÇÃO. CONSELHEIRO. ESCOLHA. ENUNCIADO N. 653 DA
SÚMULA DESTA CORTE.
1. Nos termos do Enunciado n. 653 da Súmula desta Corte, nos Tribunais de
Contas estaduais, compostos por sete Conselheiros, três deles serão escolhidos
pelo Governador do Estado, cabendo-lhe indicar um entre auditores e outro
entre membros do Ministério Público Especial, o terceiro sendo de sua livre
escolha. Os demais são escolhidos pela Assembléia Legislativa.
2. Quanto aos dois primeiros, apenas os auditores e membros do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas podem figurar entre os possíveis Con-
selheiros.
3. Inconstitucionalidade da expressão ‘ou três’ contida no § 2º do artigo 78
da Constituição Mineira, já que à Assembléia Legislativa compete a esco-
lha de quatro dos conselheiros.
4. Ação direta julgada parcialmente procedente, para declarar a
inconstitucionalidade do § 1º, incisos I e II, do § 2º e do § 3º, do artigo 78
da Constituição do Estado de Minas Gerais.”

Feitas estas anotações, passo ao exame da hipótese sub judice propriamente dita.

Como se vê, em relação à proporcionalidade da composição da Corte de Contas estadual,
ambas as ações confirmaram o disposto no Enunciado n. 653 da Súmula do STF, in verbis:

“No Tribunal de Contas estadual, composto por sete conselheiros, quatro
devem ser escolhidos pela Assembléia Legislativa e três pelo Chefe do Po-
der Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro
dentre membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha.”

Portanto, não há dúvida de que a composição do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais deve obedecer ao critério da proporcionalidade para as nomeações, sendo três Conselheiros
escolhidos pelo Sr. Governador do Estado, cabendo-lhe indicar um entre os auditores e outro entre
membros do Ministério Público Especial, e o terceiro de sua livre escolha. Os quatro demais são escolhi-
dos pela Assembléia Legislativa.

Todavia, no que toca à alternância das nomeações, especificada no § 2º do art. 78 da Constitui-
ção mineira, constata-se que a norma foi mantida com a redução da expressão “ou três”.

Extrai-se do voto do Min. Eros Grau, eminente relator da ADI nº 2.959-2, que este dispositivo
é dotado de caráter transitório, e como tal seus efeitos deixam de existir no momento em que a composi-
ção do colegiado torna-se adequada ao modelo da Constituição do Brasil, ou seja, que a proporcionalidade
(4x3) estiver cumprida. (grifei).

Posto isto, surge a seguinte pergunta: os efeitos do § 2º do art. 78 da Constituição mineira já
estariam exauridos?

Ora, esta indagação já fora respondida afirmativamente no próprio Supremo Tribunal Federal
pelo eminente Ministro Carlos Mário da Silva Velloso, ao se manifestar em decisão liminar na Reclamação
nº 3.177, in verbis:

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS
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“... na medida em que o preenchimento das vagas deve obedecer ao crité-
rio de origem de cada um dos Conselheiros, com a devida vinculação de
cada uma delas à categoria a que pertençam, conforme decidido na ADI
2.117 - MC/DF, Relator o Ministro Maurício Corrêa, certo que a ordem
prevista no § 2º do art. 78 da Constituição mineira, válida no período de
transição institucional, encerrou-se com a nomeação do Conselheiro
Wanderley Geraldo de Ávila, em setembro de 2004, ao atingir-se a correta
composição constitucional: quatro Conselheiros da Assembléia Legislativa
(...); três Conselheiros do Governador (...), nos termos da Súmula 653-STF.
Assim, a indicação para a vaga então preenchida pelo saudoso Conselhei-
ro José Ferraz da Silva é da Assembléia Legislativa. Destarte, a indicação
do Sr. Antônio Carlos Doorgal de Andrada obedece à proporcionalidade
prevista na Súmula 653-STF. É dizer, com a indicação, pela Assembléia, do
Sr, Antônio Carlos Doorgal, a composição ficou exatamente assim: quatro
Conselheiros indicados pela Assembléia, três Conselheiros indicados pelo
Governador. Não vejo como, portanto, esteja sendo desrespeitada a deci-
são do Supremo Tribunal Federal tomada na ADI 3.361-MC/MG. O que
pode estar ocorrendo é que dentre três Conselheiros indicados pelo Gover-
nador não se tenha, no momento, um Conselheiro de livre escolha do Go-
vernador, um Conselheiro oriundo do cargo de Auditor e um outro Conse-
lheiro do Ministério Público junto ao Tribunal. Esta, entretanto, é uma ques-
tão que deve ser regularizada à medida em que ocorram vagas na denomi-
nada composição do Governador.” (sem o grifo no original)

É de se ver que, de fato, a composição da Corte de Contas do Estado de Minas Gerais, desde
2004, já atendia ao comando constitucional, a saber: quatro Conselheiros nomeados pela Assembléia
Legislativa (José Ferraz da Silva - 1995, Simão Pedro Toledo - 1997, Elmo Braz Soares - 2000 e
Wanderley Geraldo de Ávila - 2004) e três Conselheiros nomeados pelo Sr. Governador (Sylo Costa -
1994, Eduardo Carone Costa - 1999 e Flávio Moura e Castro - 1988).

Assim, a vaga existente naquele Tribunal de Contas, em virtude da morte prematura do Conse-
lheiro José Ferraz da Silva, somente pode ser suprida com obediência à origem, neste caso, por nomea-
ção da Assembléia Legislativa. Isto porque, do contrário, restará desrespeitada a proporcionalidade
prevista constitucionalmente (4x3), visto que aquela Corte passaria a ser composta por quarto Conselhei-
ros nomeados por Governador e três pela Assembléia, ao arrepio da Constituição Federal.

Posto isto, não se pode afirmar que a nova vaga aberta seria destinada ao Poder Executivo,
desconsiderando que a nomeação do Conselheiro Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, ocorrida em
maio de 1988, fora feita por escolha do Governador. É que tal entendimento extrapola o comando cons-
titucional, por inviabilizar a proporcionalidade consagrada na Lei Maior e perenizar a norma de caráter
transitório constante no § 2º do art. 78. Aqui, vale reafirmar a decisão do Ministro Carlos Velloso, segun-
do a qual, a denominada composição do Governador será regularizada à medida que as respectivas vagas
ocorram.

Noutro aspecto, não há que se falar que esta seria a quinta nomeação por escolha da Assem-
bléia Legislativa. Na verdade, a fim de se manter a proporcionalidade, as vagas que surgirem na Corte de
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Contas estadual deverão ser preenchidas segundo a origem da vaga, em outras palavras, na medida em
que ocorram vagas de nomeação do Sr. Governador ou da Assembléia Legislativa, uma vez que ultrapas-
sada a transição institucional.

Deste modo, com a confirmação pelo colendo Supremo Tribunal Federal da liminar concedida
pelo Relator, no julgamento de mérito da ADI 3.361, declarando a inconstitucionalidade do art. 78, § 1º,
I e II, e § 3º da Constituição estadual, passou definitivamente a prevalecer, na composição do Tribunal de
Contas mineiro, o disposto no art. 75 da Constituição Federal, com a interpretação dada pela Súmula n.
653-STF, ou seja, a proporcionalidade 4x3 entre as vagas a serem preenchidas pelos Poderes Legislativo
e Executivo, respectivamente.

E, com o julgamento de mérito da ADI 2.959-2, além de prevalecer a composição da Corte de
Contas mineira como disposto na Súmula n. 653-STF, ficou consignada a transitoriedade da norma do § 2º
do art. 78 da Constituição estadual, cujos efeitos se exaurem atingida a composição do colegiado conforme
o modelo da Constituição Federal, sendo a expressão “ou três” adversa ao modelo dela extraído.

Concluindo: o Plenário do Supremo Tribunal Federal ratificou a decisão do Relator, Ministro
Carlos Velloso, na Reclamação nº 3.177, que igualmente decidiu pela aplicação da Súmula 653-STF, na
composição do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e confirmou que a vaga existente com o
falecimento do Conselheiro José Ferraz da Silva é de nomeação da Assembléia Legislativa, devendo
prevalecer a indicação do Impetrante.

Por estas razões, acompanho o Relator e concedo a segurança.

O SR. DES. AUDEBERT DELAGE:

Sr. Presidente.

Ouvi, atentamente, as sustentações orais e registro o recebimento de memoriais.

Acompanho o ilustre Relator em seu substancioso voto, agora enriquecido pelos demais votos
que me precederam.

Concedo a ordem.

O SR. DES. MACIEL PEREIRA:

Sr. Presidente.

Também estive atento aos pronunciamentos feitos da Tribuna e recebi os memoriais.

Acompanho o ilustre Relator e os votos que me precederam.

SÚMULA: CONCEDERAM A SEGURANÇA, DEU-SE POR SUSPEITO O TERCEIRO
VOGAL DES. SCHALCHER VENTURA
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JUÍZO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - RA 79/2000

ATA DE AUDIÊNCIA RELATIVA AO PRECATÓRIO Nº 04300/06

Aos 28 dias do mês de junho do ano de 2006, às 17:00 horas, na sede do Juízo Auxiliar de
Conciliação de Precatórios, tendo como titular a MMA. JUÍZA DO TRABALHO, DRA. MARIA DE
LOURDES SALES CALVELHE, realizou-se a audiência de tentativa de conciliação do credor SINTAPPI/
MG contra RURALMINAS.

Aberta a audiência foram, de ordem da MMa. Juíza do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o Sindicato autor, representado pelo seu Presidente, Sr. Edson Magalhães, acompa-
nhado pelo Dr. Renato Luiz Pereira, OAB/MG - 52.084. A reclamada está representada pela Advocacia
Geral do Estado através do Advogado Geral, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e pelo Dr. Ronaldo
Maurílio Cheib, Procurador Chefe do Trabalho e pelos procuradores constituídos pela Fundação, Drs.
Antônio Márcio de Morais e Ricardo de Moura Fabris Carvalho.

CONCILIAÇÃO (RA 79/2000) - PRECATÓRIO TRT/SJ/0207/05

12ª. Vara do Trabalho de B. Hte - PROCESSO 2400/89

As partes acordaram na forma do cálculo anexo, ressalvando-se que foram incluídos no acordo
inicialmente entabulado os substituídos Ailton Ferreira, José Emidio da Silva Filho, Edson Machado Silveira,
Gilson Vargas Braga, Paulo Roberto Luciano e Sidney Fernandes da Silva, que, embora relacionados no
título executivo, não constaram do cálculo inicial, tendo sido deduzidos, entretanto, de seus créditos aqui
reconhecidos, os valores pelos mesmos recebidos a idênticos títulos no processo da 3ª VT desta Capital,
nº 1595/87, bem como no da 13ª VT desta Capital, nº 2330/89.

A Reclamada pagará aos Substituídos a quantia líquida de R$3.851.965,51, devendo a Secre-
taria expedir alvará para pagamento, nos termos da Portaria 001/2002 deste Juízo, para recebimento
diretamente na CEF, em nome do Dr. Renato Luiz Pereira, da seguinte forma: duas parcelas fixas de
R$1.925.982,75 nas datas de 17/07/06 e 17/08/06.

A DEVEDORA pagará, após a entrega do alvará referente aos reclamantes, a importância de
R$113.946,33 a título de contribuição previdenciária, já deduzida do cálculo do CREDOR, bem como
R$299.109,13 referente à Previdência do DEVEDOR, conforme Lei 8.212/91, art. 22, inciso I, alínea a
e art. 23, perfazendo o total de R$413.055,46, em duas parcelas fixas de R$206.527,73, nas mesmas
datas de pagamento do acordo.

Imposto de Renda na Fonte, no valor de R$1.189.574,52 (observância do Art. 157, inciso I, da
Constituição Federal). O(s) reclamante(s) saiu(ram) ciente(s) de que deverá(ão) utilizar cópia desta ata e
do cálculo anexo para a declaração anual de ajuste do imposto de renda, se for o caso.

No que toca às custas processuais, isenta-se a Reclamada, nos termos da Lei 10.537/02.

A Reclamada pagará, também, a importância líquida de R$35.480,83, a título de honorários
periciais, devendo a Secretaria fazer a transferência do numerário à Vara de origem, também após a
entrega do alvará do crédito principal, para pagamento no dia 17/08/06. Foi retida a importância de
R$12.765,03 a título de Imposto de Renda.
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A Reclamada pagará, ainda, a quantia de R$623.412,68, a título de honorários advocatícios a
favor do Sindicato-assistente, em duas parcelas fixas de R$311.706,34, nas mesmas datas de pagamento
do acordo.

OS CREDORES, ao recebimento, darão quitação na forma dos arts. 794/795 do CPC, extin-
guindo-se o Precatório e, em conseqüência, o processo principal.

Parcelas indenizatórias constantes do cálculo anexo.

Acordo homologado.

Ao final desta audiência, não poderia deixar de registrar que este é um momento muito especial
para todos, em particular para o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e para o Governo do Estado
de Minas Gerais.

Representa, na verdade, o coroamento de um esforço conjunto, o resultado de um trabalho
intenso e altamente profícuo, que teve início há mais de 6 (seis) anos com a implantação do Juízo Auxiliar
de Conciliação de Precatórios.

E essa iniciativa pioneira do TRT mineiro, que, diga-se de passagem, é referência para os vários
Tribunais Regionais Trabalhistas do país, veio possibilitar que, na data de hoje, pudéssemos estar pagan-
do o último precatório de responsabilidade do Estado de Minas Gerais do ano de 2006, e dentro do
próprio exercício financeiro.

Ao longo desses mais de 6 (seis) anos de atuação do Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios,
desenvolveu-se um trabalho intenso, incansável e extremamente eficiente, pautado na ética e em estreita
sintonia com os princípios da moralidade e legalidade e respeito ao direito dos credores.

