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APRESENTAÇÃO

 momento de reiterar o ritual de apresentar ao 

Épúblico – o que faço com grande satisfação – o 
mais  recente  vo lume da Rev is ta  da 

Procuradoria Geral do Estado do Amazonas.

A exemplo de todos os demais, o presente volume 
incorpora amostras da produção intelectual dos Procuradores 
do Estado e convidados, versando sobre temas que vão desde 
a educação ambiental até as competências do Conselho 
Nacional de Justiça.

São temas que claramente estão na pauta do dia e 
de cuja análise a PGE/AM não se furta, na esperança não 
apenas de cumprir seu papel constitucional, mas também de 
contribuir para o desenvolvimento da ciência jurídica.

Convido, portanto, o leitor a se debruçar sobre as 
ideais compartilhadas através da presente edição e, 
principalmente, a meditar a seu respeito. 

Só assim o conhecimento seguirá o ciclo que lhe é 
próprio, iniciando pelo acesso, passando pela crítica e, 
finalmente, chegando o ensejo é propício, ainda, para dar as 
boas-vindas ao Dr. Giordano Bruno Cruz ao posto de 
Coordenador do Centro de Estudos Jurídicos da PGE/AM, 
saudando-o pelo trabalho a que está dando início, do que é 
testemunha a presente edição.

CLÓVIS SMITH FROTA JÚNIOR
Procurador-Geral do Estado
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PROCESSO N. 7.648/2012-PGE
INTERESSADA: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade 

de Ensino 
ASSUNTO: Consulta acerca da prorrogação de contrato de 

locação.

 PARECER N. 7/2013-PA/PGE

A D M I N I S T R AT I V O .  C O N T R AT O .  L O C A Ç Ã O . 
PRORROGAÇÃO.
Os contratos de locação celebrados pela Administração 
Pública não estão albergados pela restrição do art. 57, II, da 
Lei n. 8.666/93, por força do disposto no art. 62, §3° do 
mesmo normativo, podendo ter o prazo de vigência 
prorrogado por mais de sessenta meses, desde que 
mantidas as condições do art. 24, X, da indigitada Lei, que 
deram origem à contratação primitiva.
Aprovadas minutas.

 Senhor Procurador-Geral

Examino questão relacionada à possibi l idade de 
prorrogações sucessivas dos contratos de locação, para além de 
cinco anos, levantada pela Secretaria de Estado da Educação e 
Qualidade de Ensino, por intermédio do ofício 1.857-GSE/SEDUC, 
subscrito pela Secretária Executiva de Educação e Qualidade de 
Ensino, Dra. Calina Mafra Hagge. 

A consulta tem por objetivo saber se  em virtude de muitos 
dos contratos de locação de imóveis estarem completando 60 
(sessenta) meses [...], ainda é possível a prorrogação dos mesmos, 
perfazendo período superior aos 60 (sessenta) meses já 
executados?

Instruídos os autos com o Parecer da lavra do Dr.  Rodrigo 
Belém Lima, Assessor, que analisou a matéria e fez juntar minutas de 
contrato de locação e de termo aditivo para prorrogação com vistas à 
aprovação por esta PGE.

A indagação resulta de posicionamento exarado 
anteriormente por esta PGE.

Em conformidade com o Parecer n. 35/2009-PA-PGE, os 
contratos de locação celebrados pela Administração Pública 
Estadual deveriam observar o limite de 60 meses, por orientação da 
Inspetoria da Secretaria de Estado da Fazenda-SEFAZ. A citada 
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manifestação foi exarada em virtude de consulta feita pela Secretaria 
da Cultura-SEC, que, à época, informou ser esta a diretriz da SEFAZ. 
Nesse sentido, conquanto os argumentos expendidos no corpo da 
sobredita manifestação procuratorial reconhecessem não se tratar 
de ajuste enquadrável no art. 57, II, da Lei n. 8.666/93, para conciliar 
a decisão administrativa (SEFAZ) com os normativos legais, esta 
Casa orientou que, uma vez expirado o prazo de 60 meses do 
contrato de locação, caberia ao órgão interessado proceder à nova 
contratação, ao invés de formalizar aditivo de prorrogação de 
vigência.
 Já àquela altura, o parecer examinou a não subsunção, dos 
contratos de locação à regra do art. 57, II, da Lei n. 8.666/93, cujo 
trecho está assim redigido; 

[...] Nessa linha, o §3º, do art. 62 da Lei n. 8.666/93, ao determinar que 
os arts. 55 e 58 a 61 sejam aplicados, no que couber, aos contratos de 
seguro, de financiamento, de locação (em que o Poder Público figure 
como locatário) as situações de garantia e prazo de vigência devem 
ser regidas unicamente pelas normas de direito privado.
Ocorre que, qualquer que seja a interpretação que se dê à norma 
acima citada, não se pode olvidar que os contratos  administrativos 
não poderão se afastar de seu objetivo maior, que é o bem comum, 
sob pena de desvio de finalidade. Diante disso, é de se frisar que nos 
contratos celebrados pela Administração Pública o regime de Direito 
Público estará sempre presente, ainda que se trate de contratos 
predominantemente regidos pelo direito privado, como é o caso do 
contrato de locação.
[...] Conforme já afirmado neste parecer, o contrato de locação é 
regido predominantemente pelas regras de direito privado, em 
especial no que pertine ao prazo de vigência. Esse tem sido o 
fundamento legal pelo qual tem-se (sic) admitido a extensão do prazo 
de vigência dos contratos de locação em que a Administração Pública 
é locatária.

 O indigitado parecer finalizou ofertando solução para 
conciliar a orientação da SEFAZ com a previsão legal, no sentido de 
que, decorridos 60 meses, os contratos de locação não fossem 
prorrogados por aditamento, mas, sim, firmado novo instrumento 
contratual, ainda que com o mesmo locador e mesmo imóvel, sem 
olvidar as formalidades estabelecidas na Lei n. 8.666/93, em 
especial o art. 26, parágrafo único, II e III.
 Como visto, esta Especializada àquela altura já reconhecera 
que o art. 57, II da Lei n 8.666/93, não alberga as prorrogações de 
contratos de locação por somente 60 meses. Todavia, à vista da 
decisão administrativa exarada pela SEFAZ, ad cautelam, o parecer  
se conduziu pela observância ao prazo de 60 meses, com a 
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celebração de novo contrato, opção que também não foi e nem é 
capaz de gerar prejuízo ao andamento das atividades normais dos 
órgãos. Por outro lado, no mesmo sentido já havia legislação a 
regular a matéria, a exemplo da Lei n. 89/72 e Lei n. 8.248/75, do 
Estado e do Município de São Paulo, respectivamente.
 Neste processo, ora em exame, o nobre Assessor da 
SEDUC, em prol da concretização de termo aditivo de prorrogação 
em contratos da espécie, pontua o entendimento sustentado pela 
Corte de Contas da União. Entendimento que tal, permito-me citar, já 
era conhecido  por esta Chefia, razão por que, cabe registrar, em 
curso de atualização em licitações e contratos, por mim ministrado a 
servidores da Administração Estadual e patrocinado pelo Centro de 
Estudos Jurídicos desta Casa, levei-o ao conhecimento dos 
participantes.
 Em assim sendo, presente que não mais perdura a 
orientação da SEFAZ, pelo menos do que temos conhecimento, bem 
como a situação da locação de prédios para funcionamento das 
escolas é bastante peculiar, entendo que se torna possível acolher a 
proposição feita pela SEDUC, pelas razões que passo a expor.
 Em sede doutrinária calha colacionar as lições da Profa. 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro e do Prof. José dos Santos Carvalho 
Filho a respeito do contrato de locação, o que permite concluir pela 
possibilidade de prorrogação dos contratos de locação, sem a 
restrição do prazo de 60 meses, previsto no art. 57, II, da Lei n.  
8.666/93:

Locação é o contrato de direito privado pelo qual o proprietário-
locador transfere a posse do bem ao locatário, que tem obrigação de 
pagar certa importância - o aluguel - por período determinado de uso 
do bem.
O uso privativo nessa hipótese ocorre quando o bem pertence ao 
Estado. Se este celebra, como locador, contrato de locação com um 
particular, assumindo este a condição de locatário, deve o ajuste ser 
regulado normalmente pelo Código Civil, demonstrando o caráter 
privado da contratação.(Manual de Direito Administrativo, 9ª Edição, 
p. 904)
...quando a Administração celebra contrato cujo objeto apenas 
indiretamente ou acessoriamente diz respeito ao interesse geral (na 
medida em que tem repercussão orçamentária, quer do lado da 
despesa, quer do lado da receita), ela se submete ou pode submeter-
se ao direito privado; por exemplo, para comprar materiais 
necessários a uma obra ou serviço público, para colocar no seguro os 
veículos oficiais, para alugar um imóvel necessário à instalação de 
repartição publica, enfim, para se equipar dos instrumentos 
necessários à realização da atividade principal, está sim regida pelo 
direito público. (g/n)
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E não se aplica ainda aos contratos de direito privado celebrados pela 
Administração, porque o artigo 62, § 3º, ao determinar a aplicação, 
aos mesmos, das normas da Lei nº 8.666/93, fala expressamente nos 
artigos 55 e 58 a 61, pulando, portanto, o artigo 57, pertinente ao 
prazo.'
Os institutos de direito público são empregados quando a utilização 
tem finalidade predominantemente pública, ou seja, quando se 
destina ao exercício de atividades de interesse geral, como ocorre na 
concessão de uso de águas para fins de abastecimento da 
população; ao contrário, os institutos de direito privado são aplicados 
quando a utilização tem por finalidade direta e imediata atender ao 
interesse privado do particular, como ocorre na locação para fins 
residenciais e no arrendamento para exploração agrícola. Nesses 
casos, o interesse público é apenas indireto, assegurando a obtenção 
de renda ao Estado e permitindo a adequada exploração do 
patrimônio público, no interesse de todos.(Direito Administrativo, 13ª 
Edição, p. 557) (g/n)

 Convém, ainda, citar que para o Prof. Marçal Justen Filho, ao 
entender que o contrato de locação é classificado entre os semi 
públicos ou atípicos, é muito difícil determinar um critério diferencial 
entre os contratos privados praticados pela Administração e os 
contratos administrativos propriamente ditos. Várias são as 
formulações feitas, mas nenhuma atende integralmente. 
 Para o autor, 

[...]  Talvez a melhor solução seja reconhecer que a satisfação de 
determinadas necessidades estatais pressupõe a utilização de 
mecanismos próprios e inerentes ao regime privado, subordinados 
inevitavelmente a mecanismos de mercado. [...] Outra hipótese 
referida é a da locação de imóveis, em que a publicização do vínculo 
poderia conduzir à desnaturação da propriedade privada. O elenco 
do art. 62, §3º, inc. I apresenta evidente natureza exemplificativa. As 
referências ali contidas devem ser consideradas como um padrão 
para identificação de outras espécies contratuais similares, que não 
poderão perder suas características inerentes de natureza privada. 
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14ª 
edição, p.762). (g/n)

 Portanto, pelas opiniões doutrinárias coligidas vê-se que há 
possibilidade de prorrogar os ajustes de locação além do prazo de 60 
meses, obedecida a legislação de regência. De acordo com a Lei n. 
8.245/1991 (Lei do Inquilinato), no que tange à prorrogação, os 
contratos sob comento devem observância aos dispositivos a seguir 
citados: 

Art. 3º O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, 
dependendo de vênia conjugal, se igual ou superior a dez anos.
[...]
Art. 4º Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não 
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poderá o locador reaver o imóvel alugado. O locatário, todavia, 
poderá devolve-lo, pagando a multa pactuada, segundo a proporção 
prevista no art. 924 do Código Civil e, na sua falta, a que for 
judicialmente estipulada.
Parágrafo único. O locatário ficará dispensado da multa se a 
devolução do imóvel decorrer de transferência, pelo seu empregador, 
privado ou público, para prestar serviços em localidades diversas 
daquela do início do contrato, e se notificar, por escrito, o locador com 
prazo de, no mínimo, trinta dias de antecedência.
(...)
Art. 47 Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo 
inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-
se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser 
retomado o imóvel:
(...)