E, para tanto, contamos com a efetiva colaboração de magistradas da mais alta competência,
Dras. Vanda Lúcia Horta Moreira, Jacqueline Prado Casagrande e Ângela Castilho Rogedo Ribeiro, que
sem medir esforços, muitas vezes realizando audiências que se estendiam até altas horas, e por meio de
ações decisivas e eficazes, norteadas pelo dinamismo e reconhecido espírito conciliatório, conseguiram
promover a quitação de milhares de precatórios trabalhistas do Estado de Minas Gerais, que vinham se
arrastando há anos, sem qualquer solução.

Ao ser indicada para assumir o cargo neste Juízo Auxiliar procurei, modestamente, dar prosse-
guimento às ações já implementadas pelas ilustres magistradas.

E as experiências vivenciadas nestes dois últimos anos de trabalho diário à frente deste Juízo
Auxiliar me proporcionaram grande satisfação e foram altamente gratificantes.

E neste momento de tanta significação, cumpre-me somente agradecer o apoio recebido da alta
direção de nosso Tribunal, através de seus ex e atuais dirigentes.

Um agradecimento especial ao Juiz Antônio Miranda de Mendonça, grande incentivador e um
dos idealizadores de projeto tão inovador.

De igual modo, agradeço ao Governo do Estado de Minas Gerais, na pessoa de seu ilustre
Governador, Dr. Aécio Neves da Cunha, à Advocacia Geral do Estado, nas pessoas do Advogado
Geral, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e do incansável Dr. Ronaldo Maurílio Cheib.

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS



263

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n.º 1/2, Jan./Dez., 2006

Agradeço, também, aos Drs. Antônio Márcio de Morais, Ricardo de Moura Fabris Carvalho e
Ana Maria Richa Simon, que nos acompanham nessa caminhada desde a implantação do Juízo Auxiliar.

Agradeço, ainda, a todos os ilustres advogados e aos milhares de reclamantes que passaram por
este Juízo Auxiliar, aos quais rendo minhas homenagens pelo respeito sempre demonstrado, e pelas expe-
riências, sempre positivas, por todos nós vividas, no convívio diário nas audiências.

Em meu nome e em nome de meus diretos, diletos e competentes auxiliares, agradeço a todos
que, de alguma forma, emprestaram sua colaboração e apoio objetivando o sucesso dessa empreitada,
desacreditada, no início, por alguns, mas que representa, induvidosamente, um marco decisivo na solução
dos débitos trabalhistas da Fazenda Pública e no oferecimento da justa, célere e efetiva prestação jurisdicional,
missão maior desta Justiça Especializada.

Muito obrigada a todos.

Encerrou-se a audiência.

DRA. MARIA DE LOURDES SALES CALVELHE

JUÍZA AUXILIAR
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APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0024.04.375149-4/001 – Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

Número do processo: 1.0024.04.375149-4/001(1)

Relator: ANTÔNIO HÉLIO SILVA

Relator do Acórdão: ANTÔNIO HÉLIO SILVA

Data do acórdão: 02/03/2006

Data de publicação: 15/02/2006

EMENTA: PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO – TRIBUNAL DE CONTAS – ÓR-
GÃO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE – CITAÇÃO POR “AR” – PESSOA FÍSICA – ASSINATURA
DE TERCEIRO – AMPLA DEFESA – AFRONTA – NULIDADE. Os Tribunais de Contas não detêm
legitimidade para figurar no pólo passivo de ação ordinária visando desconstituir ato de sua competência,
uma vez que, por não serem pessoas naturais ou jurídicas, não são titulares de direitos, mas órgãos que
integram a respectiva pessoa jurídica de direito público, em nome da qual exercem suas atribuições.
Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, na citação por correio, com aviso de recebimento
(AR), exige-se que a entrega seja feita pessoalmente a pessoa a ser citada, com sua assinatura, não sendo
válida a citação recebida por terceiro.

APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0024.04.375149-4/001 -
COMARCA DE BELO HORIZONTE - REMETENTE: JD 2 V FAZ COMARCA BELO HORI-
ZONTE - APELANTE(S): TRIBUNAL CONTAS ESTADO MINAS GERAIS PRIMEIRO(A)(S),
ESTADO MINAS GERAIS SEGUNDO(A)(S) - APELADO(A)(S): MILTON DE SOUZA CAR-
NEIRO - RELATOR: EXMO. SR. DES. ANTÔNIO HÉLIO SILVA

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR PRELIMINAR E CONFIRMAR A SENTEN-
ÇA, PREJUDICADOS OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS.

Belo Horizonte, 02 de março de 2006.

DES. ANTÔNIO HÉLIO SILVA - Relator

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

O SR. DES. ANTÔNIO HÉLIO SILVA
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VOTO

É DE SE CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO E DOS RECURSOS.

Consoante relatório, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais (primeiro apelante - fls. 753/762) e pelo Estado de Minas Gerais (segundo
apelante - fls. 771/776) contra a sentença de fls. 731/746 que julgou procedente a ação proposta por
Milton de Souza Carneiro para declarar a nulidade do procedimento administrativo de julgamento da
prestação de contas da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí, no exercício de 1991, extinguindo
o processo sem julgamento de mérito em relação ao Tribunal de Contas, por ilegitimidade passiva, nos
termos do art. 267, VI do CPC.

Quanto ao primeiro recurso, pretende o apelante a reforma da decisão de extinção do processo
sem julgamento do mérito, alegando ser parte legítima para figurar no pólo da relação processual, tendo
em vista a sua capacidade judiciária, aduzindo quanto ao mérito que não houve afronta à ampla defesa e
ao contraditório.

No tocante à legitimidade do Tribunal de Contas, consoante entendimento jurisprudencial, é
parte ilegítima para figurar no pólo passivo de ação ordinária visando a desconstituir ato de sua competên-
cia, por que não se trata de pessoa natural ou jurídica, não sendo, por conseguinte, titular de direitos, mas
órgão que integra a respectiva pessoa jurídica de direito público, no caso o Estado de Minas Gerais, em
nome do qual exerce suas atribuições.

Com efeito, órgão é parte integrante da pessoa jurídica, e não a pessoa propriamente dita, não
havendo que se confundir a legitimidade processual com a capacidade judiciária excepcional do Tribunal
de Contas, sendo que esta só se verifica durante o procedimento que se impugna, pois ainda em curso sua
atuação, o que se dá, por exemplo, quando presta informações em mandado de segurança.

Assim, conforme se depreende do disposto no art. 71 da CF/88 e no art. 76 da CEMG, o
Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Poder Legislativo, o qual também é órgão e, como tal, igualmente
não detém legitimidade processual, pois integra a respectiva pessoa de direito público, esta sim legitimada
para ser parte no processo.

Deste modo, restam prejudicadas as alegações da primeira apelação no tocante à ampla defesa
e ao contraditório.

Quanto ao segundo apelo, é de se analisar preliminarmente a alegação de prescrição levantada
nas razões recursais.

Conforme se constata dos autos, a pretensão do autor decorreu de sua notificação para comprovar
o cumprimento da decisão do Tribunal de Contas, conforme ofício de fl. 136, datado de 06/11/03 sendo que o
AR relativo ao mencionado ofício data de 21/11/03. Ademais, como consta da certidão de fl.98, a referida
decisão somente foi publicada “para ciência das partes” no dia 22/02/2000. Deste modo, distribuída a ação em
29/06/2004, não há que se falar em prescrição. Razão pela qual, É DE SE REJEITAR A PRELIMINAR.

Quanto ao mérito, o ponto chave do qual depende o deslinde da questão é verificar se houve ou
não citação válida no processo administrativo, ou seja, se foi proporcionado ou não ao apelado o direito
ao contraditório, e o direito de se defender, resultando a controvérsia do fato de o Aviso de Recebimento
(AR) não ter sido assinado pelo apelado, mas por terceira pessoa.

JURISPRUDÊNCIA
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Inicialmente, é de se ressaltar que, consoante o disposto no art. 5º, inciso LV da CF/88, o
direito à ampla defesa e ao contraditório é assegurado não somente nos processos judiciais, mas também
nos processos administrativos. Assim, conclui-se que para que o processo administrativo seja válido, é
imprescindível que sejam assegurados a ampla defesa e o contraditório.

Como cediço, a citação é o ato pelo qual se dá ciência a determinada pessoa que há um
processo em curso, no qual ela figurará no pólo passivo, seja o processo judicial ou administrativo,
chamando a pessoa para se defender. Daí ser imprescindível a citação válida, para que o processo tam-
bém seja válido.

No caso dos autos, alega o autor em sua petição inicial (fl. 06), o que restou comprovado
pelo AR de fl. 317, no qual consta a assinatura de Rita de Cássia Souza, pessoa estranha ao processo,
não ter os réus apresentado qualquer prova impeditiva, extintiva ou modificativa de direito, como lhes
incumbia, capaz de afastar a assertiva do autor, ora apelado. Ao contrário, tal fato restou incontroverso.

Com efeito, não consta dos autos qualquer participação ou comparecimento por parte do
apelado no processo administrativo capaz de suprir, não havendo qualquer indício de que sequer tenha
tomado conhecimento do processo.

É de se ressaltar que não se aplica ao caso a jurisprudência no sentido de ser válida a citação
feita por AR recebido por empregado de empresa, tendo em vista que, no caso dos autos, não se trata de
empresa, mas sim de pessoa física não sendo válida a citação feita quando consta do AR a assinatura de
pessoa estranha ao processo, sem qualquer certidão ou notícia de quem se trata (a não ser a dada
posteriormente pelo próprio apelado, na petição inicial da ação judicial - fl. 07), não podendo se inferir
gratuitamente que a citação chegaria de qualquer forma às mãos do apelado, independentemente de quem
a recebesse.

Assim, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, na citação por cor-
reio, com aviso de recebimento (AR), exige-se que a entrega seja feita pessoalmente, contendo a assina-
tura da pessoa a ser citada, não sendo válida a citação recebida por terceiro.

Portanto, pelo que dos autos consta, só sendo possível afirmar que o apelado teve conhecimen-
to do processo após o seu encerramento, conforme se vê pelo AR de fl. 156, que se refere ao ofício de fl.
136, não se podendo dizer que teve conhecimento do processo administrativo, ou que foi devidamente
citado, concluindo-se que não lhe foi garantido o direito de defesa, assegurado constitucionalmente.

Pelo exposto, É DE SE CONFIRMAR A SENTENÇA, PREJUDICADOS OS RECUR-
SOS VOLUNTÁRIOS.

Custas na forma da lei.

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): ALMEIDA MELO e CÉLIO
CÉSAR PADUANI.

SÚMULA: REJEITARAM PRELIMINAR E CONFIRMARAM A SENTENÇA, PRE-
JUDICADOS OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS.
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL                                                                                                                     Rp. Nº 872/DF

REPRESENTAÇÃO N° 872 - CLASSE 30ª - DISTRITO FEDERAL (Brasília).

Relator: Ministro Caputo Bastos.

Representante: Diretório Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Advogado: Dr. Rodolfo Machado Moura - OAB14360/DF - e outros.

Representado: Luiz Inácio Lula da Silva.

Representação. Propaganda eleitoral extemporânea. Art. 36 da Lei n° 9.504/97. Discur-
so. Presidente da República. Ausência. Divulgação. Candidatura. Menção. Eleições.
Destaque. Realizações. Governo. Infração eleitoral não-configurada.

1 - Não se pode concluir pela caracterização de propaganda eleitoral extemporânea, se,
no caso concreto, houve apenas o enaltecimento de realizações do mandato em curso do
representado, sem nenhuma menção a candidatura ou a pleito eleitoral.

2 - A mera expectativa de eventual candidatura à reeleição não permite chegar-se à con-
clusão de que a prestação de contas do atual governo e a comparação com administra-
ções anteriores, configurem, por si só, a infração ao art. 36 da Lei das Eleições.

3 - Representação julgada improcedente.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, em rejeitar a questão de ordem formulada por Sua Excelência e, no mérito, por unanimidade,
julgar improcedente a representação, nos termos das respectivas notas taquigráficas.

Sala de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 16 de março de 2006.

Ministro GILMAR MENDES, presidente

Ministro CAPUTO BASTOS, relator

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO CAPUTO BASTOS: Senhor Presidente, trata-se de representação
formulada pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), em face do Senhor Presidente da Re-
pública, Luiz Inácio Lula da Silva, com fundamento em suposta prática de propaganda eleitoral extemporânea,
vedada pelo art. 36, § 3°, da Lei n° 9.504/97, que teria ocorrido por meio de discurso por ele proferido
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em visita ao Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), localizado
no Município de Duque de Caxias/RJ, na cerimônia denominada “Medalha Prata - 30 anos de Inmetro”.

O representante transcreve o teor do discurso (fls. 4-8) e destaca trechos a fim de comprovar
“(...) a intenção, por parte do SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA, de revelar ao eleito-
rado ser o mais apto ao cargo almejado e qual a ação política que pretende adotar (...)” (fl. 11).

Ressalta que, embora o presidente ainda não tenha expressado formalmente sua candidatura à
reeleição, seria evidente seu desejo de concorrer novamente ao cargo que atualmente ocupa.

Afirma que a formalização da candidatura não seria necessária para que se configure a propa-
ganda eleitoral extemporânea.

O representado, em sua defesa de fls. 60-85, argúi a incompetência absoluta desta Corte Superior
para apreciar a matéria, invocando o art. 121, c.c. os arts. 22 e 23 do Código Eleitoral, argumentando que
“(...) eventual ofensa ao disposto nos arts. 36 da Lei n° 9.504/97 e 37, §1°, da Constituição Federal
apenas estaria submetida à competência da Justiça Eleitoral caso o fato impugnado tivesse ocorrido
em período eleitoral, ou pudesse repercutir efetivamente no processo eleitoral (...)” (fl. 62).

Alega que o representante não demonstra a intenção do Presidente em influenciar as próximas
eleições, pois apenas cita trechos do discurso e não descreve fato concreto a caracterizar infração ao
disposto no art. 36, caput e § 3°, da Lei n° 9.504/97, o que revelaria a inépcia da representação.