 Para corroborar, insta transcrever pronunciamentos da Corte 
de Contas Federal que albegam o entendimento aqui sustentado:

Acórdão n. 1.127/2009 - Plenário1
Relator: Ministro Benjamin Zimler
Data: 27.05.2009
Fonte: www.tcu.gov.br
 Assunto:
Locação - Bem imóvel - Administração locatária - Contrato - 
Prorrogação - Prazo superior a 60 meses - Possibilidade.
Sumário:
Consulta - Duração dos contratos de locação de imóvel para a 
administração pública - Conhecimento.
1. Pelo disposto no art. 62, § 3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, não se 
aplicam aos contratos de locação em que o Poder Público for locatário 
as restrições constantes do art. 57 da Lei.
2. Não se aplica a possibilidade de ajustes verbais e prorrogações 
automáticas por prazo indeterminado, condição prevista no artigo 47 
da Lei nº 8.245/91, tendo em vista que (i) o parágrafo único do art. 60 
da Lei nº 8.666/93, aplicado a esses contratos conforme dispõe o § 3º 
do art. 62 da mesma Lei, considera nulo e de nenhum efeito o contrato 
verbal com a Administração e (ii) o interesse público, princípio basilar 
para o desempenho da Administração Pública, que visa atender aos 
interesses e necessidades da coletividade, impede a prorrogação 
desses contratos por prazo indeterminado.
3. A vigência e prorrogação deve ser analisada caso a caso, sempre 
de acordo com a legislação que se lhe impõe e conforme os princípios 
que regem a Administração Pública, em especial quanto à verificação 
da vantajosidade da proposta em confronto com outras opções, nos 
termos do art. 3º da Lei nº 8.666/93.
(grifei)

 No corpo do sobredito Acórdão, o Ministro Relator citou o 
seguinte precedente:
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Acórdão n. 170/2005, TCU - Plenário
AC-0170-06/05-P
Ementa
Consulta formulada pelo Ministro de Estado da Previdência Social. 
Gestão de imóveis do INSS. Aplicação da legislação que rege a 
gestão do patrimônio imobiliário do INSS. Alienação dos imóveis não-
operacionais. Locação do imóvel como medida excepcional. Locação 
direta de imóveis operacionais a órgãos da Administração Pública. 
Direito de preferência aos atuais ocupantes no caso da venda. 
Conhecimento. Resposta ao consulente. Arquivamento.
[...] Como visto, o dispositivo não inclui a limitação de prazo prevista 
no artigo 57 como norma a reger os contratos citados. Depreende-se 
assim que a lei entendeu que os contratos ali referenciados, nos quais 
incluímos os contratos de locação em que a União atua como 
locadora, não poderiam ficar adstritos a tal restrição legal, uma vez 
que desta forma poderia haver ofensa ao interesse público.
A Administração Pública, como parte de uma avença que segue 
algumas regras do direito privado, tais como, por exemplo, a do 
reajuste, suportaria ônus desnecessário se, como locatária, findo o 
prazo de 5 anos ali previsto, tivesse que buscar outro imóvel para se 
alojar (a permanência no mesmo imóvel não seria garantida), com 
todos os ônus daí decorrentes, ou se, como locadora, tivesse que 
promover procedimento licitatório para substituir ou renovar contrato, 
cujo inquilino viesse arcando com todas as obrigações de forma 
tempestiva, e a preços de mercado, para buscar novos possíveis 
interessados que, ao final, arcarão com o mesmo preço já praticado.
Registro que não cabe neste momento argumentar no sentido que a 
administração pode não administrar bem tais contratos, tendo 
prejuízos quando não suportados por preços de mercado ou por 
outros motivos; este é um problema de má gestão, que poderia 
acarretar ao gestor responsável a aplicação de multa, pelo 
descumprimento de normas legais, ou mesmo débito, se identificado 
dano injustificável ao erário; ou seja, refoge ao cerne da questão legal 
aqui tratada.
Da mesma forma, não cabe argumentar que outros princípios 
estariam sendo inobservados, tais como isonomia, publicidade, e 
impessoalidade, todos inerentes aos direitos preservados aos entes 
que objetivam contratar com a Administração Pública. O princípio da 
supremacia do interesse público, em conjunto com o da legalidade, 
são os que prevalecem.
Lembro, ainda, que a Administração Pública, em qualquer tempo, 
bem como o particular, podem rescindir o contrato de locação, desde 
que observados, por lógico, os requisitos legais para tal ato.
(...)
- a Lei n. 8.666/93 não impõe aos contratos de locação em que a 
Administração Pública atua como locatária ou locadora a observância 
aos limites de prazos estipulados em seu art. 57; a vinculação está 
adstrita, segundo disposto em seu artigo 62, aos artigos 55 e 58 a 61, 
no que couber, e às demais normas gerais;'
32. Assim, propõe-se informar ao consulente que os contratos de 
locação em que a Administração Pública figura como locatária não se 
submetem ao limite temporal definido no art. 57, II da Lei n. 8.666/93.
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33. Todavia, em virtude da atenção e do zelo com a coisa pública, a 
duração adequada para esse tipo de contrato deve ser analisada 
caso a caso, sempre de acordo com a legislação que se lhe impõe e 
conforme os princípios que regem a Administração Pública, em 
especial quanto à verificação da vantajosidade da proposta em 
confronto com outras opções, nos termos do art. 3º da Lei n. 8.666/93.

 No âmbito da Advocacia Geral da União a Orientação 
Normativa n. 6. de 1/4/2009 perfilha idêntico posicionamento, a 
saber:

'A vigência do contrato de locação de imóveis, no qual a 
Administração Pública é locatária, rege-se pelo artigo 51, da Lei n. 
8.245, de 1991, não estando sujeita ao limite máximo de sessenta 
meses estipulado pelo inc. II do art. 57, da Lei n. 8.666, de 1993.'

 Como visto, há respaldo jurídico suficiente a permitir a 
prorrogação dos contratos de locação, celebrados pela 
Administração Pública Estadual, por prazo superior aos sessenta 
meses autorizados no art. 57, II, da Lei n. 8.666/93, eis que àquele 
dispositivo estes ajustes não se subsumem, em conformidade com o 
art. 62, §3º, do mesmo Estatuto de Licitações. 
 Assim, em harmonia com o princípio da legalidade, 
preconizado no caput do art. 37 da CF e no art. 3º, caput, da Lei n. 
8.666/93, acrescido dos entendimentos doutr inár ios e 
jurisprudenciais  coligidos, proponho a reformulação do 
posicionamento desta Casa, para admitir a prorrogação dos 
contratos de locação por prazo superior a 60 meses, desde que 
mantidas as condições do art. 24, X, da Lei n. 8.666/93, que deram 
origem à contratação.
 É o parecer.
 
 PROCURADORIA ADMINISTRATIVA/PGE, em Manaus, 14 
de janeiro de 2013.

HELOYSA SIMONETTI TEIXEIRA
Procuradora do Estado do Amazonas

Chefe da PA/PGE

PROCESSO Nº 7.648/2012-PGE
INTERESSADA: Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do 

Ensino.
ASSUNTO: Consulta atinente à prorrogação de contrato de locação.

PARECERES 23



 DESPACHO

 APROVO o Parecer n. 07/2013-PA/PGE, da Procuradora- 
Chefe da Procuradoria Administrativa, Drª Heloysa Simonetti 
Teixeira.
 
 ENCAMINHEM-SE os autos à SEDUC.
 
 GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, 
Manaus, 14 de janeiro de 2013.

CLÓVIS SMITH FROTA JÚNIOR
Procurador-Geral do Estado
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PROCESSO N. 556/2014-PGE
INTERESSADO: Secretaria  de  Estado  da  Juventude,  Desporto e 

Lazer
ASSUNTO: Tomada  de  contas   especial  e   ajuizamento  de  ação 

judicial

PARECER N. 50/2014-PA/PGE

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. 
IRREGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE 
CONTAS.  COMPETÊNCIA .  UT IL IDADE NA 
PROPOSITURA DE MEDIDA JUDICIAL.
- Cabe à Procuradoria Geral do Estado, caso a caso, 
avaliar a conveniência e a oportunidade do imediato 
ajuizamento de ação judicial antes do julgamento pelo 
Tribunal de Contas, uma vez que posterior decisão desta 
Corte pode acarretar em vulneração do interesse-
utilidade do processo de conhecimento instaurado, ante 
o surgimento do título executivo.
- A violação do dever de prestar contas é conduta que 
caracteriza, in abstrato, improbidade administrativa, 
sendo de bom alvitre a remessa dos autos ao Ministério 
Público Estadual.

Senhora Procuradora-Chefe

A Secretaria de Estado de Juventude, Desporto e Lazer, 
através do Ofício n. 040-FS/SEJEL, encaminha cópia dos autos do 
Proc. N. 021.05311.2013-SEJE, que trata de Tomada de Contas 
Especial instaurada para apurar irregularidades na prestação de 
contas do Convênio n. 13/2012, celebrado entre aquela pasta e a 
entidade INSTITUIÇÃO UNIDOS PELA AMAZÔNIA – IUPAM.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o 
órgão de origem observou os trâmites estabelecidos pela Instrução 
Normativa n. 008/2004 e pela Resolução n. 12/2012-TCE, na parte 
que cuida da tomada de contas especial.

Em caso de ausência ou irregularidade na prestação de 
contas, essa Especializada consolidou seu entendimento através do 
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Parecer n. 4/2012-PA/PGE, que consagra os pormenores das 
atitudes a serem observadas pelos órgãos da  Administração Direta 
do Poder Executivo, se não, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO NO DEVER 
DE PRESTAR CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. 
TRIBUNAL DE CONTAS. COMPETÊNCIA. UTILIDADE NA 
PROPOSITURA DE MEDIDA JUDICIAL.

- A ausência de prestação de contas de entidade privada que receba 
recursos públicos a partir de convênio enseja instauração de Tomada 
de Contas Especial.

- Conquanto instaurada Tomada de Contas Especial, a manutenção 
da omissão do dever de prestar contas pelo particular implica em 
remessa dos autos ao Tribunal de Contas, para ulterior julgamento.

- Independentemente do julgamento pela Corte de Contas, a pessoa 
jurídica de direito público possui interesse processual no ajuizamento 
de medidas judiciais que entender cabíveis, inclusive para forçar o 
convenente a prestar contas e/ou ressarcir o erário público.

- O julgamento pela irregularidade das contas no âmbito do Tribunal 
de Contas do Estado traz como consequência a imposição de multa e, 
se for o caso, a imputação de débito, para fins de ressarcimento ao 
erário.

- A decisão do Tribunal de Contas que impor débito e/ou multa tem 
eficácia de título executivo extrajudicial, viabilizando o ingresso direto 
com ação de execução.

- Cabe à Procuradoria Geral do Estado, caso a caso, avaliar a 
conveniência e oportunidade do imediato ajuizamento de ação judicial 
antes do julgamento pelo Tribunal de Contas, uma vez que posterior 
decisão desta Corte pode acarretar em vulneração do interesse-
utilidade do processo de conhecimento instaurado, ante o surgimento 
do título executivo.

- A omissão no dever de prestar contas é conduta suscetível de 
responsabilização por ato de improbidade.

 O encaminhamento dos autos a esta Procuradoria visa, 
portanto, verificar a conveniência e oportunidade no ajuizamento 
imediato de ação de ressarcimento, desde que a Tomada de Contas 
Especial revele um valor líquido de prejuízo ao erário. Em 
determinadas hipóteses é cabível o ajuizamento de ação de 
prestação de contas.
 No caso dos autos, o relatório da comissão de tomada de 
contas especial concluiu pela irregularidade na prestação de contas 
da convenente e, no mesmo passo, pela necessidade de devolução 
da primeira parcela do primeiro termo aditivo, correspondente a     
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R$ 496.853,43 (quatrocentos e noventa e seis mil oitocentos e 
cinquenta e três reais e quarenta e três centavos).
 Quanto ao ajuizamento imediato de ação judicial, entendo, 
particularmente, mais adequado aguardar o julgamento do processo 
no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, órgão que, 
além de ter uma apuração mais técnica, tem a competência legal de 

1impor sanção pecuniária (multa) por mera irregularidade , o que 
jamais ocorreria por meio de demanda judicial. Dessa forma, haverá, 
após julgamento pela Corte de Contas, maior valor a ser buscado em 
prol do erário estadual.
 Ademais, consoante já foi fundamentado no Parecer n. 
4/2012-PA/PGE, a decisão transitada em julgado do Tribunal de 
Contas que condenar o gestor de verbas públicas em pecúnia tem 
eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 71, §3º c/c 
art. 75, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil e 
art. 25 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas, dispensando inclusive inscrição em dívida ativa.
 Por fim, ainda que possa ser argumentado que em sede de 
execução por quantia certa a questão possa ser rediscutida em sede 
de Embargos à Execução, penso que essa ação incidental não é 
óbice para aguardar a formação do título executivo por dois motivos: 
(1) Desde o advento da Lei n. 11.382/2006 os Embargos à Execução 
não possuem o efeito suspensivo automático, tendo o embargante o 

1
Lei Orgânica do TCE/AM (Lei Estadual 2.423/96)

art. 20 - Verificada qualquer irregularidade nas contas, o Relator ou Tribunal: 
I - definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão inquinado; 
II - se houver débito, ordenará a intimação do responsável para, no prazo estabelecido em 
Resolução, apresentar razões de defesa, ou recolher a quantia devida; 
III - se não houver débito, notificará o responsável para, no prazo fixado em Resolução, 
apresentar razões de justificativa; 
IV - adotará outras medidas cabíveis.
(...)
Art. 25 - Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o Tribunal de Contas condenará 
o responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida de juros de mora 
devidos, podendo, ainda, aplicar-lhe a multa prevista no art. 53 desta Lei, sendo o instrumento 
da decisão considerado título executivo para fundamentar a respectiva ação de execução. 
Parágrafo Único - Não havendo débito, mas comprovada a ocorrência de que trata o artigo 22, 
inciso III, alínea a, b, c e d o Tribunal poderá aplicar ao responsável a multa prevista no artigo 
54, inciso I, desta Lei.
(...)
Art. 54 - O Tribunal poderá aplicar multa de até R$ 14.894,73 (quatorze mil, oitocentos e 
noventa e quatro reais e setenta e três centavos), ou valor equivalente em outra moeda que 
venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: 
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ônus de provar dano de futura e incerta reparação, consoante o 
disposto no art. 739-A, caput e §1º do Código de Processo Civil; (2) O 
rito dos Embargos à Execução é muito mais simplificado que o rito 
ordinário, comportando apenas impugnação aos embargos, 
eventual dilação probatória (que na maioria dos casos há julgamento 
antecipado, nos termos do art. 330, I do CPC) e julgamento da ação 
incidental, o que demonstra maior celeridade em eventual discussão 
acerca de eventual desconstituição do título executivo.
 Diante de todo o exposto, opino no sentido do não 
ajuizamento de medidas judiciais imediatas para haver eventual 
ressarcimento ao erário estadual, mas de se aguardar a decisão do 
Tribunal de Contas Estadual, a fim de amparar uma futura execução 
fiscal de dívida não tributária pelo Estado do Amazonas.
 Recomendo, ainda, a remessa dos autos ao Ministério 
Público Estadual.
 É a promoção. Submeto à consideração superior.
 
 PROCURADORIA  ADMINISTRATIVA-PA/PGE, em  
Manaus, 18 de março de 2014.

RAFAEL CÂNDIDO DA SILVA
Procurador do Estado

PROCESSOS N. 556 e 557/2014-PGE
INTERESSADA: Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e 

Lazer.
ASSUNTO: Tomada de contas especial e ajuizamento de ação 

judicial.

I - contas julgadas irregulares de que não resulte débito, nos termos do parágrafo único, do 
artigo 25 desta Lei; 
II - ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; 
III - ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano ao erário; 
IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência ou a decisão do 
Tribunal; 
V - obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas; 
VI - sonegação de processo, documento ou informação, em inspeções ou auditorias 
realizadas pelo Tribunal; 
VII - reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal.
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 DESPACHO
 
 Acolho os pareceres n. 49 e 50/2014-PA/PGE, subscritos 
pelo Dr. Rafael Cândido da Silva, Procurador do Estado, que segue o 
entendimento pacificado por esta PGE acerca da matéria.

Ao gabinete do Senhor Procurador-Geral.

 PROCURADORIA ADMINISTRATIVA/PGE, em Manaus, 18 
de fevereiro de 2014.

 HELOYSA SIMONETTI TEIXEIRA
Procuradora-Chefe/PA

PROCESSO N. 556/2014-PGE
INTERESSADA: Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e 

Lazer.
ASSUNTO: Consulta. Tomada de contas especial e ajuizamento de 

ação judicial.

 DESPACHO

 APROVO o Parecer n. 50/2014-PA/PGE, do Procurador do 
Estado Rafael Cândido da Silva, acolhido pela Procuradora-Chefe 
da Procuradoria Administrativa, Drª. Heloysa  Simonetti Teixeira.
 DEVOLVAM-SE os autos à SEJEL.
 
 GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, 
Manaus, 24 de fevereiro de 2014.

FABIO PEREIRA GARCIA DOS SANTOS
Procurador-Geral do Estado, em exercício

PARECERES 29





PROCESSO N. 5094/2014
INTERESSADOS: AMAZONASTUR
ASSUNTO: Ações publicitárias em período eleitoral

 PARECER N. 146/2014-PA/PGE

ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO 
PERÍODO ELEITORAL. PROIBIÇÃO PELO CÓDIGO 
E L E I T O R A L .  E X C E Ç Ã O  Q U E  D E V E  S E R 
INTERPRETADA  RESTRITIVAMENTE. 
O código eleitoral proíbe a publicidade institucional durante o 
período eleitoral, resalvando apenas a propaganda de 
produtos que tenham concorrência no mercado.
A interpretação da norma faz surgir mais uma possibilidade 
de exceção que seria a publicidade realizada no exterior e no 
País para público-alvo constituído de estrangeiros.
Essa nova exceção, por não estar contida em lei, deve ser 
interpretada restritivamente.

 

 Senhora Procuradora-Chefa
 
 Cuida-se de ofício encaminhado pela AMAZONASTUR, 
contendo consulta referente à possibilidade da contratação de 
serviços de veiculação VT promocional do Turismo no Amazonas, na 
grade de programação da Record News, em âmbito internacional e 
nacional (exceto Amazonas) durante o período eleitoral.
 O caderno processual compõe-se do expediente enviado 
pela AMAZONASTUR e cópia da Instrução Normativa n. 6 de 14 de 
março de 2014, editada pela Secretaria de Comunicação Social da   
Presidencia da República. 
 É o sucinto relatório. Passo à fundamentação.
 Dispõe o Código Eleitoral:

Art. 73 São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as 
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades 
entre candidatos nos pleitos eleitorais:
...
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
...
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham 
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, 
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
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federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da 
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente 
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

 No âmbito da União, tal dispositivo foi regulamentado pela  
Instrução Normativa n. 6 de 14 de março de 2014, editada pela 
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, 
que dispõe:

Art. 1º A suspensão da publicidade dos órgãos e entidades, no 
período eleitoral de 2014, obedecerá ao disposto nesta Instrução 
Normativa.
Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, a publicidade 
submetida ao controle da legislação eleitoral compreende:
I - a Publicidade Institucional;
II - a Publicidade de Utilidade Pública;
III - a publicidade de produtos e serviços que não tenham 
concorrência no mercado.
Art. 3º Não se incluem no âmbito da publicidade submetida ao 
controle da legislação eleitoral as ações publicitárias referentes à:
I - Publicidade Legal;
II - publicidade de produtos ou serviços que tenham concorrência no 
mercado;
III - publicidade realizada no exterior e no País para público alvo 
constituído de estrangeiros.