Afirma que, em seu discurso, não se fez referência a eleição ou candidatura, não se criticou
candidato à próxima eleição e não se realizou promoção pessoal.

Aduz que a crítica genérica a outros governos seria legítima e que não haveria ilicitude em se
fazer compromisso para o presente mandato, anunciar realizações do governo, realizar prestação de
contas e destacar a importância do Inmetro e dos seus servidores. Argumenta que não houve critica a
nenhum governante em específico.

Sustenta que o representante, ao destacar trechos do discurso e isolá-las de seu contexto, teria
agido de má-fé, a fim de conferir falsa interpretação em desfavor do representado.

A ilustre Procuradoria-Geral Eleitoral, em parecer de fls. 88-90, manifestou-se pela improce-
dência da representação.

É o relatório

QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhor Presidente, antes de ser passada a
palavra ao Advogado-Geral da União, desejo suscitar uma preliminar que diz respeito à possível repre-
sentação processual do Presidente da República pelo Advogado-Geral da União, no campo eleitoral.

Defrontamo-nos, a rigor, com um processo eleitoral em cuja inicial aponta-se que Sua Excelên-
cia, o Dirigente Maior do País, teria exorbitado e adentrado o campo da propaganda extemporânea.

Se as balizas do processo são essas, cabe indagar: é próprio acionar-se a da Advocacia-Geral
da União em defesa, reconheço, do Chefe do Poder Executivo?



272

O DOUTOR ÁLVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA (advogado-geral da União): Senhor
Presidente, indago se posso me manifestar sobre a questão de ordem levantada.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: A questão de ordem que proponho, Presiden-
te, diz respeito à atuação. A partir do momento em que, suscitada uma matéria, admitimos, a priori, a
participação do Advogado-Geral da União para se manifestar, também admitimos que Sua Excelência
pode atuar neste processo.

VOTO (Questão de Ordem)

O SENHOR MINISTRO CAPUTO BASTOS (relator): Senhor Presidente, após verificar o
fundamento legal em que o ilustre advogado-geral da União se apresenta na condição de procurador do
representado e ao examinar pela primeira vez este processo, verifiquei, na inicial, como se identificava o
representado.

Peço licença para ler o seguinte trecho:

“PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, (...), vem
(...), com fulcro na legislação de regência e em especial nos artigos 36 e 96
da Lei n° 9.504, (...), apresentar a presente representação em face do
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA LUIZ
INÁCIO LULA DA SILVA”.

Ou seja, o Senhor Presidente da República foi chamado em juízo e, diante dessa constatação,
não vejo outra alternativa senão estar S. Exa. representado por quem a lei determina. Se houve ou não
excesso do Sr. Presidente, isso é matéria de mérito e, pela mesma razão, valho-me desse aspecto para
lembrar a questão da competência.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): Invoque-se o art. 22 da Lei n°
9.028/95. Lembro-me, quando estive na Advocacia-Geral da União, da medida provisória que autoriza-
va a Advocacia-Geral da União a fazer a defesa de autoridades e ministros. Havia autorização especial
para a defesa de atos, e alguma disciplina - não sei, todavia, se isso estaria coberto.

O SENHOR MINISTRO CAPUTO BASTOS (relator): O texto que tenho, Sr. Presidente, é o
seguinte:

“A Advocacia-Geral da União e os seus órgãos vinculados, nas suas res-
pectivas áreas de atuação, ficam autorizadas a representar judicialmente
os titulares e os membros dos Poderes da República, das Instituições Fede-
rais referidas (...) e demais órgãos da Presidência da República, de autarquias
(...), e de cargos de natureza especial (...)”.

Esse é o dispositivo do art. 22.

De maneira que, com a devida licença, rejeito a preliminar.

JURISPRUDÊNCIA
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ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhor Presidente. o que me levou a suscitar
a preliminar foi circunstância única: estar-se diante de um processo na jurisdição cível especializada elei-
toral, em que se imputa - justifica a referência contida na inicial, e não poderia ser diversa - ao Detentor do
Cargo Maior no País, Presidente da República, infração eleitoral.

Imaginemos que o Presidente da República - Sua Excelência nega, e até aqui devemos nele
acreditar - venha a apresentar o próprio nome aos eleitores, visando à reeleição, e haja, em período mais
próximo das eleições, incidentes a envolverem-no. Indaga-se: continuará ele sendo assistido pela Advo-
cacia-Geral da União?

O SENHOR MINISTRO CAPUTO BASTOS (relator): Se V. Exa. me permitir, eu explico.
Tive oportunidade de, nesta Corte, funcionar como advogado do Senhor Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, então candidato à reeleição. Naquilo em que S. Exa. era chamado como candidato,
era defendido por advogados privados, contratados pelo partido e, naquilo em que se apresentava como
presidente da República, era defendido pela Advocacia-geral da União. É simples como isso.

VOTO (Questão de Ordem)

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA: Senhor Presidente, não vejo como dissociar
a pessoa do presidente da República do detentor do cargo de chefe da nação. E, por outro lado, parece-
me que a lei é bastante clara em atribuir ao advogado-geral da União a representação do chefe de Estado.

De maneira que acompanho o relatar com tranqüilidade, admitindo o advogado-geral.

VOTO (Questão de Ordem)

O SENHOR MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Senhor Presidente, o art. 22
da Lei nº 9.028/95 diz:

“Art. 22. A Advocacia-Geral da União e os seus órgãos vinculados, nas
respectivas áreas (...), ficam autorizados a representar judicialmente os ti-
tulares e os membros dos Poderes da República, das Instituições Federais
referidas no Titulo IV, Capitulo IV, da Constituição, bem como os titulares
dos Ministérios e demais órgãos da Presidência da República, de autarquias
e fundações públicas federais, e de cargos de natureza especial, de direção
e assessoramento superiores e daqueles efetivos, inclusive promovendo ação
penal privada ou representando perante o Ministério Público, quando viti-
mas de crime, quanto a atos praticados no exercício de suas atribuições
constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, especial-
mente da União, suas respectivas autarquias (...)”.

O texto é um tanto longo, assim como o texto normativo, mas parece-me que menciona “quanto
a atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais”. A Advocacia-Geral da União está
credenciada a representar o presidente da República em atos praticados no exercício de suas atribuições
constitucionais.
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Na hipótese, realmente, são atos em que o presidente da República comparece como presiden-
te da República. Por isso, peço vênia ao eminente Ministro Marco Aurélio - gostaria que não fosse assim,
mas a lei estabeleceu assim e ...

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): Esse é um problema, creio, antigo
da discussão, exatamente por conta da judicialização e das impugnações de atos de autoridades e da
dificuldade inclusive de se fazer a defesa e, muitas vezes, a separação. Lembro-me de que o Dr. Quintão,
então advogado-geral da União, tinha o anseio de fazer uma regulamentação.

A questão que o Ministro Marco Aurélio suscita é extremamente importante porque, de qual-
quer forma, é aplicação diferenciada no processo eleitoral, tanto é que se fala em impetração de mandado
de segurança, portanto, para as práticas normais de processo de judicialização - são as ações populares,
as ações civis públicas. Nesse contexto que, certamente, o dispositivo foi pensado, tanto quanto posso
resgatar da memória.

VOTO (Questão de Ordem)

O SENHOR MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA: Senhor Presidente, peço vênia ao Mi-
nistro Marco Aurélio para acompanhar o relator.

VOTO (Questão de Ordem)

O SENHOR MINISTRO GERARDO GROSSI: Senhor Presidente, estabelecerei o que me
parece ser uma distinção cabível.

Creio que, neste momento, não temos um quadro político partidário de eleições e de candidatu-
ras inteiramente delineado.

É público - os jornais de ontem noticiaram - que o PSDB, como partido, pretende lançar, ou
lançará, fará com que se registre como candidato à Presidência da República o governador Geraldo
Alckmin.

Há notícias de que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, possivelmente - diria que quase
certamente -, concorrerá à Presidência da República.

A diferença que eu gostaria de estabelecer é que, neste momento, não sendo ele candidato à Presi-
dência da República, deve ser - entendo - defendido pela Advocacia-Geral da União. No momento em que se
candidatar à Presidência da República, essa advocacia será impossível, até pelo processo de tratamento isonômico
aos candidatos. Desta forma, se atacado, não estará sendo atacado o presidente da República. Parece-me que
não será muito difícil dissociar a figura do presidente da República da figura do candidato.

Com essa ressalva e o pedido de vênias ao Ministro Marco Aurélio, acompanho o ministro
relatar.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): Essa observação do Ministro
Gerardo Grossi é extremamente importante, porque estabelece, sem dúvida, um distinguishing consis-
tente entre as duas situações. Mas isso há de se mencionar oportunamente.

JURISPRUDÊNCIA
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VOTO

O SENHOR MINISTRO CAPUTO BASTOS (relator): Senhor Presidente, inicialmente, exa-
mino a alegação do representado quando sustenta a incompetência deste Tribunal Superior para apreciar
a matéria posta nestes autos.

Adoto, sem prejuízo de seguir refletindo sobre o tema, o que entendeu a Corte no julgamento da
Representação n° 752, em 1°.12.2005, em que se examinou essa mesma questão. No voto do eminente
relatar é de ler-se:

“(...) observo que a competência, já que estamos a atuar no campo origi-
nário, precede o exame da matéria de fundo. Temos como baliza para defi-
ni-la o pleito formulado na inicial: a impugnação ao pedido constante des-
sa peça. No caso, representou-se a partir do disposto no art. 36 da Lei n°
9.504/97; logo, definir se procede ou não o que é articulado na inicial é
julgamento de fundo, não está ligado em si à problemática da competên-
cia. Trata-se de representação que sinaliza propaganda eleitoral, portanto,
de competência da Justiça Eleitoral”.

Nesse sentido, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral (fl. 89):

“De início, afasta-se a preliminar suscitada pelo representado, por tratar-
se a espécie de suposta propaganda eleitoral extemporânea, cuja caracte-
rística evidente é anterioridade ao período eleitoral. Presentes indícios de
tal prática, (..,) cabe à Justiça Especializada o exame dos fatos e a aplica-
ção das sanções pertinentes”.

Por isso, Sr. Presidente, rejeito.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Como afirmei no precedente, no voto que
levou a Corte a me acompanhar, penso que se define a competência pelos limites da própria ação ajuiza-
da. E temos, como objeto da ação, de elucidar se houve, ou não, propaganda eleitoral temporã, açodada,
precoce, extemporânea. Por isso, competente é o Tribunal Superior Eleitoral.

O SENHOR MINISTRO CAPUTO BASTOS (relator): Com relação ao fato narrado na re-
presentação, não vislumbro a veiculação de propaganda eleitoral antecipada no indigitado discurso pro-
ferido pelo Senhor Presidente da República.

A jurisprudência da Casa tem entendido como propaganda eleitoral aquela “(...) que leva ao
conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação
política que se pretende desenvolver ou razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao
exercício de função pública” (Recurso Especial n° 16.183, rel. Min. Eduardo Alckmin, de 17.2.2000).

Examinando o teor do discurso (fls. 48-54), verifico que o representado não faz menção ã
eventual candidatura ou às eleições. Na realidade, ressaltou realizações de seu governo e efetuou
criticas às administrações anteriores, buscando demonstrar a importância conferida ao Inmetro em seu
governo.
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A mera expectativa de que o presidente venha a concorrer às eleições, como faz menção o
representante, não permite chegar à conclusão de que o enaltecimento de suas realizações neste mandato,
sem nenhuma referência ao pleito vindouro, constitua, por si só, propaganda eleitoral extemporânea.

Nesse sentido, manifestou-se a PGE, por intermédio do ilustre parecer do vice-procurador-
geral eleitoral, Dr. Mário José Gisi, in verbis (fl. 89):

“No mérito, melhor sorte assiste ao representado, já que não se pode infe-
rir do discurso de fls. 48/54 a ocorrência de propaganda eleitoral
extemporânea. Na ocasião, embora tenha sido traçado um paralelo entre a
atual administração federal e as anteriores, certo é que não houve nenhu-
ma indicação de candidatura futura do representado ou de plataforma de
governo a ser adotada por ele em eventual novo mandato.

Sob esse aspecto, observa-se que a simples participação do presidente da
República em atos e cerimônias oficiais só encontra óbice na legislação
eleitoral após o início do processo eleitoral, se confirmada sua candidatura
ao mesmo cargo eletivo”.

Por essas razões, julgo improcedente a representação.

VOTO

O SENHOR MINISTRO GERARDO GROSSI (relator): Senhor Presidente, acompanho o relator.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhor Presidente, procedi à leitura do improvi-
so do Presidente na Inmetro. Não sei se esse improviso foi anterior ou posterior ao que tive oportunidade de
ressaltar como arroubo de retórica, no que Sua Excelência proclamou que estava em campanha eleitoral os
365 dias do ano. Nesse texto, entretanto, não notamos, por exemplo, o que constatamos naquele outro que
levou a Corte à aplicação da multa, considerado o disposto no artigo 36 da Lei n° 9.504/97.

Não aconteceu, por exemplo, o que houve no processo anterior: o apelo do Presidente, no
sentido de que contava com o apoio dos populares, dos que assistiam ao discurso e, com a utilização - até
mesmo no horário nobre da TV - de chavão com o advérbio de intensidade “mais”, que servira de base
à caminhada, para lograr, como em 2002, o mandato de Presidente da República.

Por isso, acompanho o relator e também o ministro Gerardo Grossi, julgando improcedente o
pedido inicial.

VOTO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA: Senhor Presidente, acompanho o relator.

VOTO

O SENHOR MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Senhor Presidente, acompa-
nho o relator.

JURISPRUDÊNCIA
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VOTO

O SENHOR MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA: Senhor Presidente, acompanho o relator.

VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): Esta é uma situação que sempre
temos de observar, porque se cuida de tema, às vezes, de difícil distinção. Já destacamos isso aqui.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Vossa Excelência costuma se referir até à
maior valia.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): O presidente da República ou
alguém ocupante de algum cargo de destaque goza da mais-valia, da qual falava o próprio Carl Schmidt,
de exercer o cargo.

É claro que a imprensa já tem registrado, no caso do Presidente da República. Às vezes, ele
concorre com Pedro Álvares Cabral quanto à descoberta do Brasil, mas são considerações outras, e as
pessoas minimamente informadas saberão fazer as devidas distinções.

Com essas considerações, acompanho o voto do relator.

EXTRATO DA ATA

Rp n° 872/DF. Relator: Ministro Caputo Bastos. Representante: Diret6rio Nacional do Partido
da Social Democracia Brasileira (PSDB) (Adv.: Dr. Rodolfo Machado Moura - OAB 14360/DF - e
outros). Representado: Luiz Inácio Lula da Silva.

Usaram da palavra, pelo representante, o Dr. Rodolfo Machado Moura e, pelo representado, o
Dr. Álvaro Augusto Ribeiro Costa, Advogado-Geral da União.

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem formulada pelo Ministro Marco
Aurélio, que ficou vencido. No mérito, por unanimidade, o Tribunal julgou improcedente a representação,
nos termos do voto do relator. Votou o Presidente.

Presidência do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes. Presentes os Srs. Ministros Marco Aurélio,
Joaquim Barbosa, Humberto Gomes de Barros, Cesar Asfor Rocha, Caputo Bastos, Gerardo Grossi e o
Dr. Francisco Xavier, vice-procurador-geral-eleitoral.

SESSÃO DE 16.3.2006.
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AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - NÃO COMPROVAÇÃO PELO
CONTRIBUINTE DE ICMS A EFETIVA EXPORTAÇÃO NA OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO
DE MERCADORIA SOB O REGIME DE ‘DRAWBACK’, COM A ENTREGA À
REPARTIÇÃO FAZENDÁRIA DE SEU DOMICÍLIO FISCAL DE CÓPIA DE DECLARAÇÃO
DO DESPACHO DE EXPORTAÇÃO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA
SOB O REGIME DE “DRAWBACK” - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXPORTAÇÃO POSTERIOR
DA MERCADORIA - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO LANÇAMENTO - APLICAÇÃO DA
TAXA SELIC - MULTA DE REVALIDAÇÃO - LEGALIDADE. - Não comprovado pelo contribuinte
do ICMS a efetiva exportação na operação de aquisição de mercadoria sob o regime de “drawback”, com
a entrega à repartição fazendária de seu domicílio fiscal de cópia da declaração do despacho de exportação,
não faz ele jus ao benefício da isenção prevista na legislação tributária, remanescendo a presunção de legalidade
do lançamento. Não há como falar em ilegalidade na adoção da taxa SELIC como referência para a cobrança
dos juros moratórios sobre os créditos fiscais estaduais, na medida em que a taxa prevista no parágrafo 1º,
do artigo 161, do Código Tributário Nacional, só terá aplicação quando não houver lei dispondo de modo
diverso. A multa de revalidação, no valor de 50% do débito, encontra fundamento no disposto no artigo 56,
inciso II, da Lei Estadual 6.763/75, sendo exigida em virtude do não recolhimento do tributo no prazo legal,
como penalidade imposta ao contribuinte pelo descumprimento de sua obrigação, visando desestimular a
sonegação fiscal. (TJMG, 4ª CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.04.288537-6/001,
REL. DES. MOREIRA DINIZ, 4ª CÂMARA CÍVEL DO TJMG, DJMG 11-08-05)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRI-
BUTÁRIO COM DÉBITO DO ESTADO DECORRENTE DE PRECATÓRIO.

CONSTITUCIONAL - PRECATÓRIO - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
COM DÉBITO DO ESTADO DECORRENTE DE PRECATÓRIO - C.F., ART. 100, ART. 78, ADCT,
INTRODUZIDO PELA EC 30, DE 2002.

I - Constitucionalidade da Lei 1.142, de 2002, do Estado de Rondônia, que autoriza a compensação de
crédito tributário com débito da Fazenda do Estado, decorrente de precatório judicial pendente de paga-
mento, no limite das parcelas vencidas a que se refere o art. 78, ADCT/CF, introduzido pela EC 30, de
200.

II - ADI julgada improcedente.(STF, ADI Nº 2.851-1/RO, REL.  MIN. CARLOS VELLOSO,  JULG.
28-10-04)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INFORMAÇÕES - DECURSO DE
PRAZO

LIMINAR - ADI - INFORMAÇÕES - DECURSO DO PRAZO. - As informações de que
cuida o artigo 10 da lei nº 9.868/99 devem ser prestadas em cinco dias, prazo que, ultrapassado, viabiliza o
exame do pedido de concessão de liminar.

PRECATÓRIO - CESSÃO - TRIBUTO - LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO. - A previsão normativa
de cessão de precatório e utilização subseqüente na liquidação de débito fiscal conflitam, de início, com o
preceito maior do artigo 100 da Constituição Federal. (STF, ADI Nº 2.099-4/ES, RELATOR: EXMº. SR.
MINISTRO MARCO AURÉLIO, JULG.17-12-99)
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AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES INATIVOS - CONTRIBUI-
ÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE - DEVOLUÇÃO - PERÍODO
ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES
PÚBLICOS MILITARES INATIVOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE - DEVOLUÇÃO. PERÍODO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR
DA EMENDA CONSTITUCIONAL41/2003 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS
MORATÓRIOS - CARÁTER ALIMENTAR - PERCENTUAL DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
MANUTENÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 20, § 4º DO CPC E DA LEI 10.366/1990.

Anteriormente à entrada em vigor da EC 41/2003, é inconstitucional o desconto de contribuição
previdenciária nos proventos dos servidores militares inativos, nos termos das Leis de Regência, razão pela
qual devem ser os valores devolvidos aos Autores, observada a prescrição qüinqüenal. As normas
constitucionais que regulam o sistema previdenciário dos servidores públicos em geral aplicam-se também
aos militares inativos. Tratando-se de prestações alimentícias, os juros devem incidir no percentual de 1% ao
mês, a partir da citação. Os honorários advocatícios, devidos pela Fazenda Pública, deverão ser arbitrados
de acordo com o Diploma Processual, cujo montante será fixado levando em conta a apreciação eqüitativa
do Juiz. (TJMG, 5ª CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO N°
1.0024.04.500014-8/001, REL.  DES. DORIVAL GUIMARÃES, PUBL. 07-04-06).

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTADO COM O PROPÓSITO DE DESTRANCAR
O PROCESSAMENTO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO
NO ART. 105, III, “A” E “C”, DA CF, EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TJMG.

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL - PROPOSITURA DE AÇÃO -
CITAÇÃO VÁLIDA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. - A citação válida e eficaz tem o condão de
interromper a prescrição, mesmo quando o processo é extinto sem julgamento do mérito. A prescrição do
direito de propositura de nova ação pela parte há de ser aferida considerando-se como termo a quo a data
da citação operada na ação anteriormente proposta. Precedentes.” (Resp. Nº 439.052-RJ, Exmª. Srª.
Relatora: Ministra Nancy Andrighi, STJ, Dj. de 04.11.2002) – (STJ, 2ª TURMA, AGRAVO DE
INSTRUMENTO Nº 653.595,   REL.  MIN.  JOÃO  OTÁVIO DE NORONHA, PUBL.
02-05-05)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE SUA CONVERSÃO EM RETIDO
CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, EM PROCESSO DE EXECUÇÃO,
INDEFERE O PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO INDEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONVERSÃO EM RETIDO - ART.
527, INCISO II, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE.

1. Não é possível converter em retido o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória
que, em processo de execução, indefere o pedido de quebra de sigilo bancário. Ao exeqüente que não
consegue, após realizar a diligências cabíveis, localizar bens da devedora capazes de adimplir o débito,
resta, tão-só, pleitear a quebra do sigilo com o propósito de buscar ativos e, assim, prosseguir com a
execução do crédito. Precedentes.
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2. Recurso especial provido. (STJ, 2ª TURMA, RESP 800.208/PR, EXMº SR. RELATOR:
MINISTRO CASTRO MEIRA, JULG.  02-02-06)

APELAÇÃO - MERA REPETIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL

APELAÇÃO - MERA REPETIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL - NÃO CONHECIMENTO -
RECURSO ADESIVO. - Ao teor do art. 514, inciso II, do CPC, a apelação deve expor os fatos e
fundamentos de direito que levariam à nova decisão, não se admitindo a mera repetição dos termos da
petição inicial, sem impugnação específica da sentença. Se o recurso principal não é conhecido, também não
o pode ser o apelo adesivo, ex vi do art. 500, inciso III do CPC. Apelação e apelo adesivo não conhecidos.
(TJMG, 5ª CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.03.042126-7/001 REL.  DES.
CLÁUDIO COSTA, PUBL. 16-12-05)

DENEGAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE A DIREITO LÍQUIDO E
CERTO INEXISTENTE.

MANDADO DE SEGURANÇA - COMPENSAÇÃO, FRAÇÃO E CESSÃO DE CRÉDITO
PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS - PRETENSÃO ADUZIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - PRECATÓRIO EXPEDIDO CONTRA O DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PESSOAS DISTINTAS - DIREITO
LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE - SEGURANÇA DENEGADA. - (TJMG, 3ª CÂMARA CÍVEL,
MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1.0000.05.417570-8/000, REL. DES. JOSÉ FRANCISCO
BUENO, JULG. 16-11-05)

DENÚNCIA ESPONTÂNEA - NAS HIPÓTESES EM QUE O CONTRIBUINTE DECLARA
E RECOLHE COM ATRASO TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO, NÃO SE APLICA A DENÚNCIA ESPONTÂNEA.

TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - TRIBUTO A SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - RECOLHIMENTO DO MONTANTE DEVIDO COM
ATRASO - DENÚNCIA ESPONTÂNEA - NÃO  CARACTERIZAÇÃO - INCIDÊNCIA DA MULTA
MORATÓRIA. - Súmula Nº 168/STJ. I - As turmas que compõem a Primeira Seção do STJ firmaram o
entendimento de que, “nas hipóteses em que o contribuinte declara e recolhe com atraso tributos sujeitos a
lançamento por homologação, não se aplica o benefício da denúncia espontânea e, por conseguinte, não se
exclui a multa moratória.II- Não se conhece de Embargos de Divergência quando a controvérsia em relação
à matéria resta superada pela seção e o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência
do Tribunal. Súmula Nº 168/STJ.III - Embargos de Divergência não conhecidos. (STJ, 1ª SEÇÃO,
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO Nº. 487.284, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, JULG.11-05-05)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ITCD - AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO
PELO OFICIAL DO CARTÓRIO.

TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ITCD - AUSÊNCIA DE
RETENÇÃO DO IMPOSTO PELO OFICIAL DO CARTÓRIO - RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA - HIPÓTESE DE SUA APLICAÇÃO. - Nos termos do art. 134, VI do
CTN a responsabilidade tributária solidária imposta ao oficial do cartório, só se caracteriza na hipótese em
que restar comprovada a impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte.
(TJMG, 6ª CÂMARA CÍVEL,  APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.03.060211-7/001, REL. DES.
EDILSON FERNANDES, PUBL. 25-11-05)
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EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL  - ITCD - RECOLHIMENTO A MENOR.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ITCD - RECOLHIMENTO A MENOR -
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS - ART. 134 DO CTN - CARÁTER SUPLETIVO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OFICIALA RECONHECIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. - 1.
O CTN, ao tratar da responsabilidade dos tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, preconiza
no caput do art. 134 que a responsabilidade destes somente se configura quando não for possível a exigência
do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. 2. Resulta, destarte, impertinente a presente execução
aforada contra a oficiala de Cartório, valendo ressaltar que, em momento algum, aduziu a Fazenda Pública
Estadual acerca da impossibilidade de se exigir a obrigação principal do contribuinte. (TJMG, 4ª CÂMARA
CÍVEL,  APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0701.04.091061-7/001, REL. DES. CÉLIO CÉSAR PADUANI,
PUBL. 29-11-05 )

EMBARGOS DE DEVEDOR - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO
DEVEDOR - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. - Incensurável é a decisão que em impugnação
ao valor da causa, atribui aos embargos do devedor o mesmo valor atribuído na ação de execução fiscal, eis
que o parâmetro para fixação daquele valor é sempre o proveito econômico que a ação principal trará para
o autor. (TJMG, 7ª CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.0024.04.255123-4/
001, REL. DES. BELIZÁRIO LACERDA, JULG. 27-11-05)

EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS - ARTIGO
185-A, DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 - AGRAVO
PROVIDO. -  Impõe-se ao Magistrado determinar, até de ofício, o bloqueio de valores de contas bancárias,
até o montante da dívida, em execuções fiscais, art. 185-a, do CTN, com a redação dada pela LC 118/
2005. Ao juiz compete utilizar-se do Sistema “Bacen Jud”, disponibilizado aos magistrados estaduais na
forma do Ofício Circular nº 24/ CGJ/2005, expedido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de
Minas Gerais. Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário por meio
do sistema “BACEN JUD”. Indeferimento baseado na impossibilidade de utilização do aludido sistema, ante
a inexistência de senha posta à disposição do juiz despachante, para fins de ingresso eletrônico no sistema de
solicitação do Poder Judiciário ao Banco Central. Despacho mantido, apesar de a jurisprudência e doutrina
pátrias admitirem a quebra de sigilo bancário para fins de penhora, em caso de ocultação, pelo devedor, de
bens penhoráveis, ante o fato de não haver sido disponibilizada ao juiz a senha de acesso ao sistema “BACEN
JUD”. (TJMG, 2ª CÂMARA CÍVEL, AGRAVO N° 1.0518.04.070443-0/001, REL. DES. JARBAS
LADEIRA, PUBL. 19-05-06 )

EXECUÇÃO FISCAL - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE.