 Podemos, também, tomar como exemplo o Decreto 14.203 
de 11/05/2010, do Estado do Piauí, que dispõe:

Art. 3º Não se incluem no âmbito da publicidade sob controle da 
legislação eleitoral as ações:
I - de Publicidade Legal;
II - de publicidade de produtos ou serviços que tenham concorrência 
no mercado;
III - de publicidade realizada no exterior e no País para público-alvo 
constituído de estrangeiros.

 A proibição do art. 73 do Código Eleitoral visa assegurar a 
igualdade entre os candidatos e impedir o favorecimento indevido, 
através da publicidade institucional, dos candidatos que estão no 
governo.
 Desse modo, deixando de lado uma interpretação literal da 
lei, a União e diversos Estados editaram normativos adicionando 
exceções que não seriam incompatíveis com o artigo 73.
 Uma dessas exceções refere-se à publicidade realizada no 
exterior e no País para público alvo constituído de estrangeiros.
 A Consulente pretende utilizar essa interpretação do Código 
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Eleitoral para contratar a emissora "Record News" para veiculação 
de VT promocional do Turismo no Amazonas em âmbito 
internacional e nacional (exceto Amazonas).
 Data vênia entendo que a pretensão da demandante não 
está abrangida pela interpretação extensiva dada pela Secretaria de 
Comunicação da União e até pelo entendimento desta PGE.
 Em reunião com a Assessoria Jurídica da AGECOM e da 
AMAZONASTUR, o Procurador do Estado que subscreve deixou 
assente seu entendimento pela possibilidade de aplicação da  
Instrução Normativa n. 6 de 14 de março de 2014, editada pela 
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República  
como exemplo pelo Estado do Amazonas, sendo possível a 
AMAZONASTUR veicular propaganda do turismo do Amazonas no 
exterior para público alvo constituído de estrangeiros.
 Ocorre que, agora, na Consulta, a AMAZONASTUR 
pretende contratar a "Record News" para veiculação de VT 
promocional do Turismo no Amazonas em âmbito internacional e 
nacional (exceto Amazonas).
 O próprio slogan da Record Internacional, em seu site, revela 
o seu publico alvo: "Programas para brasileiros que vivem no exterior 
e para estrangeiros que apreciam nossa cultura".
 Ora, nesse sentido resta claro que a publicidade em âmbito 
nacional (exceto Estado do Amazonas) é altamente temerária. Com 
a evolução da TV pela internet e via satélite, a veiculação de tal 
propaganda facilmente atingiria amazonenses residentes no Estado, 
ou não.
 Quanto à veiculação de propaganda de turismo na Record 
News Internacional,  em outros países, entendo que tal publicidade 
também não preenche os requisitos para a não configuração de 
violação à lei eleitoral.
 É que ao contratar a Record News, a AMAZONASTUR não 
atingirá o público alvo estrangeiro, mas, essencialmente, o público 
de brasileiros que vive no exterior. 
 Essa propaganda, além de ser ineficiente, atingiria a 
isonomia do pleito para Presidente da República, eis que os 
brasileiros residentes no exterior podem votar para Presidente, e, 
segundo informação passada na reunião, a verba para tal 
contratação seria federal.
 O Código Eleitoral proíbe a publicidade institucional durante 
o período eleitoral, resalvando apenas a propaganda de produtos 
que tenham concorrência no mercado.
 A interpretação da norma faz surgir mais uma possibilidade 
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de exceção, que seria a publicidade realizada no exterior e no País, 
para público-alvo constituído de estrangeiros.
 Essa nova exceção, por não estar contida em lei, deve ser 
interpretada restritivamente.
 Assim, entendo que a AMAZONASTUR pode veicular 
propaganda do turismo do Amazonas no exterior, através de 
emissora de TV estrangeira. Dentro do país, mas fora do Estado, tal 
publicidade só seria possível se existisse uma emissora no Brasil 
com público-alvo constituído de estrangeiros, o que não é o caso da 
Record News.
 Já que não existe lei autorizando tal publicidade, esse 
entendimento  deve ser aplicado com cautela.
 Constitui medida de prudência, para evitar severas 
penalidades impostas pelo TRE, a veiculação, em período 
eleitoral, de publicidade apenas para público alvo constituído 
de estrangeiros. 
 Por todo exposto, cabe concluir pela impossibilidade de 
contratação da emissora "Record News" para veiculação de VT 
promocional do Turismo no Amazonas em âmbito internacional e 
nacional (exceto Amazonas) e pela possibilidade de contratação de 
emissora estrangeira, tenha publico alvo constituído de 
estrangeiros.
 À consideração superior

 PROCURADORIA ADMINISTRATIVA-PGE, em Manaus 
(AM), 18 de setembro de 2014.

LEANDRO VENICIUS FONSECA ROZEIRA
Procurador do Estado

PROCESSO Nº 5094/2014-PGE 
INTERESSADO: AMAZONASTUR
ASSUNTO: Consulta. Vedações quanto à propaganda institucional 

em período eleitoral.

DESPACHO

A questão trazida a exame desta Casa diz respeito ao exame 
da possibilidade, ou não, de ser veiculada, no exterior, 
promoção/publicidade no exterior de serviço de turismo, ofertado 
pela AMAZONASTUR.
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De início, cumpre-me mencionar que o Decreto n. 34.867, de 
10 de junho de 2014 e a publicação do Anexo I da Lei n. 9.504, de 30 
de setembro de 1997, não fazem referência especial a qualquer 
exceção às condutas vedadas pelos agentes públicos, em período 
eleitoral.

No âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, insta consignar que 
a jurisprudência é rarefeita, com algumas manifestações, sendo que 
as decisões pertinentes ao tema tratam a matéria como publicidade 
institucional. Acerca da veiculação de ações promocionais no 
exterior, direcionadas ao público estrangeiro, de fato, não encontra 
óbice legal, conforme sustenta o parecer, em consonância com a 
legislação de regência.

Para exemplificar, embora se refira a pleito eleitoral anterior, 
cite-se a resposta do Ministro Luiz Carlos Madeira à Secretaria de 
Estado da Comunicação do Governo Federal à época:

"As vedações do art. 73 da Lei n. 9.504/97 visam assegurar a 
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais.
A propaganda de que se cogita tem natureza comercial no plano 
internacional a ser desenvolvida no exterior. Trata-se da 
competitividade de produtos brasileiros em outros continentes, de 
certo modo relacionada com os efeitos da crise Argentina.
Tenho por evidente o relevante interesse público e a urgência.
O tema pode, de certo modo, ser enquadrado nas exceções da alínea 
b, VI, do art. 73 da Lei n. 9.504/97.
Anoto que o § 3.º desse artigo procura restringir o alcance da 
vedação.
A propaganda de que cuida a consulta não repercute no pleito, não 
privilegiando nem prejudicando, por conseguinte, qualquer 
candidato, partido ou coligação.
(...)
Assim, respondo a consulta no sentido de que não há óbice para a 
realização de propaganda comercial em língua estrangeira, no 
exterior, visando dar maior competitividade a produtos e serviços 
nacionais internacionalmente (voto Consulta 783).

Em outra oportunidade o TSE se manifestou sobre ações de 
publicidade institucional realizadas no Brasil, mas com público alvo 
formado por estrangeiros, compradores e investidores estrangeiros. 
da relatoria do Ministro Nelson Jobim (Consulta PET n. 1130/2002), e 
mencionou precedente da Consulta 783, verbis:

“No caso, pretende-se realizar a campanha no Brasil. Entretanto, o 
público alvo também é externo. A campanha está voltada à captação 
de investimentos e incentivo às exportações brasileiras. Aplicável o 
entendimento da Consulta 783.
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A Campanha não possui repercussão no resultado do pleito para 
prejudicar ou beneficiar qualquer candidato, partido ou coligação.
Assim, não há razão para que essa propaganda fique sujeita às 
restrições previstas aos órgãos da Administração durante o período 
eleitoral.
Ante o exposto, autorizo a veiculação da campanha publicitária para 
promover a 1ª Feira Internacional da Amazônia, nos termos das 
mensagens contidas no material acostado nos autos.»

No caso em apreço, a publicidade será veiculada no exterior, 
no intuito de fomentar a atividade de turismo estrangeiro no Estado 
do Amazonas.

Nesse contexto, razoável e indicado recomendar a feitura de 
textos em língua estrangeira, para atingir o objetivo colimado.

Com as observações expostas, acolho o Parecer n. 
146/2014-PA/PGE, da lavra do Dr. Leandro Venicius Fonseca 
Rozeira, Procurador do Estado, que também desaconselha a 
contratação, para prestação dos serviços, de empresa nacional que 
se destina ao público brasileiro no exterior.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador-Geral.

PROCURADORIA ADMINISTRATIVA/PGE, em Manaus, 18 
de setembro de 2014.

 
HELOYSA SIMONETTI TEIXEIRA

Procuradora-Chefe/PA

PROCESSO N. 5.094/2014-PGE
INTERESSADA: AMAZONASTUR.
ASSUNTO: Consulta. Ações Publicitárias em  período eleitoral.

 DESPACHO

 APROVO o parecer n. 146/2014-PA/PGE, da Procurador do 
Estado Leandro Vinicius Fonseca Rozeira, acolhido pela 
Procuradora-Chefe da Procuradoria Administrativa, Drª. Heloysa  
Simonetti Teixeira.
 DEVOLVAM-SE os autos  à  AMAZONASTUR.

 GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, 
Manaus, 18 de setembro de 2014.

CLÓVIS SMITH FROTA JUNIOR
Procurador-Geral do Estado
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PROCESSO N. 5680/2014-PGE
INTERESSADO: Secretaria de Estado de Segurança Pública – SSP
ASSUNTO: Processo Administrativo Sancionatório - imposição de 

multa - possibilidade de conversão – fornecimento de 
equipamentos de informática

PARECER N. 163/2014-PA/PGE

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OFENSA AO 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. 
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE.
É defeso ao gestor da coisa pública a conversão de multas, 
aplicadas em Processo Sancionatório, em fornecimento de 
bens, dado a impossibilidade de escolha do fornecedor.

 

Senhora Procuradora-Chefa

 

Cuida-se do Ofício n. 2.413/2014-GS/SSP, mediante o qual o 

Senhor Francisco Ferreira da Silva Sobrinho, Secretário Executivo 

Adjunto de Segurança Pública, encaminha ao Senhor Procurador-

Geral do Estado os autos do Processo n. 00405/2014-SSP, para 

“apreciação dessa Douta Casa de Advogados Públicos quanto à 

proposta da empresa E. M. Cunha Neto – EPP às fls. 51-SSP, 

considerando o Relatório da Comissão Especial instaurada para 

apurar as causas e definir responsabilidades da citada empresa pelo 

não cumprimento da Cláusula Segunda do Termo de Contrato nº 

49/2013-SSP”. (destaquei)

 I - RELATÓRIO

 O caso
 
 Trata-se, em apertada síntese, de Contrato Administrativo n. 
49/2013-SSP, ajustado com a empresa acima identificada, realizado 
por meio do Pregão Eletrônico n. 569/2013-CGL, tendo por objeto a 
aquisição, de 1 (um) Sistema de Simulação de Tiro, para a Secretaria 
de Estado de Segurança Pública do Amazonas, para atuação na 
Copa 2014, com recursos do Convênio n. 761892/2011-SENAS/MJ, 
no valor de R$ 563.111,99 (quinhentos e sessenta e três mil, cento e 
onze reais e noventa e nove centavos)
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 Alegando entraves burocráticos na importação do 
equipamento, a empresa contratada solicitou prorrogação de prazo, 
capaz de viabilizar a entrega completa do material licitado.
 A Administração, aceitando as razões da contratada e, à 
compreensão de que os prazos de início, de conclusão e de entrega 
admitem prorrogação, que há de ser sempre justificada por escrito e 
autorizada pela autoridade competente, deferiu o pedido e, autorizou 
a prorrogação de entrega do objeto contratado até o dia 11.02.2014, 
conforme Termo Aditivo às fls. 28/29-PGE.
 Acontece, que logo em seguida, inopinadamente e sem 
qualquer motivação, a empresa E. M. Cunha Neto – EPP formula 
pedido (fls. 32/PGE) de revogação do Pregão Eletrônico e do Termo 
de Contrato acima apontados.
 Incontinenti, a Autoridade Administrativa, por meio da 
Portaria n. 074/2014-GSSSP, instituiu Comissão Especial, 
instaurando o regular processo administrativo sancionatório, com as 
garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, para 
apurar responsabilidade da empresa contratada, pela inexecução 
total do contrato, cuja conclusão recomenda, literis:

(...)
I) Declarar a Empresa E.M. Cunha Neto – EPP, responsável pelo 
não cumprimento da entrega do objeto licitado, por não ter 
apresentado a esta Administração Pública justificativa plausível pelo 
descumprimento do contrato em comento;
II) Considerar injustificada a inexecução total do objeto do Contrato 
n. 49/2013-SSp, firmado com a Empresa E.M. CUNHA NETO-ME, 
aplicar a sanção de advertência c/c a multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor do Contrato, que equivale ao montante de R$ 56.311,00 
(cinquenta e seis mil, trezentos e onze reais) de acordo com o art. 87, 
incisos I e II, combinado com o que estabelece o Contrato n. 49/2013-
SSP, Cláusula Décima, inciso III;
III) Ressaltando que na defesa da empresa E.M. Cunha Neto – EPP a 
Comissão Especial/SSP/AM houve uma proposta na aplicação da 
multa revertida em doação de 05 microcomputadores...Cabe 
mencionar, que apesar de ser de grande interesse dessa secretaria 
receber estes equipamentos, entendemos que somente o órgão 
jurídico superior deste Estado poderá reverter tal forma de 
pagamento da multa;
IV) Após decisão superior (,..).encaminhar os autos a Procuradoria 
Geral do Estado, para conhecimento e adoção das medidas cabíveis. 

 

De par com as conclusões da Comissão Especial, pede, 
objetivamente, o Senhor Secretário Executivo Adjunto da SSP, 
pronunciamento desta PGE quanto à possibilidade jurídica de 
converter a aplicação de penalidade contratual aplicada à empresa 
faltosa, em fornecimento de equipamentos de informática.
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É o que cabe relatar.

II - MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO.

CONVERSÃO DE MULTA EM FORNECIMENTO DE BENS – ILEGALIDADE – 
OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 37 “CAPUT” E INC. XXI DA CF - 
DESRESPEITO À LEI 8.666/93 – LEI DE LICITAÇÕES.

 A questão nuclear suscitada – conversão de multa 
sancionatória em bens – impõe, antes de qualquer investigação, 
indagar se o executor da função administrativa, in casu, o Titular da 
SSP, tem competência para praticar o ato, com fundamento no 
principio da legalidade administrativa, inscrito no Art. 37, “caput” da 
Constituição Federal.         
 Isso significa dizer, existência de autorização legislativa que 
atribua à autoridade competência para autorizar a desejada 
conversão. Dito de outro modo, a matéria guarda nítida prevalência e 
enfoque, no campo do Direito Constitucional, em razão dos 
principios constitucionais que informam a Administração Pública, 
previstos nos artigos 5º, II, e 37 “caput” da Constituição de 88.
         Nesse cenário, colhe-se do receituário de Celso Antonio 
Bandeira de Melo que, no Estado de Direito, a Administração, só 
pode agir, em obediência à lei, esforçada nela e tendo em mira o fiel 
cumprimento das finalidades assinadas na ordenação normativa.
  Portanto, o principio constitucional da legalidade só permite 
ao gestor público fazer aquilo que esteja expressamente previsto em 
lei, revelando-se defeso a realização de conversão de multa 
sancionatório em fornecimento de bens, sem existência de lei que 
expressamente autorize a realização do ato.
 E mais, o principio da legalidade exige uma relação de 
subsunção. Em outras palavras, para a legitimidade de um ato 
administrativo é insuficiente o fato de não ser ofensivo à lei, cumpre 
que seja praticado com embasamento em alguma norma permissiva 
que lhe sirva de supedâneo (Celso Antonio Bandeira de Melo).
 Não há nos autos, indicação de lei que ampara e autoriza, 
nas condições eventualmente permitidas pelo legislador baré, a 
requerida conversão, logo, por esse entendimento, revela-se ilegal a 
pretendida conversão de multa em fornecimento de bens.                                       
 Acresça-se, somente para efeito de argumentação, que na 
hipótese de deferimento do pleito, a desejada conversão, arreda por 
oblíqua via, o preceito constitucional que estabelece que as obras, 
serviços e compras serão contratados mediante licitação publica que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. 
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 Especificamente sobre o tema, o Tribunal de Contas da 
União já manifestou entendimento acerca da ilegalidade da conduta 
semelhante praticada pela Gerência Administrativa do IBAMA no 
Estado do Paraná, que indevidamente autorizou a conversão de 
multas ambientais em fornecimento de equipamentos e prestação 
de serviços
 Na decisão prolatada em 17.3.2004 (TCU, Plenário, Acórdão 
n. 275/2004, DOU de 29.3.2004), o Ministro Relator entendeu que a 
conversão das multas nos moldes supracitados caracterizou ato de 
gestão ilegítimo e antieconômico. Confira-se trecho do relatório do 
decisum;

“(...) outro aspecto que não pode ser desconsiderado é o que pode 
ocasionar essa forma de transação. Se aceita esta forma de realizar 
conversões de multas, a GEREX/PR poderia até deixar de realizar 
licitações e passar a escolher seus fornecedores no cadastro de 
empresas multadas por causar danos ao meio ambiente, em flagrante 
beneficio aos infratores”. (destaquei)

 A exemplo do que foi decidido pelo TCU, tem-se que a 
conversão das multas aplicadas pela Secretaria de Estado de 
Segurança, em fornecimento de  bens – microcomputadores – 
configura flagrante ofensa à Constituição Federal  e à Lei de 
Licitações e Contratos Públicos, seja por desrespeito ao princípio da 
legalidade administrativa, seja pela escolha do fornecedor que, 
constitui, igualmente, ofensa aos princípios da isonomia e da 
impessoalidade que informam as contratações públicas.
 Assim, por força ex lege, a conversão de multa em 
fornecimento de bens por empresa faltosa, importa flagrante 
ilegalidade, incompatível com a gestão da coisa pública.
 À superior consideração.

 PROCURADORIA ADMINISTRATIVA-PA/PGE, em Manaus 
(AM), 30 de outubro de 2014. 

PAULO JOSÉ GOMES DE CARVALHO
Procurador do Estado

PROCESSO N. 5.680/2014-PGE 
INTERESSADO: Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP
ASSUNTO: Processo Administrativo Sancionatório – Conversão de 

multa por fornecimento de equipamento.
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Acolho o Parecer n. 163/2014-PA-PGE, da lavra do Dr. Paulo 
José Gomes de Carvalho, Procurador do Estado, que conclui, com 
espeque no princípio da legalidade, pela impossibilidade de 
conversão da multa aplicada por descumprimento contratual pelo 
fornecimento de equipamentos.

Adite-se, ademais, que a previsão do contrato – Termo de 
Contrato n. 49/2013-SSP -, de acordo com a Cláusula Décima – 
Penalidades – é expressa quanto às hipóteses e forma de aplicação 
de multa. Assim, presente o princípio da vinculação ao edital, 
refletido na minuta de contrato que o integrou, também me pareceria 
violado, em caso de aceitação da proposta do fornecedor para 
conversão da multa.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador-Geral.

PROCURADORIA ADMINISTRATIVA/PGE, em Manaus, 4 
de novembro de 2014.

 
HELOYSA SIMONETTI TEIXEIRA

Procuradora-Chefe/PA

PROCESSO N. 5.680/2014-PGE 
INTERESSADO: Secretaria de Estado da Segurança Pública
ASSUNTO: Consulta. Proposta da empresa E.M Cunha Neto-EPP. 

Descumprimento do Contrato n.49/2013-SSP

 DESPACHO

 APROVO o parecer n. 163/2014-PA/PGE, do Procurador do 
Estado Paulo José Gomes de Carvalho, acolhido com acréscimos 
pela Procuradora-Chefe da Procuradoria Administrativa, Dr.ª 
Heloysa  Simonetti Teixeira.
 DEVOLVAM-SE os autos à AMAZONASTUR.

 GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, 
Manaus,18 de setembro de 2014.

CLÓVIS SMITH FROTA JUNIOR
Procurador-Geral do Estado 
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PROCESSO N. 5.893/2014-PGE
INTERESSADO: Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP
ASSUNTO: Consulta sobre possibilidade de prorrogação de 

contrato.

 PARECER N.  181/2014-PA-PGE

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRORROGAÇÃO. 
EMPRESA INIDÔNEA.
A prorrogação de contrato de natureza contínua corresponde 
a um novo contrato, eis que o primeiro ajuste foi 
integralmente cumprido e o novo diz respeito a um período 
futuro.
A sanção de declaração de inidoneidade não tem o condão 
de rescindir automaticamente o contrato em andamento, 
mas alcança a prorrogação/renovação, impedindo a nova 
contratação com a empresa inidônea. Efeitos ex nunc.