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE -
DISTINÇÃO ENTRE A RELAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL (ART. 204, CTN) E RELAÇÃO
DE DIREITO MATERIAL  - LIMITES - ARTIGO 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO ‘IN LIMINE LITIS’ - CRITÉRIO. - Os diretores,
gerentes ou representantes da pessoa jurídica são por força de presunção decorrente da inscrição da dívida
ativa, contida do art. 204, do Código Tributário Nacional, legitimados a responder por execução fiscal,
devendo-se apurar em sede de embargos, com ônus para os embargantes, se são responsáveis, por
substituição, pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes da prática de ato ou fato
eivado de excesso de poderes ou com infração de lei, contrato social, ou estatutos, nos termos do artigo
135, III, do mesmo ‘codex’. - O mero descumprimento da obrigação principal, desprovido de dolo ou
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fraude, no entanto, é simples mora da sociedade-devedora contribuinte, inadimplemento que encontra nas
normas tributárias adequadas as respectivas sanções. - Os honorários advocatícios, arbitrados ‘in limine
litis’ no processo de execução para a hipótese de pronto pagamento, devem representar, pelo menos, o
mínimo daqueles que, oferecidos embargos, vierem a ser fixados na sentença que os tiver por improcedentes.
(TJMG, 8ª CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.04.258693-3/001, REL. DES.
DUARTE DE PAULA, PUBL. 22-03-06 )

HONORÁRIOS - TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA DA ADVOCACIA GERAL DE VALOR
REFERENTE A HONORÁRIOS.

EXECUÇÃO DE SENTENÇA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE
INDEFERE A TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA DA ADVOCACIA GERAL DE VALOR
REFERENTE A HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO AO ESTADO - REFORMA. -  Quem
efetua o pagamento de honorários aos Advogados do Estado de Minas Gerais é o próprio ente, razão pela
qual a quantia depositada em cumprimento de execução de sentença deve ingressar em conta bancária da
Advocacia Geral para posterior rateio entre os Procuradores, efetuando-se, nesse momento, a retenção do
imposto de renda na fonte, respeitados os limites de isenção. (TJMG, 6ª CÂMARA CÍVEL, AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 1.0024.01.592048-1/001(1), REL. DES. EDILSON FERNANDES,
PUBL. 29-04-05 )

ICMS - A ENTRADA DE BENS DESTINADOS AO CONSUMO OU AO ATIVO FIXO DO
CONTRIBUINTE DO ICMS NÃO IMPLICA CRÉDITO PARA COMPENSAÇÃO COM O
MONTANTE DO IMPOSTO DEVIDO NAS OPERAÇÕES OU PRESTAÇÕES SEGUINTES.

CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - ICMS - CRÉDITOS -
APROVEITAMENTO - BENS - AQUISIÇÃO - CONSUMO - ATIVO FIXO - INVIABILIDADE -
PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS REITERADAS - CTN - ATOS UNIFORMES - INEXISTÊNCIA -
IMPORTAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA - SUJEITOS ATIVO E PASSIVO. - A entrada
de bens destinados ao consumo ou ao ativo fixo do contribuinte do ICMS não implica crédito para
compensação com o montante do imposto devido nas operações ou prestações seguintes. As práticas
administrativas referidas no art. 100, III, do Código Tributário Nacional, para autorizar a incidência da
norma do seu parágrafo único, são os atos considerados uniformes, praticados reiteradamente pelo Fisco,
que não se confundem com uma medida ou diligência isolada de fiscalização. O ICMS incidente na impor-
tação é devido ao Estado onde estiver localizado o importador, ou seja, o destinatário jurídico da mercadoria
que, na condição de sujeito passivo da relação tributária, promova o ingresso do produto no país. A fixação
dos honorários advocatícios da sucumbência deve observar as regras do art. 20 do Código de Processo
Civil, inclusive o conteúdo econômico da causa. Dá-se provimento parcial ao primeiro recurso e provimento
ao segundo. (TJMG, 4ª CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1.0702.02.006504-2/001, REL.
DES. DE ALMEIDA MELO, JULG. 27-10-05)

ICMS - BASE DE CÁLCULO - VALOR REAL DA OPERAÇÃO.

TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - ICMS - BASE DE CÁLCULO - VALOR
REAL DA OPERAÇÃO (ART. 2º, DECRETO-LEI Nº 406/68) - VENDA A PRAZO - ENCARGOS
FINANCEIROS - INCIDÊNCIA - PRECEDENTES. - I - O ICMS deve incidir sobre o valor real da
operação, descrito na nota fiscal de venda do produto ao consumidor. II - A venda a prazo difere da venda
com cartão de crédito, precisamente porque nesta o preço é pago de uma só vez, seja pelo vendedor ou por
terceiro, e o comprador assume o encargo de pagar prestações do financiamento. Portanto, ocorre dois
negócios paralelos: a compra e venda e o financiamento. Já na venda a prazo, ocorre apenas uma operação
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(negócio), cujo preço é pago em mais de uma parcela diretamente pelo comprador.  III - Assim, não se deve
aplicar o mesmo raciocínio, utilizado na operação com cartão de crédito, para excluir os encargos de
financiamento (diferença entre o preço a vista e a prazo) decorrentes de venda a prazo, que, em verdade, se
traduzem em elevação do valor de saída da mercadoria do estabelecimento comercial. IV - Em face dessa
fundamental diferença, na venda a prazo o valor da operação constitui base de cálculo do ICMS (ADIN 84-
5/MG, DJ de 15.02.96). V - Embargos de divergência improvidos. (STJ, 1ª SEÇÃO, EMBARGOS DE
DIVERGÊRNCIA Nº.550.382, REL. MIN. CASTRO MEIRA, JULG. 11-05-05)

ICMS - CESTA BÁSICA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE OUTRO ESTADO.

DECISÃO DE RE CONTRA ACÓRDÃO DO TJSP (FLS. 172) - ALEGA-SE VIOLAÇÃO
DO ART. 155, § 2º, I (REDAÇÃO DA EC/93) DA CF. NÃO TEM RAZÃO A RECORRENTE
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS. CESTA BÁSICA -
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE OUTRO ESTADO (12%) - Saída interna das mercadorias tributada
com base de cálculo reduzida (7%). Pretensão a creditamento do imposto incidente na operação interestadual
e o afastamento de imposição legal de estorno do excedente. Concessão da ordem. Prevalência do princípio
da não-cumulatividade. Reforma da sentença, no reexame necessário. Inocorrência de ofensa ao princípio.
Pacífico não se reconhecer o direito a crédito da diferença entre as alíquotas interna e interestadual no
recolhimento do imposto nestes casos. Precedentes. (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº
395.615, REL. MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, PUBL.  14-12-05)

ICMS - CESTA BÁSICA - OPERAÇÕES SUBSEQÜENTES COM REDUÇÃO DE BASE
DE CÁLCULO - INVIABILIDADE DE APROVEITAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO
NA OPERAÇÃO ANTERIOR.

DECISÃO: RE, A E C, CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, ASSIM EMENTADO (f. 235): “EMBARGOS INFRINGENTES -  AÇÃO
DECLARATÓRIA - PRODUTOS DA CESTA BÁSICA - OPERAÇÕES SUBSEQUENTES COM
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - INVIABILIDADE DE APROVEITAMENTO INTEGRAL
DO CRÉDITO NA OPERAÇÃO ANTERIOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. - A regra geral é o aproveitamento do crédito nas operações de entrada de
mercadorias no estabelecimento comercial e os débitos nas saídas. Inexistência de violação ao princípio da
não cumulatividade, tratando-se de produtos que integram a denominada cesta básica, pois evidenciada a
hipótese de não incidência, onde a própria Constituição Federal exclui a possibilidade de compensação de
crédito, acarretando sua anulação em relação às operações anteriores (§ 2o, II, letras ‘a’ e ‘b’, do art. 155).
Limitações ao regramento geral do aproveitamento integral dos créditos, quando na saída das mercadorias
do estabelecimento comercial as operações estejam ao abrigo da não-incidência, face a uma redução da
base de cálculo do tributo, em que apenas parte do valor da mercadoria é tributada, enquanto que a outra
parte constitui valor excluído da tributação. Descabimento, por isso, do aproveitamento integral do crédito
verificado na operação anterior. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS POR MAIORIA.
VOTOS VENCIDOS.”Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (f. 279). Alega-se viola-
ção do artigo 155, § 2o, I e II, a e b, da Constituição Federal. Parecer da Procuradoria-Geral da República
pelo provimento do recurso, nos termos de precedente desta Corte (f. 367/368). É o relatório. Tem razão a
recorrente. A simples redução da base de cálculo não impede o aproveitamento dos créditos tributários, nos
termos da jurisprudência do STF, v.g. RE 240.395-AgR, Maurício Corrêa, 2a T, DJ 02.08.2002, AI 418.412-
AgR, Eros Grau, 1a T, DJ 15.10.2004, e RE 355.422-AgR, Carlos Velloso, 2a T, DJ 28.10.2004, este
último com a ementa que segue:  “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁCULO:
REDUÇÃO. CRÉDITO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. C.F., art. 155, § 2º, I. I. - O
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princípio da não-cumulatividade consiste no realizar o abatimento, na operação posterior, do imposto incidente
e pago na operação anterior. C.F., art. 155, § 2º, I. Impossibilidade da vedação do crédito em razão da
redução da base de cálculo do imposto. II. - RE provido. Não provimento do agravo.”Assim, dou provimento
ao recurso extraordinário (art. 557, § 1o-A, C.Pr.Civil) para reformar o acórdão recorrido e garantir o
aproveitamento do crédito tributário, nos termos dos precedentes citados. Determino sejam compensados e
distribuídos, proporcionalmente, os ônus da sucumbência; ressalvada a hipótese de concessão da justiça
gratuita (art. 12, da Lei n.º 1.060, de 05 de fevereiro de 1950). Brasília, 6 de dezembro de 2004. Ministro
- Sepúlveda Pertence – Relator. (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº RE 433575/RS, REL.
MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE , DJ 09-02-05)

ICMS - CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE
EXIGE ESTORNO PROPORCIONAL DE ICMS.

1. O Tribunal a quo afirmou a constitucionalidade de norma do Estado de Minas Gerais que exige
o estorno proporcional do icms creditado pelo contribuinte, na hipótese de saída de mercadoria com redução
da base de cálculo. A recorrente alega, em seu recurso extraordinário, que, por força do princípio da não-
cumulatividade, esse creditamento deve ser feito de forma integral. 2. Recentemente, ao julgar o RE –
174.478, Redator para o acórdão Min. Cezar Peluso, DJ de 30.09.2005, o Plenário desta Casa examinou
questão semelhante à dos autos. Na ocasião, ficou assentado que a saída de produtos com redução da base
de cálculo correspondente a uma isenção parcial. Por isso, o estorno proporcional dos créditos de ICMS
decorrentes da entrada dessas mercadorias não ofende o princípio da não-cumulatividade. 3. Estando o
acórdão recorrido coerente com a manifestação do Plenário desta Corte, nego seguimento ao recurso
extraordinário (art. 557, caput, do CPC). Publique-se. Brasília, 20 de março de 2006. Ministra Ellen Gracie
Relatora. ( STF, RECURSO EXTRAORDINARIO Nº RE 423.782, REL.  MIN.  ELLEN GRACIE,
DJ 17-04-06)

ICMS - CREDITAMENTO. ÓLEO COMBUSTÍVEL. BEM DE CONSUMO. TAXA SELIC  -
IMPROCEDÊNCIA.

O óleo combustível usado simplesmente para transporte da mercadoria, não integra como produto
intermediário, e como simples bem de consumo. Neste caso, se não há previsão expressa em lei, não pode
o tributo respectivo ser usado como creditamento na operação posterior da mercadoria. Se a execução, no
pedido de acessórios, faz referência a juros legais ou de mora, sem especificar a pretensão a taxas especiais,
estas não se incluem no pedido executório. (TJMG, 6ª CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO CÍVEL Nº
1.0313.03.090024-2/001, REL. DES. ERNANE FIDÉLIS, PUBL. 06-05-05)

ICMS - CRÉDITOS RELATIVOS A ENTRADA DE INSUMOS USADOS EM INDUSTRIA-
LIZAÇÃO DE PRODUTOS CUJAS SAÍDAS FORAM REALIZADAS COM REDUÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO.

TRIBUTO - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS - CRÉDI-
TOS RELATIVOS A ENTRADA DE INSUMOS USADOS EM INDUSTRIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS CUJAS SAÍDAS FORAM REALIZADAS COM  REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
- CASO DE ISENÇÃO FISCAL PARCIAL - PREVISÃO DE ESTORNO PROPORCIONAL - ART.
41 INC. IV, DA LEI ESTADUAL Nº 6374/89, E ART. 32, INCISO II, DO CONVÊNIO ICMS Nº 66/
88 - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - SEGURANÇA DENEGADA -
IMPROVIMENTO AO RECURSO - APLICAÇÃO DO ART. 155 § 2º, INCISO II, LETRA B DA CF
- VOTO VENCIDO - SÃO CONSTITUCIONAIS O ART. 41, INCISO IV, DA LEI Nº 6374/89, DO
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ESTADO DE SÃO PAULO, E O ART. 32 INCS. I E II, DO CONVÊNIO ICMS 66/88. (STF,
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 174.478, REL. MIN. MARCO AURÉLIO, DJ 30-09-05)

ICMS - IMPORTAÇÃO DE AERONAVE - EXIGÊNCIA DO TRIBUTO

TRIBUTÁRIO - ICMS. IMPORTAÇÃO DE AERONAVE OBJETO DE ARRENDAMEN-
TO. EXIGÊNCIA DO TRIBUTO - ART. 155 § 2º, INCISO IX, “A”, DA CF. SEGURANÇA -
SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM - REFORMA EM REEXAME OFICIAL. - Independendo
da natureza jurídica de sua destinação, a importação de aeronave sujeita-se à incidência de ICMS, ainda que
para arrendamento mercantil, inexistindo direito líquido e certo oponível à exigibilidade do tributo, fundada
no art. 155, § 2º, IX, “a”, da Constituição Federal. (TJMG, 3ª CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO CÍVEL/
REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.4445446-0/001, REL. DES. MACIEL PEREIRA,
PUBL. 26-04-06)

ICMS - INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE IMPORTAÇÃO DE BEM COM FUNDAMENTO
EM CONTRATO DE LEASING.