Senhor Procurador-Geral

 Cuida-se de consulta encaminhada pela Secretaria de 
Estado da Segurança Pública, representada pela Secretária 
Executiva da Pasta, Drª Circe Maria Lima Gandra Baptista, que 
subscreve o ofício n. 2.503/2014-GS/SSP.
 Instruídos os autos, no que interessa, com a seguinte 
documentação: termo de contrato n. 062/2011; cópia de informação 
junto ao site da Controladoria Geral da União sobre a empresa Delta 
Construções DS/A; declaração de inidoneidade; notícia veiculada no 
site da CGU; Parecer n. 427/2014-AJ/SSP-AM. 
 Ao que se lê no Parecer n. 429/2014-AJ/SSP-AM, a consulta 
encaminhada diz respeito ao término do Contrato n. 075/2014-SSP, 
cujo objeto é a locação de veículos, celebrado com a sociedade 
empresária Delta Construções S.A., que foi declarada inidônea, 
conforme publicação no Diário Oficial da União, de 13.6.2012, pela 
Controladoria Geral da União.
 Trata-se de situação similar àquela analisada no Proc. n. 
5.889/2014-PGE, no qual exarei o Parecer n. 179/2014-PA-PGE e 
no Processo n. 5.892/2014, que resultou no Parecer n. 180/2014, 
razão por que sigo o mesmo entendimento aqui.
 Nesta oportunidade, não há indicação de questionamento 
claro a ser respondido por esta PGE. A bem da verdade, há o citado 
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parecer jurídico que tratou sobre a impossibilidade de prorrogação 
do contrato, com base no art. 57, II, da Lei n. 8.666/93, em virtude da 
declaração de inidoneidade contra a citada empresa, pela CGU.
 A Assessoria Jurídica manifestou-se pela regularidade do 
encerramento do contrato n. 62/2011-SSP, ao tempo em que afirmou 
ser discricionária a decisão sobre a prorrogação do contrato.
 Considerando que a prorrogação do contrato, nesse caso, 
está atrelada à existência de uma sanção aplicada pela CGU, in 
casu, a declaração de inidoneidade, é de se inferir que a dúvida a 
afligir o órgão seja, realmente, a de poder, ou não, a Administração 
prorrogar um contrato, cuja empresa contratada tenha sofrido tal 
sanção.
 Acerca do tema, faço colacionar a ementa do Parecer n. 
18/2012-PA-PA, sobre o tema vertente:

‘‘PARECER N. 18/2012 -PA-PGE
ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
SANÇÕES. SUSPENSÃO PARA LICITAR E CONTRATAR. 
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. EFEITOS. EX NUNC. 
A aplicação de sanções genéricas - suspensão para licitar e 
contratar com a Administração e declaração de inidoneidade 
- tem efeitos ex nunc, e não atinge, de modo automático, os 
contratos em vigor. Todavia, pode a Administração decidir 
pela apuração de falta cometida pela empresa, por meio de 
processo administrativo, se entender conveniente e 
oportuno, e desde que constatado vínculo entre a conduta e 
a lesão aos direitos fundamentais."

 A conclusão foi no sentido de que a Administração não está 
obrigada a rescindir, automaticamente, contrato em vigência, como 
efeito direto da aplicação de penalidade - suspensão temporária 
para licitar ou contratar com o Poder Público e declaração de 
inidoneidade - ocorrida em outro contrato. Poderá, avaliadas a 
oportunidade e a conveniência, em cada caso, decidir por instaurar 
processo administrativo para apuração de eventual inadimplemento 
e posterior aplicação de sanção.
 No entanto, em se tratando de prorrogação, entendo que a 
tanto não está autorizada, uma vez que a empresa não mais 
preenche os requisitos necessários à continuação do ajuste, diante 
da sanção aplicada que a declarou inidônea para contratar com a 
Administração. É que a prorrogação com fundamento no art. 57, II, 
da Lei n. 8.666/93, tem natureza de renovação, ou seja, é uma nova 
avença que será celebrada, embora com o mesmo contratado. Aliás, 
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nesse particular reside a diferença entre prorrogação de prazo, 
previsto no art. 57, §1º, e a prorrogação do contrato, inserida no art. 
57, II, ambos da Lei n. 8.666/93.
 Na manifestação que mencionei, esclareci acerca dos 
efeitos das sanções aplicáveis no âmbito dos contratos 
administrativos, que, porque aplicáveis a este caso, passo a 
transcrever:
 "Ao compulsar a legislação de regência, nota-se que o art. 
78, da Lei n. 8.666/93, ao listar os motivos para rescisão contratual, 
não faz alusão à hipótese de aplicação de sanção à contratada como 
motivo para rescindir outros ajustes acaso existentes. Assim, com 
amparo no princípio da Reserva Legal, infere-se, de forma 
apriorística, que se houver aplicação de uma dessas sanções, a 
Administração não estará obrigada, automaticamente, a rescindir os 
demais contratos. Contudo, ainda há que se refletir detidamente 
sobre o assunto.
 Na análise feita sobre o tema por Marçal Justen Neto , o autor 
separa as sanções aplicáveis aos contratos em duas modalidades: 
as internas ao contrato (rescisão art. 78, advertência - art. 87, inc. I, e 
multa - art. 87, inc. II) e as que produzem efeitos externos ao 
contrato, também denominadas como sanções genéricas 
(suspensão temporária - art. 87, inc. III e declaração de inidoneidade 
- art. 87). 
 Estas sanções têm sido aplicadas de forma rotineira, sem 
observância às peculiaridades de cada situação. Isto porque na 
aplicação de sanções administrativas, presente que na lei de 
licitações os tipos são abertos, ou seja, a tipicidade não está 
estritamente delineada nos dispositivos legais, deve ser observado o 
princípio da proporcionalidade e o grau de extensão do prejuízo 
causado ao interesse público. Em assim sendo, a imposição de 
penalidades não pode e não deve ser de forma linear, mas, sim, com 
avaliação individual, sobretudo quando for hipótese de sanção 
genérica, cujos resultados atingem a situação patrimonial da 
empresa no mercado, ao proibi-la de contratar com o Poder Público.
Na situação fática temos a aplicação de penalidade genérica, uma 
vez que se trata de suspensão para licitar e contratar com o Poder 
Público. 
 A partir dessas notas preambulares, passo a analisar os 
aspectos que precedem o entendimento final sobre o mérito da 
consulta.

 PRIMEIRO ASPECTO - alcance das sanções genéricas
 Faz-se importante demonstrar se o efeito da sanção aplicada 
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pode se estender a todos os entes da Administração Pública, 
indistintamente. Em que pese existirem entendimentos doutrinários 
contrários, o Superior Tribunal de Justiça possui vasta jurisprudência 
no sentido de que tanto a declaração de inidoneidade quanto a 
suspensão temporária para licitar e contratar com o Poder Público 
estende seus efeitos a todos os Entes, independentemente da 
esfera em que se deu a aplicação da penalidade. Entendimento que 
tal está consubstanciado nos julgamentos da 2ª Turma dos 
Recursos Especiais (n. 151.567-RJ, de 25/02/2003 e n. 174.274-SP, 
de 19/10/2004), assim ementados:

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇAO - 
S U S P E N S Ã O  T E M P O R Á R I A  -  D I S T I N Ç Ã O  E N T R E 
ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INEXISTÊNCIA 
- IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇAO DE LICITAÇÃO 
PÚBLICA - LEGALIDADE - LEI N. 8.666/93, ART. 87, INC. III.
- É irrelevante a distinção entre os termos Administração Pública e 
Administração, por isso que ambas as figuras (suspensão temporária 
de participar em licitação (inc. III) e declaração de inidoneidade (inc. 
IC) acarretam ao licitante a não-participação em licitações e 
contratações futuras. 
- A Administração Pública é uma, sendo descentralizadas as suas 
funções, para melhor atender ao bem comum.
- A limitação dos efeitos da "suspensão de participação de licitação" 
não pode ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do 
desvio de conduta que inabilita o sujeito para contratar com a 
Administração se estendem a qualquer órgão da Administração 
Pública.

ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM 
LICITAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTES OU ÓRGÃOS 
DIVERSOS. EXTENSÃO DA PUNIÇÃO PARA TODA A 
ADMINISTRAÇÃO.
1. A punição prevista no inciso III do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 não 
produz efeitos somente em relação ao órgão ou ente federado que 
determinou a punição, mas a toda a Administração Pública, pois, caso 
contrário, permitir-se-ia que empresa suspensa contratasse 
novamente durante o período de suspensão, tirando desta a eficácia 
necessária.
2. Recurso especial provido.

 Na esfera administrativa, o Tribunal de Contas da União 
reformulou seu posicionamento, por meio do Acórdão 2.218/2011 - 
Primeira Câmara, anteriormente sustentado no Acórdão n. 
1.166/2010-TCU- 1ª Câmara, e passou a admitir o mesmo 
entendimento da Egrégia Corte Superior, quando acatou, por 
sugestão do Ministro Relator o voto complementar apresentado pelo 
Ministro Relator da Deliberação Recorrida Walton Alencar 
Rodrigues. A seguir, breve trecho da sobredita decisão:
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PEDIDO DE REEXAME. REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. EDITAL. 
CLÁUSULA IMPEDITIVA DE PARTICIPAÇÃO DE INTERESSADOS 
SUSPENSOS POR ENTE DISTINTO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. SANÇÕES APLICADAS A PESSOA JURÍDICA. 
ALCANCE DOS EFEITOS. DETERMINAÇÕES. INTERPOSIÇÃO 
DE RECURSO. CONHECIMENTO. NEGADO PROVIMENTO.
[...]
VOTO COMPLEMENTAR
A determinação contida no item 1.5.1 do Acórdão n. 1.166/2010-TCU-
1ª Câmara, contestada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária, decorreu do entendimento de que a sanção prevista no 
art. 87, inciso III, da Lei n. 8.666/1993 restringia-se à entidade que a 
aplicou e, por isso, a Infraero deveria se abster de incluir em seus 
editais de licitação cláusula impedindo a participação de interessados 
que houvessem sido suspensos de participar de licitações e de 
contratar por decisão de outro ente da Administração Pública.
2. Em consonância com o art. 87 da Lei n. 8.666/1993, no caso de 
inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá aplicar 
ao contratado sanções, que vão desde advertência (inciso I), multa 
(inciso II), suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração (inciso III) até à 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública (inciso IV).
3. Nesta oportunidade, o Relator da deliberação contestada pela 
Infraero, eminente Ministro Walton Alencar Rodrigues, apresenta voto 
revisor, colacionando, inclusive, decisões do Superior Tribunal de 
Justiça, que amparam seu novo entendimento de que a vedação à 
participação em licitações e à contratação de particular incurso na 
sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/1993 estende-se a 
toda a Administração direta e indireta.
4. Considerando que ainda não há jurisprudência consolidada sobre a 
matéria em discussão, e tendo em vista que a linha defendida pelo 
Revisor carrega o nobre propósito de dar proteção à Administração 
Pública e, enfim, ao interesse público, não vejo óbice a que esta Corte 
reveja seu posicionamento anterior, para considerar legal a inserção, 
pela Infraero, de cláusula editalícia impeditiva de participação 
daqueles incursos na sanção prevista no inciso III da Lei 8.666/1993, 
na forma proposta pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues, cujo voto 
passo a acompanhar.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 
em 12 de abril de 2011.
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
Relator
Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de 
reexame interposto pela Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária contra o Acórdão n. 1.166/2010-TCU-1ª Câmara, que 
determinou não sejam incluídas em seus editais de licitação cláusulas 
impedindo a participação de interessados suspensos por ente distinto 
da Administração Pública e de empresas de cujo ato constitutivo 
façam parte diretores, sócios ou dirigentes que tenham participado de 
outra pessoa jurídica suspensa.
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 
Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com 
fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei n. 
8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, em:
9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito,      
dar-lhe provimento parcial, no sentido de tornar insubsistente o item 
1.5.1 e manter inalterado o restante do acórdão recorrido; e
9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente."

 Trilha o mesmo entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça esta PGE, cuja remansosa orientação desde o Parecer 
n.199/2005-PA-PGE, e, posteriormente, nos Pareceres n. 259/2006-
PA-PGE e 25/2008-PA-PGE, já se posicionara favoravelmente à 
extensão dos efeitos das sanções genéricas. Tanto é que as 
penalidades aplicadas por outros Entes impedem a participação, nas 
licitações estaduais, das empresas apenadas, para o que, é editada 
portaria da CGL estendendo os efeitos da punição ao Ente estadual.
 Poder-se-á indagar qual a relevância desta abordagem. Pois 
bem. Explico. Se, v.g., o Município de Manaus inflige pena de 
suspensão temporária ou declaração de inidoneidade à determinada 
pessoa jurídica, por conseguinte, esta mesma sociedade comercial 
estará impedida de participar de licitações realizadas pelo Estado do 
Amazonas. Se a empresa demonstra não ser idônea para licitar com 
determinado poder ou ente federado, também não poderá sê-lo com 
outros. 
 E no campo das contratações? O Estado também deverá 
rescindir, de imediato, os contratos em vigor celebrados com esta 
mesma empresa? Para responder, faz-se importante analisar 
quanto aos efeitos.

 SEGUNDO ASPECTO - efeitos ex nunc ou ex tunc das 
sanções?
 Conforme dito ao norte, o art. 78 da Lei n. 8.666/93, que trata 
das rescisões contratuais, não enumera tal hipótese como causa de 
rescisão administrativa.   Em atenção uma vez mais ao princípio da 
legalidade, é de se entender que os efeitos da sanção devem ser 
imputados a partir da data do ato declaratório, ou seja, suas 
consequências não retroagem aos contratos anteriormente firmados 
ou em andamento. À obviedade, exceção será feita ao contrato no 
qual o Contratado inadimpliu a obrigação.
 Ao pesquisar a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, vale tomar como paradigma caso de empresa ameaçada de 
ter seus contratos vigentes rescindidos por ter sofrido penalidade de 
declaração de inidoneidade, que, como fartamente demonstrado, 
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pode ser aplicado à suspensão temporária para licitar e contratar. 
Leia-se posicionamento da Colenda Corte:

Acórdão - Mandado de Segurança n. 13.101-DF, de 14/05/2008 (Rel. Ministra 
Eliana Calmon):

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - INIDONEIDADE DECRETADA PELA 
CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - ATO IMPUGNADO VIA MANDADO 
DE SEGURANÇA.
1. Empresa que, em processo administrativo regular, teve decretada a sua 
inidoneidade para licitar e contratar com o Poder Público, com base em fatos 
concretos.
2. Constitucionalidade da sanção aplicada com respaldo na Lei de Licitações, 
Lei 8.666/93 (arts. 87e 88).
3. Legalidade do ato administrativo sancionador que observou o devido 
processo legal, o contraditório e o princípio da proporcionalidade.
4. Inidoneidade que, como sanção, só produz efeito para o futuro (efeito ex 
nunc), sem interferir nos contratos já existentes e em andamento.
5. Segurança denegada. (g/n)

 Também no julgamento de Embargos de Declaração do MS 
13.041/DF , o Ministro Relator José Delgado fez breve referência ao 
tema, ao assentar a orientação de que "Deve, contudo, ser 
esclarecido que, em nenhum instante o ato administrativo 
impugnado propõe-se a ter efeito ex tunc. Por silenciar a respeito, ele 
só atinge as relações jurídicas futuras. Os já constituídos só serão 
desconstituídos por decorrência de outro ou outros atos específicos, 
obedecendo-se ao devido processo legal". E concluiu: "a declaração 
de inidoneidade em questão só produzirá efeitos ex nunc, isto é, para 
o futuro."
 Nos Embargos de Declaração no MS 13.101/DF , mais uma 
vez restou pacificado o efeito ex nunc, cuja ementa vale transcrever:

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL -MANDADO DE SEGURANÇA -EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO -OMISSÃO INEXISTENTE -TEORIA DA 
ENCAMPAÇÃO -DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE -EFEITOS.
1. O aresto embargado (após intenso debate na Primeira Seção) 
examinou de forma devida o ato impugnado, adotando o 
entendimento de que a sanção de inidoneidade deve ser aplicada 
com efeitos "ex nunc".
2. Aplica-se a Teoria da Encampação quando a autoridade 
hierarquicamente superior apontada coatora, ao prestar 
informações, defende o mérito do ato impugnado.
3. A rescisão imediata de todos os contratos firmados entre a 
embargada e a Administração Pública, em razão de declaração de 
inidoneidade, pode representar prejuízo maior ao erário e ao 
interesse público, já que se abrirá o risco de incidir sobre contrato que 
esteja sendo devidamente cumprido, contrariando, assim, o princípio 
da proporcionalidade, da eficiência e obrigando gasto de verba 
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pública com realização de novo procedimento licitatório. 
Interpretação sistemática dos arts. 55, XIII e 78, I, da Lei 8.666/93.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, 
apenas para prestar esclarecimentos. (Grifos não originais)

 Por último, em outro Mandado de Segurança n. 13.964/DF, o 
Ministro Relator Teori Albino Zavascki se posicionou pela 
impossibilidade de a aplicação da sanção operar efeito automático 
de rescisão aos demais contratos. No entanto, restou ressalvado o 
direito de a Administração instaurar processo administrativo 
motivada por falha na execução de outros ajustes, desde que 
observados os requisitos legais. Vale conferir:

Ementa 
ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA 
LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
VÍCIOS FORMAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
INEXISTÊNCIA. EFEITOS EX NUNC DA DECLARAÇÃO DE 
INIDONEIDADE: SIGNIFICADO.
1. Ainda que reconhecida a ilegitimidade da utilização, em processo 
administrativo, de conversações telefônicas interceptadas para fins 
de instrução criminal (única finalidade autorizada pela Constituição - 
art. 5º, XII), não há nulidade na sanção administrativa aplicada, já que 
fundada em outros elementos de prova, colhidas em processo 
administrativo regular, com a participação da empresa interessada.
2. Segundo precedentes da 1ª Seção, a declaração de inidoneidade 
"só produz efeito para o futuro (efeito ex nunc), sem interferir nos 
contratos já existentes e em andamento" (MS 13.101/DF, Min. Eliana 
Calmon, DJe de 09.12.2008). Afirma-se, com isso, que o efeito da 
sanção inibe a empresa de "licitar ou contratar com a Administração 
Pública" (Lei 8666/93, art. 87), sem, no entanto, acarretar, 
automaticamente, a rescisão de contratos administrativos já 
aperfeiçoados juridicamente e em curso de execução, notadamente 
os celebrados perante outros órgãos administrativos não vinculados 
à autoridade impetrada ou integrantes de outros entes da Federação 
(Estados, Distrito Federal e Municípios). Todavia, a ausência do efeito 
rescisório automático não compromete nem restringe a faculdade 
que têm as entidades da Administração Pública de, no âmbito da sua 
esfera autônoma de atuação, promover medidas administrativas 
específicas para rescindir os contratos, nos casos autorizados e 
observadas as formalidades estabelecidas nos artigos 77 a 80 da Lei 
8.666/93.
3. No caso, está reconhecido que o ato atacado não operou 
automaticamente a rescisão dos contratos em curso, firmados pela 
impetrante.
4. Mandado de segurança denegado, prejudicado o agravo 
regimental. (grifo não original)

 Ainda importa citar que o Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, no julgamento, em 12/08/1997, da Apelação em Mandado 
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de Segurança n. 94.01.32238-4/DF, proferiu voto na mesma direção, 
verbis:

ADMINISTRATIVO -  L ICITAÇÃO -  DECLARAÇÃO DE 
INIDONEIDADE - EFEITO SOBRE CONTRATO DECORRENTE DE 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ANTERIOR - IMPOSSIBILIDADE - 
APELAÇÃO DENEGADA.
1 - Inexistindo nas normas peculiares às licitações a penalidade de 
sustação e rescisão de contrato por declaração de inidoneidade em 
licitação posterior a sua celebração, ilegítimo o ato da Administração 
que rescinde avença decorrente de procedimento licitatório anterior e 
em regular execução. (Lei nº 8.666/93, art. 78, I a XVII, e 79, I.).
2 - Apelação e Remessa Oficial denegadas.
3 - Sentença confirmada.
4 - Segurança denegada em parte. (grifos não originais)

 Portanto, os efeitos das sanções genéricas (suspensão para 
licitar e declaração de inidoneidade) são ex nunc, projetando para o 
futuro o impedimento de contratar com a Administração. Da detida 
análise da jurisprudência colacionada, registre-se que o STJ 
reconheceu, além do efeito ex nunc, a possibilidade de rescisão (de 
outros contratos) se novos motivos ensejarem tal decisão da 
Administração.
 Neste último ponto, insta consignar que não poderia ser 
diferente, uma vez que, se a empresa se torna inadimplente quanto à 
execução do contrato em vigência, a Administração pode iniciar o 
processo administrativo para apuração da conduta, para possível  
aplicação de penalidade, inclusive rescindir o ajuste.

 CONCLUSÃO - compreensão da orientação jurisprudencial.