LEASING INTERNACIONAL - INCIDÊNCIA DE ICMS. - No leasing internacional, de acordo
com a redação dada ao inciso IX, “a”, do art. 155, da CF, pela EC 33/01, há incidência de ICMS sobre
importação, considerada como tal, à transferência da coisa para o País. (TJMG, 6ª CÂMARA CÍVEL,
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.05.749085-6/001, REL. DES.
ERNANE FIDÉLIS, PUBL. 09-06-06)

ICMS - MERCADORIA IMPORTADA POR EMPRESA CAPIXABA QUE NÃO CIRCULOU
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - O MATERIAL IMPORTADO SEQUER ENTROU
FISICAMENTE NO ESTADO, SENDO TODO O DESEMBARAÇO ADUANEIRO
REALIZADO NO PORTO DE SANTOS, EM SÃO PAULO.

ICMS - MERCADORIA IMPORTADA - INTERMEDIAÇÃO - TITULARIDADE DO
TRIBUTO. - O Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços cabe ao Estado em que localizado o
porto de desembarque e o destinatário da mercadoria, não prevalecendo a forma sobre o conteúdo, no que
procedida a importação por terceiro consignatário situado em outro Estado e beneficiário de sistema tributário
mais favorável.  (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 268.586, REL. MIN. MARCO
AURÉLIO, JULG. 24-05-05)

ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CONSTITUCIONALIDADE DE PREVISÃO EM
NORMAS ESTADUAIS.

ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONALIDADE DE PREVISÃO EM
NORMAS ESTADUAIS, SOBRE AMPARO DA CF/88 E DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. - No
regime de substituição tributária imposta pela lei mineira, respeitados estão o princípio da legalidade (parágrafo
7º art. 150, CF/88 art. 128 do CTN), porquanto expressa e literalmente previsto no próprio texto
constitucional, que expande raízes às normas ordinárias que dele decorrem; da capacidade  contributiva (art.
150, IV, da CF/88), pela utilização de critérios legais, objetivos, de aferição de fatos tributáveis, ainda que
utilizando de presunções e de ficções; da não-cumulatividade do ICMS (art. 155 § 2º, I da CF/88), pois
que, na operacionalidade desta técnica há, em cada incidência, o desconto do ICMS que foi pago
anteriormente, ainda que através do substituto tributário; do não confisco (art. 150, IV da CF/88), eis que,
ao se calcular o ICMS sobre o valor sugerido, tomam-se, por parâmetros, reais indicativos econômicos da
prática mercantil nos respectivos ramos de venda; da isonomia tributária (art. 150, II, CF/88), porquanto
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preservada a igualdade de tratamento equivalentes, comerciantes que exerçam a mesma atividade. (TJMG,
3ª CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.460182-
1/001, REL. DES. EDUARDO ANDRADE, PUBL. 02-09-05)

ICMS - VENDAS A PRAZO - CORREÇÃO MONETÁRIA.

TRIBUTÁRIO - ICMS. VENDAS A PRAZO.CORREÇÃO MONETÁRIA.BASE DE
CÁLCULO. - I – O fato gerador do ICMS à a saída de mercadoria, a qualquer título, do estabelecimento
do contribuinte(art. 1º, inciso I, do Decreto Lei nº 406/68) e a base de cálculo “ é o valor da operação de que
decorrer a saída da mercadoria” (art. 2º, inciso I, do referido Decreto-Lei). Considera-se como tal, o preço
da mercadoria fixado na nota fiscal, ainda que nele esteja incluído valor adicionado em função do deferimento
do pagamento (venda a prazo). II – Não há como aplicar, para esse efeito, por analogia, o entendimento da
súmula 237/STJ, segundo “Nas operações com cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento
não são  considerados no cálculo do ICMS.” É que, nas vendas a prazo, eventual acréscimo de valor integra
o próprio preço da operação de venda, sendo ajustado entre comprador e vendedor, fixado na respectiva
nota fiscal e integralmente recebido pelo contribuinte. No caso de operações financiadas por cartão de
crédito, os encargos relativos ao financiamento são devidos em decorrência de outra relação jurídica,
estabelecida entre o tomador do empréstimo e a entidade operadora do cartão, relação essa alheia à operação
de venda da mercadoria que (é à vista) e estranha ao fato gerador e à base de cálculo do ICMS. III –
Embargos de Divergência providos.(STJ, 1ª SEÇÃO, ERESP Nº 234.500-SP, REL. MIN.  TEORI
ALBINO ZAVASKI, JULG. 09-11-05)

IR - INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O RATEIO PAGO AOS
IMPETRANTES EM DECORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DO PRELEGIS.

TRIBUTÁRIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - EXTINÇÃO - LIQUIDAÇÃO -
RATEIO DO PATRIMÔNIO - IMPOSTO DE RENDA - ISENÇÃO - EXCEÇÃO - CONTRIBUI-
ÇÕES EFETUADAS SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 9.250/95 - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. - I - Mandado de segurança preventivo com pedido de liminar impetrado por ZENEIDE
VITAL DIAS DUARTE E OUTROS contra o DELEGADO REGIONAL DA RECEITA FEDERAL EM
BELO HORIZONTE/MG, em que se discute a incidência de imposto de renda sobre o rateio pago aos
impetrantes em decorrência da extinção do PRELEGIS - Fundo de Previdência do Servidor da Secretaria
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Sentença julgando procedente o pedido dos impetrantes.
Interpostas apelações pela Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais e pela União, o acórdão do TRF da
1ª Região proveu parcialmente os recursos voluntários e a remessa oficial, por entender que a Lei 7.713/88
previa a tributação na fonte do Imposto de Renda sobre contribuições previdenciárias, isentando o contribuinte
do referido imposto no momento do resgate, tendo a Lei 9.250/95 disposto que a tributação dar-se-ia no
momento do resgate e não mais como previsto na legislação anterior. (STJ, 1ª TURMA, RECURSO
ESPECIAL Nº. 701.485, REL. MIN.  JOSÉ DELGADO, PUBL. 24.10.05)

ITCD - IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TABELIÃ NAS
HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN.

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO (ITCD)
- TABELIÃ - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA
DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN. - Sendo a responsabilidade do tabelião
subsidiária em relação a sucessores e/ou donatários, no caso do Imposto sobre Transmissão de Bens
“causa mortis” e Doação - ITCD, não se pode a ele atribuir a responsabilidade pelo pagamento do
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tributo se não ocorreu qualquer das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, que são atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. (TJMG, 3ª CÂMARA CÍVEL,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.04.090.926-2/001 REL. DES. SCHALCHER VENTURA, PUBL.
28-10-05)

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - EXECUÇÃO - FISCAL - EMPRESA EM SITUAÇÃO
IRREGULAR - CITAÇÃO DO SÓCIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. - I - O Código Tributário
Nacional, possuindo status de lei complementar, prevalece sobre as disposições constantes da Lei n. 6.830/
80. Assim, a interrupção da prescrição dá-se pela citação pessoal do devedor nos termos do parágrafo
único, inciso I, do art. 174 do Código, e não na forma estabelecida no art. 8º, § 2º, da lei mencionada. II -
O redirecionamento da ação executiva fiscal em face do sócio responsável pelo pagamento deve ser
providenciado até cinco anos contados da  citação da empresa devedora. III - Recurso Especial conhecido
e improvido. (STJ, 1ª SEÇÃO, RECURSO ESPECIAL Nº 205.887, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, PUBL. 01-08-05)

TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - INCONSTITUCIONALIDADE.

TRIBUTÁRIO/CONSTITUCIONAL - IMUNIDADE - MINASCAIXA - AUTARQUIA. TAXA
DE LIMPEZA PÚBLICA - INCONSTITUCIONALIDADE. - As autarquias estaduais, em relação aos
impostos, gozam da imunidade prevista no art. 150, inc. VI, “a” e § 2º da CF/88, exceto nas hipóteses em que
ela se dedique às atividades regidas pelas normas aplicáveis aos empreendimentos privados. As atividades da
MINASCAIXA eram regidas pelas regras aplicáveis aos empreendimentos privados. Desde o momento em
que foram encerradas tais atividades que seu patrimônio passou a gozar da imunidade recíproca. O serviço de
limpeza pública não possui o caráter de especificidade e divisibilidade imprescindível à instituição válida de taxas
a ele correspondente. (TJMG, 4ª CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.99.112256-5/
001,  REL.  DES. AUDEBERT DELAGE,  PUBL. 30-03-04).

TAXA SELIC - LEGALIDADE.

TRIBUTÁRIO - ICMS - PRINCÍPIO DA NÃO - CUMULATIVIDADE - APROVEITA-
MENTO DE CRÉDITOS - MULTA DE REVALIDAÇÃO APLICADA CONFORME O COMANDO
LEGAL - MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - LEGALIDADE -
SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, NO REEXAME NECESSÁRIO. - I - A aquisição de
mercadorias para utilização no próprio estabelecimento só gera crédito aproveitável do ICMS quando se
provar que foram consumidas no processo industrial de modo a se tornarem integrante do produto final. II -
A multa de revalidação, cobrada em conformidade com o Código Tributário Mineiro, não tem caráter de
confisco, sim de mera penalidade com o objetivo de combater a sonegação e coibir a inadimplência. No
caso, tal multa, contudo, deve incidir à base de 50% (cinqüenta por cento) - e não de 100% (cem por cento)
- sobre o valor do tributo, como preceitua a Lei estadual nº 12.729/97 (art. 1º), que alterou a Lei estadual nº
6.763/75. III - É legal a aplicação da taxa SELIC no cálculo dos juros moratórios a serem pagos nos débitos
fiscais, conforme é de jurisprudência uniformizada no Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais Nºs
578.395 - MG, 418.940-MG e 443.343-PR). (TJMG, 5ª CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO CÍVEL
/ REEXAME NECESSÁRIO Nº. 1.0372.02.000619-6/001, REL. DES. NEPOMUCENO SILVA,
JULG. 06-10-05)
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LEGISLAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO

EMENDA CONSTITUCIONAL

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 56, de 11 de julho de 2003.
Institui a Advocacia-Geral do Estado.

LEI DELEGADA

LEI DELEGADA Nº 103, de 29 de janeiro de 2003.

Estabelece normas relativas ao exercício, pelo Procurador-Geral do Estado, de orientação
normativa e supervisão técnica sobre órgãos, assessorias e unidades jurídicas das autarquias
estaduais e fundações instituídas e mantidas pelo Estado, e dá outras providências.

LEIS COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR Nº 92, de 23 de junho de 2006.
Estabelece as tabelas de vencimento básico das carreiras de Defensor Público, de
Procurador do Estado e de Advogado Autárquico, fixa os valores de remuneração dos
cargos de Defensor Público-Geral, Subdefensor Público-Geral e Corregedor-Geral e dá
outras providências.

LEI COMPLEMENTAR Nº 83, de 28 de janeiro de 2005.
Dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado – AGE e dá outras
providências.

LEI COMPLEMENTAR Nº 81, de 10 de agosto de 2004.
Institui as carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo.

LEI COMPLEMENTAR Nº 78, de 9 de julho de 2004.
Dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado, conforme o
previsto no parágrafo único do art. 63 da Constituição do Estado.

LEI COMPLEMENTAR Nº 75, de 13 de janeiro de 2004.
Dispõe sobre as Assessorias Jurídicas dos órgãos da Administração direta do Poder
Executivo, transforma e cria cargos e dá outras providências.

LEI COMPLEMENTAR Nº 68, de 24 de julho de 2003.
Altera a Lei Complementar nº 30, de 10 de agosto de 1993, que organiza a Procuradoria-
Geral do Estado.

LEI COMPLEMENTAR Nº 35, de 29 de dezembro de 1994.
Organiza a Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, dispõe sobre a carreira de Procurador
da Fazenda Estadual e dá outras providências.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 30, de 10 de agosto de 1993.
Organiza a Procuradoria-Geral do Estado, define sua competência e dispõe sobre o regime
jurídico dos integrantes da carreira de Procurador do Estado.

LEIS

LEI Nº 15.969, de 10 de janeiro de 2006.
Institui verba indenizatória para Procuradores do Estado lotados na Advocacia Regional
do Estado do Distrito Federal.

LEI Nº 15.470, de 13 de janeiro de 2005.
Institui as carrreiras do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e
Auditoria e Político-Institucionais.

LEI Nº 10.171, de 16 de maio de 1990.
Dispõe sobre a organização da Central de Documentação, Informação e Divulgação da
Procuradoria-Geral do Estado e dá outras providências.

LEI Nº 7.900, de 23 de dezembro de 1980.
Institui a Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

LEI Nº  7.130, de 3 de novembro de 1977.
Dispõe sobre a reorganização do Departamento Jurídico do Estado e dá outras providências.

  DECRETOS

DECRETO Nº 44.379, de 30 de agosto de 2006.
Define a área de atuação de unidades de execução contenciosa da Advocacia-Geral do
Estado-AGE.

DECRETO Nº 44.377, de 21 de agosto de 2006.
Aprova a Deliberação nº 15, de 29 de junho de 2006, do Conselho Superior da Advocacia-
Geral do Estado-AGE.

DECRETO Nº 44.244, de 17 de fevereiro de 2006.
Define o Quadro de Lotação por localidade, dos Integrantes da Advocacia-Geral do Estado-
AGE e revoga o Decreto nº 44.208, de 19-01-2006.

DECRETO Nº 44.167, de 6 de dezembro de 2005.
Delega competência concorrente ao Advogado-Geral do Estado para a prática dos atos
que menciona.

DECRETO Nº 44.151, de 16 de novembro de 2005.
Aprova a Deliberação nº 10, de 26 de setembro de 2005 do Conselho Superior da
Advocacia-Geral do Estado-AGE.
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DECRETO Nº 44.145, de 7 de novembro de 2005.
Autoriza a Advocacia-Geral do Estado-AGE a assumir a representação judicial da
Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG.

DECRETO Nº 44.136, de 25 de outubro de 2005.
Dispõe sobre o Pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV – pelas autarquias e
fundações mantidas pelo Estado.

DECRETO Nº 44.113, de 21 de setembro de 2005.
Dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado-AGE – e dá outras
providências.

DECRETO Nº 43.987, de 21 de março de 2005.
Regulamenta a Lei Complementar nº 78, de 9 de julho de 2004, que dispõe sobre a
elaboração, a redação e a consolidação das Leis do Estado.

DECRETO Nº 43.912, de 9 de novembro de 2004.
Autoriza a Advocacia-Geral do Estado - AGE a assumir a representação judicial da
Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC, nos processos que menciona.

DECRETO Nº 43.896, DE 19 DE OUTUBRO DE 2004.
Estabelece critérios para a movimentação, mediante remoção voluntária, de ocupante de
cargo da carreira da Advocacia Pública do Estado, no âmbito da Advocacia-Geral do
Estado.

DECRETO Nº 43.878, DE 28 DE SETEMBRO DE 2004.
Altera a denominação de unidades da Advocacia-Geral do Estado e dá outras providências.

DECRETO Nº 43.814, de 28 de maio de 2004.
Faculta ao Advogado-Geral do Estado autorizar, determinar ou recomendar que no âmbito
da Advocacia-Geral do Estado-AGE e das Procuradorias das autarquias estaduais e das
fundações instituídas e mantidas pelo Estado não seja proposta determinada ação ou
recurso, nas hipóteses que menciona, e dá outras providências.

DECRETO Nº 43.809, de 19 de maio de 2004.
Autoriza a Advocacia-Geral do Estado -AGE a assumir a representação judicial do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG, nos casos
que menciona.

DECRETO Nº 43.774, de 16 de julho de 2004.
Autoriza a Advocacia-Geral do Estado-AGE a assumir a representação judicial do
Departamento  Estadual  de Telecomunicações - DETEL, nos casos que menciona.

DECRETO Nº 43.697, de 11 de dezembro de 2003.
Dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho de Administração de Pessoal – CAP –
órgão integrante da estrutura da Advocacia-Geral do Estado.
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DECRETO Nº 43.643, de 3 de novembro de 2003.
Institui a Coordenação-Geral de Sucessão de Entidades e Estatais no âmbito da Advocacia-
Geral do Estado.

DECRETO Nº 43.224, de 2 de março de 2003.
Estabelece prazo mínimo para o encaminhamento à Procuradoria-Geral do Estado, para
exame, das minutas dos documentos que menciona.

DECRETO Nº 41.768, de 16 de julho de 2001.
Dispõe sobre prestação de informações pelos órgãos administrativos do Poder Executivo
para a defesa do Estado em juízo.

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 176, de 21 de setembro de 2006.
Delega competência aos Advogados-Gerais Adjuntos para a prática dos atos que menciona
e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 173, de 30 de agosto de 2006.
Dispõe sobre o procedimento de interposição de recursos e acompanhamento de
processos judiciais em trâmite nos Tribunais sediados no Distrito Federal pela Advocacia
Regional do Estado no Distrito Federal – ARE-DF.

RESOLUÇÃO Nº 171, DE 24 de agosto de 2006.
Dispõe sobre o Sistema de CUSTODIARIUS.

RESOLUÇÃO Nº 164, DE 18 de maio de 2006.
Fixa o quantitativo máximo previsto para o Quadro de lotação dos Procuradores do Estado
e dos Advogados Autárquicos.

RESOLUÇÃO Nº 163, DE 18 de maio de 2006.
Estabelece procedimento para adjudicação de bens em favor do Estado de Minas Gerais.

RESOLUÇÃO Nº 161, DE 12 de abril de 2006.
Dispõe sobre representação judicial do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas
Gerais – IPEM/MG.

RESOLUÇÃO Nº 160, DE 23 de março de 2006.
Dispõe sobre normas para recebimento de artigos para publicação na Revista Jurídica da
Advocacia – Geral do Estado-AGE.

RESOLUÇÃO Nº 155, de 6 de  outubro de 2005.
Estabelece rotina de acompanhamento de processos judiciais cíveis nas comarcas do
interior do Estado.
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RESOLUÇÃO Nº 154, DE 26 de  setembro de 2005.
Estabelece critérios de distribuição de processos nos casos de impedimento ou
suspeição de Procurador do Estado.

RESOLUÇÃO Nº 151, de 30 de junho de 2005.
Delega competência para designar pregoeiro e equipe de apoio.

RESOLUÇÃO Nº 148, de 29 de junho de 2005.
Dispõe sobre Pareceres e Notas Jurídicas da Advocacia-Geral do Estado-
AGE.

RESOLUÇÃO Nº 147, de 22 de junho de 2005.
Fixa procedimento interno para processamento e pagamento das
Requisições de Pequeno Valor emitidos pela Justiça Estadual.

RESOLUÇÃO Nº 146, de 17 de junho de 2005.
Delega competência para ordenar despesas.

RESOLUÇÃO Nº 145, de 15 de junho de 2005.
Estabelece responsabilidade técnica para operações no SIAFI-MG.

RESOLUÇÃO Nº 141, de 6 de maio de 2005.
Contém o Regulamento da Biblioteca da Advocacia-Geral do Estado-AGE.

RESOLUÇÃO Nº 140, de 25 de abril de 2005.
Delega competência ao Diretor-Geral da Advocacia-Geral do Estado-AGE.

RESOLUÇÃO Nº 133, de 30 de março de 2005.
Dispõe sobre a composição do Conselho Editorial da “Revista Jurídica” da Advocacia-
Geral do Estado e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 130, de 22 de março de 2005.
Dispõe sobre a configuração das peças forenses da Advocacia-Geral do Estado.

RESOLUÇÃO Nº 125, de 28 de setembro de 2004.
Dispõe sobre a inscrição de crédito tributário em dívida ativa.

RESOLUÇÃO Nº 123, de 20 de setembro de 2004.
Dispõe sobre o controle de ponto no âmbito da Advocacia-Geral do Estado e dá outras
providências.

RESOLUÇÃO Nº 120, de 13 de julho de 2004.
Dispõe sobre delegação de competência no âmbito da Advocacia-Geral do Estado-AGE.
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RESOLUÇÃO Nº 119, de 2 de julho de 2004.
Delega competência para receber citações e intimações em nome do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG.

RESOLUÇÃO Nº 118, de 30 de junho de 2004.
Dispõe sobre a transferência de acompanhamento dos processos judiciais que especifica
do Estado de Minas Gerais na condição de Sucessor da MinasCaixa à Companhia de
Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG.

RESOLUÇÃO Nº 116, de 28 de maio de 2004.
Delega competência para receber citações e intimações em nome do Estado de Minas
Gerais.

RESOLUÇÃO Nº 115, de 28 de maio de 2004.
Dispõe sobre procedimentos para acompanhamento de feitos relativos à dívida ativa
estadual e dá outras providências.

RESOLUÇÃO  Nº 114, de 20 de abril de 2004.
Cria a Comissão de Ética da Advocacia-Geral do Estado.

RESOLUÇÃO  Nº 112, de 12 de abril de 2004.
Delega poderes ad judicia a todos os Procuradores do Estado, em geral, para
representarem o Estado de Minas Gerais em juízo.

RESOLUÇÃO  Nº 111, de 30 de março de 2004.
Institui o Programa de Estágio Profissionalizante no âmbito da Advocacia-Geral do Estado-
AGE.

RESOLUÇÃO  Nº 102, de 14 de agosto de 2003.
Dispõe sobre a substituição do Presidente do Conselho de administração de Pessoal -
CAP, nos casos que menciona.

RESOLUÇÃO Nº 95, de 27 de maio de 2003.
Define a área de atuação das Procuradorias Regionais do Estado.

RESOLUÇÃO Nº 94, de 20 de maio de 2003.
Atribui à Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, provisoriamente, competência para atuar
em feitos relativos ao Direito Ambiental.

RESOLUÇÃO Nº 93, de 15 de maio de 2003.
Dispõe sobre o acompanhamento especial das ações consideradas relevantes.

RESOLUÇÃO Nº 90, de 15 de abril de 2003.
Estabelece atribuição para cobrança de taxas e custas judiciais.
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RESOLUÇÃO Nº 85, de 12 de março de 2003.
Dispõe sobre a identificação do Procurador do Estado em processos judiciais e
administrativos.

RESOLUÇÃO Nº 83, de 26 de fevereiro de 2003.
Dispõe sobre o estágio probatório dos Procuradores do Estado.

RESOLUÇÕES CONJUNTAS

RESOLUÇÃO CONJUNTA N° 5818, de 26 de dezembro de 2005.
Disciplina a metodologia e os procedimentos da Avaliação de Desempenho Individual de
servidores estáveis integrantes da carreira de Procurador do Estado lotados na Advocacia-
Geral do Estado.

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 4, de 26 de outubro de 2005.
Dispõe sobre a aplicação, no âmbito da Advocacia-Geral do Estado, de recursos
provenientes das economias decorrentes de ações de órgãos centrais de que trata o art.
3º do Decreto nº 43.674, de 4 de dezembro de 2003, em pagamento de prêmio por
produtividade a que se refere a Lei nº 14.694, de 30 de julho de 2003.

RESOLUÇÃO CONJUNTA N° 3, de 8 de setembro de 2005.
Delega competência aos Procuradores do Estado em exercício na Procuradoria do Instituto
de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM/MG.

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 3600, de 3 de dezembro de 2004.
Prorroga prazo para pagamento de parcelamento de crédito tributário.

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 3559, de 1 de setembro de 2004.
Disciplina a instrução de pedidos de parcelamento específico e extraordinário no âmbito
do Programa MINAS EM DIA.

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 3330 , de 20 de março de 2003.
Disciplina o Sistema de Parcelamento Fiscal.

DELIBERAÇÕES

DELIBERAÇÃO Nº 13, de 5 de dezembro de 2006.
Aprova o Regimento Interno do Conselho Superior da Advocacia-Geral do Estado de
Minas Gerais

DELIBERAÇÃO Nº 12, de 17 de novembro de 2005.
Dispõe sobre o parcelamento de honorários advocatícios no âmbito da Advocacia-Geral
do Estado-AGE.
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DELIBERAÇÃO Nº 10, de 26 de setembro de 2005.
Dispõe sobre o Regulamento de honorários advocatícios no âmbito da Advocacia-Geral
do Estado-AGE e dá outras providências.

DELIBERAÇÃO Nº 7, de 4 de julho de 2005.
Dispõe sobre a execução de honorários de sucumbência.

OBS.: O inteiro teor da legislação acima citada encontra-se no sitio da Advocacia-Geral
do Estado: www.age.mg.gov.br

LEGISLAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO
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RESOLUÇÃO AGE Nº 160, DE 23 DE MARÇO DE 2006.

Dispõe sobre normas para recebimento de artigos para publicação
na Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado – AGE.

O ADVOGADO-GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto nas Leis Complementares nº 30, de 10 de agosto de 1993, nº 35, de 29 de dezembro de 1994,
nº 75, de 13 de janeiro de 2004, nº 81, de 10 de agosto de 2004 e nº 83, de 28 de janeiro de 2005,

RESOLVE :

Art. 1º  As normas para envio, a configuração e elaboração dos artigos para publicação na
Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado - AGE obedecerão ao disposto nesta Resolução.

Art. 2º  Os artigos destinados à Revista da AGE serão precedidos de folha de rosto em que se
fará constar:

I – o título do trabalho;

II – o nome do(s) autor(es), situação acadêmica, bem como os títulos e instituição à qual
pertencem; e

III – endereço, telefone, fax e endereço eletrônico do(s) autor(es).

Parágrafo único.  Para a publicação do artigo deverá ser juntada autorização do(s) autor(es)
conforme modelo constante do Anexo.

Art. 3º  Os trabalhos a que se refere o art. 2º deverão ser enviados em disquete de 3 ½ polegadas,
no formato Rich Text Format – RTF, acompanhados de 2 provas impressas do texto, processado em
Word for Windows, fonte Times New Roman,tamanho 12 para o texto e tamanho  14 para o título do
artigo e subtítulos.

Art. 4º  A forma de apresentação do texto, sem molduras, bordas verticais ou horizontais,
deverá obedecer às seguintes configuração e formatação:

I – papel A4 (tamanho 21cm X 29,7 cm );

II – cor: preta;

III – tabulação: 2,0 cm;

IV – espaçamento entre linhas: simples;

V – margem superior: 3,0 cm;

VI – margem inferior: 2,0 cm;

VII – margem esquerda : 3,0 cm; e

VIII – margem direita : 2 cm

IX – alinhamento: justificado
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§ 1º  Os trabalhos deverão ser redigidos com a observância da norma culta da Língua Portuguesa,
e deverão conter o máximo de 20 laudas.

§ 2º  Os destaques no texto deverão ser feitos com o uso de itálico, evitando-se o uso de negrito
ou sublinhado.

Art. 5º  O título do artigo é indicado na parte superior da primeira folha, centralizado e em letras
maiúsculas, fonte Times New Roman, tamanho 14, podendo complementar o título o subtítulo segue
abaixo, centralizado, em letras minúsculas, fonte Times New Roman, tamanho 12.

Art. 6º  O nome do autor é indicado por extenso, abaixo do título, centralizado e em letras
maiúsculas fonte Times New Roman, tamanho 14.

Parágrafo único.  As indicações de formação acadêmica, títulos e instituição  que pertence o(s)
autor(es) serão feitas em nota de rodapé precedida do símbolo gráfico “(*)”.

Art. 7º  O artigo conterá um sumário logo abaixo do nome do autor, e nele serão mencionados
os principais pontos a serem abordados, devendo as seções ter numeração progressiva.

Art. 8º  A citação obedecerá à mesma fonte do texto, tamanho 10 e recuo de 4 cm da margem
esquerda se ultrapassar três linhas.

§ 1º  Caso as citações diretas limitem-se a esse espaço, deverão estar contidas no texto em
aspas duplas.

§ 2º  A transcrição literal de parte de normas jurídicas terá o recuo de 4 cm da margem esquerda
e será precedida da expressão latina in verbis.

§ 3º As notas de referência para indicar as citações de fonte bibliográfica ou considerações e
comentários que não devem interromper  a seqüência do texto aparecerão em notas de rodapé.

Art. 9º  As notas de rodapé  de página obedecerão a mesma fonte do texto, tamanho 10,
parágrafo 0,5 cm da margem esquerda; alinhamento justificado; entre linhas simples e numeração
progressiva.

Art. 10.  As referências bibliográficas serão apresentadas de acordo com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Art. 11.  Serão aceitos originais preferencialmente inéditos ou apresentados  em eventos públicos.

Art. 12.  Os trabalhos publicados pela Revista poderão ser reimpressos, total ou parcialmente,
por outra publicação periódica da AGE, bem como citados , reproduzidos, armazenados ou transmitidos
por qualquer sistema, forma ou meio eletrônico, magnético, óptico ou mecânico, sendo em todas as
hipóteses, obrigatória a citação dos nomes dos autores e da fonte de publicação original.

Art. 13.  As peças processuais e pareceres dispensam a adoção dos padrões estabelecidos
nesta Resolução, mas poderão sofrer adaptações para concordar com as normas da ABNT.

Art. 14.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, aos 23 de março de 2006.

JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA

LEGISLAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO
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ANEXO

AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO

Pelo presente  termo de autorização, cedo  ao Conselho  Editorial
da Revista Jurídica da ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO de
Minas Gerais, Praça da Liberdade, s/nº, 1º andar – Funcionários –
Belo Horizonte – MG, a título gratuito e por tempo indeterminado,
os direitos autorais referentes ao artigo doutrinário de minha auto-
ria                                                                                 intitulado
                                                                                           para
fins de divulgação pública em meio impresso e  eletrônico através
das publicações produzidas pelo órgão.

(cidade), (data)

(nome)
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Bruno Resende Rabello
Bruno Rodrigues de Faria
Caio de Carvalho Pereira

Carlos Alberto Rohrmann
Carlos Augusto Góes Vieira
Carlos Eduardo Tarquíneo
Carlos Frederico Bittencourt R. Pereira
Carlos José da Rocha
Carlos Vicente Magalhães Viola
Carlos Victor Muzzi Filho
Cássio Roberto dos Santos Andrade
Catarina Barreto Linhares
Catharina Piedade Moreira
Celeste de Oliveira Teixeira
Célia Cunha Mello
Célio Lopes Kalume
Celso de Oliveira Ferreira
César Raimundo da Cunha
Christiano Amaro Correa
Clara Silva Costa de Oliveira
Claudemiro de Jesus Ladeira
Claudia Lopes Passos
Cláudio Roberto Ribeiro
Cléber Maria Melo e Silva
Cléber Reis Grego
Cornélia Tavares de Lanna
Cristiane de Oliveira Elian
Cristiano César Pimenta Dayrell da Cunha
Cristina Andrade Melo
Cristina Grossi de Morais
Cristina Lopes Cançado Fonseca
Daniel Bueno Cateb
Daniel César Boaventura
Daniel Santos Costa
Daniela Victor de Souza Melo
Danilo Antônio de Souza Castro
Dario de Castro Brant Moraes
Denise Maria Soares
Diógenes Baleeiro Neto
Dirce Euzébia de Andrade
Éder Sousa
Edgar Saiter Zambrana
Edílson Vitorelli Diniz Lima
Edrise Campos
Eduardo de Mattos Paixão
Eduardo Goulart Pimenta
Eduardo Muniz Machado Cavalcanti
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Eduardo Rodrigues Dias
Elaine Coura
Élcio Reis
Elisangela Soares Chaves
Elmo Toledo de Castro
Érico Andrade
Érika Gualberto Pereira de Castro
Ester Virgínia Santos
Evandro Coelho Taglialegna
Evania Beatriz de Souza
Fabiana Kroger Magalhães
Fábio Diniz Lopes
Fábio Murilo Nazar
Fabíola Pinheiro Ludwig
Fabrícia Barbosa Duarte
Fabrícia Lage Fazito Rezende
Fernanda Barata Diniz
Fernanda Carvalho Soares
Fernanda Saraiva Gomes Starling
Fernando Antônio Chaves Santos
Fernando Antônio Rolla de Vasconcelos
Fernando Márcio Amarante Ribeiro
Fernando Salzer e Silva
Flávia Bianchini Mesquita Gabrich
Flávia Caldeira Brant Ribeiro de Figueiredo
Francisco de Assis Vasconcelos Barros
Françoise Fabiane Ferreira Diniz
Frederico Esteves Duarte Gonçalves
Geralda do Carmo Silva
Geraldo Ildebrando de Andrade
Gerson Ribeiro Junqueira de Barros
Gianmarco Loures Ferreira
Gleide Lara Meirelles Santana
Gleuso de Almeida Franca
Glória Maria de Oliveira Gários
Grazielle Valeriano de Paula Alves
Guilherme Guedes Maniero
Gustavo Albuquerque Magalhães
Gustavo Chaves Carreira Machado
Gustavo de Oliveira Rocha
Gustavo Luiz Freitas de Oliveira Enoque
Gustavo Vargas de Mendonça
Haroldo Pimenta
Hebert Alves Coelho
Heloíza Saraiva de Abreu
Henrique Lucas de Miranda
Humberto Rodrigues Gomes
Ilma Maria Corrêa da Silva
Irene Ribeiro de Lima
Jaime Napoles Villela
Jalmir Leão Santos
Jamerson Jadson de Lima
Jane Maria Gomes Marotta
Jaques Daniel Rezende Soares

Jason Soares de Albergaria Neto
Jayme Zattar Filho
Jerusa Drummond Brandão Regazzoni
João Calcagno Bandeira de Melo
João Lúcio Martins Pinto
João Viana da Costa
Joel Cruz Filho
José Alfredo Borges
José Antônio Santos Rodrigues
José Benedito Miranda
José de Sales Pereira
José dos Passos Teixeira de Andrade
José Helvécio Ferreira da Silva
José Hermelindo Dias Vieira Costa
José Horácio da Motta e Camanducaia Júnior
José Marcos Rodrigues Vieira
José Maria Couto Moreira
José Mauro Catta Preta Leal
José Roberto de Castro
José Roberto Dias Balbi
José Sad Júnior
Josélia de Oliveira Pedrosa
Juliana Campos Horta de Andrade
Juliana Schmidt Fagundes
Juliano Lomazini
Júlio César Peixoto
Júlio José de Moura
Karen Cristina Barbosa Vieira
Lais D’angela Gomes da Rocha Azevedo
Larissa Maia França
Leandro Almeida Oliveira
Leandro Lanna de Oliveira
Leandro Raphael Alves do Nascimento
Leonardo Augusto Leão
Leonardo Bruno Marinho Vidigal
Leonardo Canabrava Turra
Leonardo Maurício de Carvalho
Leonardo Oliveira Soares
Liana Portilho Mattos
Lina Maia Rodrigues de Andrade
Lincoln D’aquino Filocre
Lincoln Guimarães Hissa
Lucas Leonardo Fonseca e Silva
Lucas Pinheiro de Oliveira Sena
Lucas Ribeiro Carvalho
Luciana Ananias de Assis Pires Pimenta
Luciana Guimarães Leal Sad
Luciana Trindade Fogaça
Luciano Neves de Souza
Luciano Teodoro de Souza
Ludmila Junqueira Duarte Oliveira
Luísa Cristina Pinto e Neto
Luis Gustavo Lemos Linhares
Luiz Eduardo Coimbra Ubaldo
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Luiz Francisco de Oliveira
Luiz Gustavo Combat Vieira
Luiz Henrique Novaes Zacarias
Luiz Paulo Bhering Nogueira
Lyssandro Norton Siqueira
Magaly de Carvalho
Manuela Teixeira de Assis Coelho
Marcelino Cristelli de Oliveira
Marcelo Aguiar Machado
Marcelo Barroso Lima Brito de Campos
Marcelo Berutti Chaves
Marcelo Cássio Amorim Rebouças
Marcelo de Castro Moreira
Marcelo José Ferreira
Marcelo Pádua Cavalcanti
Márcia Mariko Matsuda Canholi
Márcio dos Santos Silva
Marco Antônio Gonçalves Torres
Marco Antônio Lara Rezende
Marco Antônio Paulinelli de Carvalho
Marco Antônio Rebelo Romanelli
Marco Antônio Silva
Marco Aurélio Abrantes Rodrigues
Marco Túlio Caldeira Gomes
Marco Túlio de Carvalho Rocha
Marco Túlio Fonseca Furtado
Marconi Bastos Saldanha
Marcos Antonio do Carmo Júnior
Margarida Maria Pedersoli
Maria Antônia de Oliveira Cândido
Maria Aparecida dos Santos
Maria Cecília de Almeida Castro
Maria da Consolação Lanna
Maria Helena Pereira Saporetti
Maria Letícia Séra de Oliveira Costa
Maria Teresa Lima Lana
Mariane Ribeiro Bueno Freire
Mário Fernando Junqueira Fonseca
Marismar Cirino Motta
Marta Duarte Machado
Maurício Barbosa Gontijo
Maurício Bhering Andrade
Maurício Leopoldino da Fonseca
Max Galdino Pawlowski
Melissa de Oliveira Duarte
Michel João Abrão
Milena Franchini Branquinho Lima
Moacyr Lobato de Campos Filho
Moises Paulo de Sousa Leão
Mônica Stella Silva Fernandes
Murilo Silvio de Abreu
Nabil El Bizri
Nadja Arantes Grecco
Naldo Gomes Júnior

Nardele Débora Carvalho Esquerdo
Nilber Andrade
Nilce Madureira Leão
Nilma Rogéria Cândido
Nilza Aparecida Ramos Nogueira
Núbia Neto Jardim
Olir Martins Bernadusi
Onofre Alves Batista Júnior
Orlando Ferreira Barbosa
Osvaldo Nunes França
Patrícia Campos de Castro
Patrícia de Oliveira Leite Leopoldino
Patrícia Martins Ribeiro
Patrícia Mota Vilan
Patrícia Pinheiro Martins
Paula Abranches de Lima
Paula Maria Rezende Vieira
Paula Souza Carmo de Miranda
Paulo da Gama Torres
Paulo Daniel Sena Almeida Peixoto
Paulo de Tarso Jacques de Carvalho
Paulo Fernando Cardoso Dias
Paulo Fernando Ferreira Infante Vieira
Paulo Gabriel de Lima
Paulo Henrique Gonçalves Pena Filho
Paulo Roberto Lopes Fonseca
Paulo Sérgio de Queiroz Cassete
Paulo Valadares Versiani Caldeira Filho
Priscila Vieira Penna
Rafael Augusto Baptista Juliano
Rafael Cascardo Lopes
Rafael Franklin Campos de Souza
Raimundo do Serro Moreno
Ranieri Martins da Silva
Raquel Correa da Silveira Gomes
Raquel Guedes Medrado
Raquel Melo Urbano de Carvalho
Raquel Oliveira Amaral
Regina Lúcia da Silva
Renata Couto Silva
Renato Antônio Rodrigues Rego
Rennata  Viana de Lima Netto
Ricardo Adriano Massara Brasileiro
Ricardo Magalhães Soares
Ricardo Milton de Barros
Ricardo Sérgio Righi
Ricardo Uberto Rodrigues
Roberto Gomes de Souza
Roberto Portes Ribeiro de Oliveira
Roberto Simões Dias
Robson Lucas da Silva
Rochelle Costa Cardoso
Rodolpho Barreto Sampaio Júnior
Rodrigo Peres de Lima Netto



310

Rodrigo Ribeiro Lorenzon
Rogério Antônio Bernachi
Rogério Guimarães Salomé
Romeu Rossi
Ronaldo Maurílio Cheib
Ronaldo Souza Borges
Roney Luiz Torres Alves da Silva
Roney Oliveira Júnior
Rosalvo Miranda Moreno Junior
Rubens de Oliveira e Silva
Saulo de Freitas Lopes
Sérgio Adolfo Eliazar de Carvalho
Sérgio Brito Ferreira
Sérgio Duarte Oliveira Castro
Sérgio Pessoa de Paula Castro
Sérgio Timo Alves
Sheila Glória Simões Murta
Shirley Daniel de Carvalho
Shirley Terezinha Tassini
Silvana Coelho
Simone Ferreira Machado
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Soraia Brito de Queiroz
Stela Maria Lírio Reis e G. Vieira
Tarciso Moreira de Souza
Telma Regina Pereira Santos Rodrigues
Tércio Leite Drummond
Théo Assuar Gragnano
Thereza Cristina de Castro Martins Teixeira
Thiago Elias Mauad de Abreu
Tiago Penna Braga
Tuska do Val Fernandes
Valéria Duarte Costa
Valmir Peixoto Costa
Vanessa Lopes Borba
Vanessa Saraiva de Abreu
Vinicius Rodrigues Pimenta
Wallace Alves dos Santos
Wallace Martiniano Moreira
Walter Henrique dos Santos
Walter Santos da Costa
Wanderson Mendonça Martins