 Em resumo, do exame dos julgados colacionados, há de se 
concordar com a opinião de Marçal Justen Neto, que considerou 
existirem três alternativas em face da imposição de sanção a 
particular que mantém contratos administrativos: a) rescindir, de 
maneira automática, todos os contratos em vigor tendo em vista a 
perda de requisito de habilitação (idoneidade); b) manter em vigor os 
contratos e considerar que os efeitos da sanção somente se aplicam 
para futuras licitações e contratos; c) proceder um exame sobre a 
conveniência da rescisão dos contratos caso a caso, no âmbito de 
processo administrativo conduzido pelo órgão contratante. 
 Como se pode depreender das ementas coligidas, o 
primeiro, como assim o segundo entendimento, não se 
entremostram acolhidos pela Colenda Corte. Pretendeu o STJ 
albergar a terceira alternativa, qual seja, a de deixar para cada órgão 
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decidir sobre a instauração do processo administrativo respectivo, 
para possibilitar a ampla defesa e o contraditório, com o fim de 
avaliar a conveniência e a oportunidade de rescindir determinado 
contrato. É o que se extrai da ementa e de parte do voto do Ministro 
Relator Teori Albino, no MS 13.964/DF, que assim se expressou "a 
ausência do noticiado efeito rescisório automático não compromete 
nem restringe a faculdade que tem a Administração Pública de, no 
âmbito de sua esfera autônoma de atuação, promover medidas 
administrativas especificas para rescindir  os contratos, nos casos 
autorizados e observadas as formalidades estabelecidas nos artigos 
77 a 80 da Lei n. 8.666/93".
 No campo doutrinário, Marçal Justen Neto, consignou que 
«... Vale ressaltar, contudo, que a mera constatação da sanção não 
impõe a obrigatoriedade de rescindir o contrato nem autoriza, por si 
só, a rescisão. É preciso levar em consideração outros fatores, 
tomando em vista o princípio da proporcionalidade e o atendimento 
dos interesses fundamentais."
 O raciocínio defendido encontra total razão de ser, uma vez 
que outros motivos poderão existir capazes de levar à rescisão dos 
contratos mantidos pela empresa que recebeu a sanção. No 
entanto, repise-se, na esteira da jurisprudência pacificada do STJ, 
não gera a rescisão automática dos demais contratos em vigência.
 Pelos argumentos expendidos, encaminho o entendimento 
de que a Administração não está obrigada a rescindir o contrato, 
automaticamente, por força exclusiva da sanção de suspensão 
temporária aplicada à empresa. Isto porque só este fato (sanção) 
não vincula os demais ajustes contratuais. Todavia, se existirem 
fatos outros capazes de motivar rescisão do contrato em curso, o 
órgão poderá instaurar o competente processo administrativo, 
assegurados a ampla defesa e o contraditório, para decidir sobre a 
manutenção, ou não, do pacto em vigor. 
 Em se tratando de prorrogação do contrato, que, na 
essência, é um novo ajuste contratual, e estando em vigor a sanção 
de declaração de inidoneidade, entendo que há impedimento à 
celebração de novo contrato, seja proveniente de um certame 
licitatório, seja por prorrogação. Assim é porquanto a prorrogação do 
contrato é diferente de prorrogação de prazo, eis que no primeiro 
caso, tem-se a execução completa pelo contratado e a renovação 
pela Administração para nova execução do objeto em período futuro. 
Já na prorrogação de prazo, é o mesmo ajuste que se protrai no 
tempo, pois seu objeto ainda não foi executado em sua totalidade.
 Em síntese e repisando, a prorrogação de contratos de 
natureza contínua, prevista no art. 57, II, tem a essência de um 
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contrato novo, correspondendo à renovação contratual. Por tal 
motivo, incumbe à Administração o dever de averiguar o 
cumprimento das condições habilitatórias da empresa, dentre as 
quais se destaca a comprovação de sua idoneidade para contratar 
com o Poder Público.
 Se ainda vige a sanção que a declarou inidônea, a empresa 
estará impedida de licitar e de contratar com a Administração.
 É o parecer. À apreciação do ilustre Procurador-Geral do 
Estado.
 
 PROCURADORIA ADMINISTRATIVA-PGE-AM, em 
Manaus, 16 de novembro de 2014.

HELOYSA SIMONETTI TEIXEIRA
Procuradora do Estado

 Chefe da PA

PROCESSO N. 5.893/2014-PGE
INTERESSADA: Secretaria de  Estado de Segurança Publica.
ASSUNTO: Consulta. Processo n. 01049/2014-SSP. 

Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
n. 62/2011

 DESPACHO

 APROVO o Parecer n. 181/2014-PA/PGE, da 
Procuradora-Chefe da Procuradoria Administrativa, Dr.ª 
Heloysa Simonetti Teixeira.
 DEVOLVAM-SE os autos à SSP.

 GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, 
Manaus,18 de novembro de 2014.

CLÓVIS SMITH FROTA JUNIOR
Procurador-Geral do Estado
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PROCESSO N. 1424/2014 - PGE
INTERESSADO: Fundação de Vigilância em Saúde - FVS
ASSUNTO: Efeitos da Sentença Condenatória. Perda de cargo 

público. Ação transitada em julgado.

 PARECER N. 85/2014-PPE/PGE

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EFEITOS DA 
SETENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 

- Os efeitos da condenação, dispostos no 50, I do Estatuto 
dos Funcionários Públicos Estaduais c/c o art. 92 do Código 
Penal, não possuem incidência automática, razão pela qual, 
caso o d. Magistrado entenda por sua aplicação, deve  
prevê-la e fundamentá-la.

Senhora Procuradora-Chefe

 Por meio do Ofício n. 897/DIPRE/FVS-Am, a Fundação de 
Vigilância em Saúde, representada por seu Presidente, Senhor 
Bernardino Cláudio de Albuquerque, envia a esta Casa o Processo 
nº 4506/2023-FVS-AM, referente ao auxílio reclusão do servidor 
André Macedo Chaves.
 Com a leitura do Memorando n. 016/2012-UTD/ANAMA, vejo 
que a Gerência de Endemias de Anamã informa que, desde o dia 27 
de setembro de 2012, o servidor André Macedo Chaves está preso 
por ter sido flagrado com entorpecentes.
 Na verdade, a sentença de fls. 27-PGE, prolatada pelo MM. 
Juiz da Comarca de Anamã, concluiu que:

Ex-positis, torna definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) 
meses de reclusão que DEVERÁ SER CUMPRIDA INCIALMENTE 
EM REGIME FECHADO, tendo em vista o crime por ele praticado.

 Encaminhados os autos ao Amazonprev, para fins de 
concessão do chamado auxílio reclusão, por meio do Parecer n. 
1.487/2013, disse-nos a Assessoria Jurídica que:

À luz do exposto, sugiro o INDEFERIMENTO do pleito, porquanto o 
benefício não se destina ao segurado, mas sim apenas a seus 
dependentes, não havendo amparo legal para a solicitação feita nos 
autos.
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 Encaminhados os autos à SEAD, esta, por sua vez, entendeu 
(Parecer n. 1855/2013-CT/SEAD) que:

Assim sendo, e em resposta à consulta formulada na inicial, 
recomendo que o órgão de origem adote as providências 
administrativas que redundem na Demissão do servidor ANDRÉ 
MACEDO CHAVES, Agente de Endemias, matrícula funcional n. 
208.151-2ª, do Quadro de Pessoal da FVS, em razão da perda do 
cargo público, com fundamento no art. 50, I da Lei n. 1.762/86 c/c o 
art. 92, I, b do CPB, não lhe sendo devida qualquer de remuneração 
mensal.

 Por fim, a situação foi examinada pela Assessoria Jurídica da 
FVS, às fls. 78-PGE, a qual sustentou que:

(...) Ocorre que é cristalina a interpretação do parágrafo único do art. 
92 do CPB é de que o efeito da perda do cargo público não é 
automático, devendo, ser motivadamente declarados na sentença, o 
que não foi o caso dos autos, ou seja, a sentença foi omissa quanto a 
perda do cargo.
(...) Isto posto, e considerando a solicitação do servidor André Macedo 
Chaves de retorno ao serviço (fl. 75); e 
Considerando que o mesmo encontra-se cumprindo sua condenação 
em liberdade e;
Considerando a Declaração da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Anamã e do Gerente de Endemias desse Município que 
declaram que o servidor exerce suas atividades com excelente 
desempenho;
Solicitamos a essa respeitada Procuradoria Geral do Estado-PGE, 
órgão superior do Sistema de Apoio Jurídico da Administração 
Estadual, consulta referente aos questionamentos abaixo, com vista 
a evitar futuras demandas acerca do tema:

1) Deverá esta FVS/AM aplicar a norma expressa no art. 50, I da Lei 
n. 1.762/86 c/c o art. 92, I do Código Penal Brasileiro, 
automaticamente, ainda que a sentença não tenha motivadamente 
declarado a perda do cargo público?
2) Se essa douta Procuradoria determinar pelo retorno do servidor à 
FVS/AM, o mesmo deverá receber os vencimentos a partir da 
decisão, ou retroativo à data em que passou a cumprir a pena em 
liberdade?  

 Até aqui, apenas relatei. Opino.
 A Lei n. 1.762, de 14 de novembro de 1985, ao dispor sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Amazonas, 
prevê que:

Art. 50. O servidor público estável só perderá o cargo: 
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada 
ampla defesa;
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III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, 
na forma de Lei complementar Federal, assegurada ampla defesa. 

 Tem-se, então, que a perda do cargo público se dá no 
momento do trânsito em julgado da decisão que a determina, visto 
que é um efeito da condenação. 
 Este é o entendimento de nossos Tribunais:

Processo:  MS 201002010031456 RJ 2010.02.01.003145-6
Relator(a):  Desembargador Federal ANDRÉ FONTES
Julgamento:  01/06/2010 
Órgão Julgador:  SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA
Publicação:  E-DJF2R - Data:09/06/2010 - Página:113

EMENTA
DIREITO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO 
CARGO (ART. 91, I, 'A' DO CÓDIGO PENAL). EFEITOS 
DECORRENTES DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA 
DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE LESÃO A "DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO".
I - Os efeitos secundários da sentença penal condenatória, dentre 
esses a perda do cargo pelo servidor público (art. 92, I, 'a' do Código 
Penal), apenas surtirão após o seu trânsito em julgado, pelo que 
inexiste "direito líquido e certo" a ser protegido nesta via, se ainda não 
findo o processo da respectiva ação penal.
II - Ordem denegada.

 Não é a Administração que "decide" a respeito do 
desligamento do servidor. Neste caso, compete-lhe apenas cumprir 
a decisão judicial, praticando ato de natureza declaratória, com 
vistas à regularização da situação funcional do servidor condenado.
 No caso em análise, o MM. Juiz de Direito não tratou a 
respeito da perda do cargo, como ficou bem claro quando de sua 
reprodução na parte do relatório da presente manifestação. 
 Devemos, ainda, observar o entendimento de nossos 
tribunais, in verbis:

Processo:       HC 50274 RS 2005/0194648-0
Relator(a):       Ministro GILSON DIPP
Julgamento:       12/06/2006 
Órgão Julgador:  T5 - QUINTA TURMA
Publicação:        DJ 01.08.2006 p. 476

EMENTA
C R I M I N A L .  H C .  P E C U L AT O .  D O S I M E T R I A .  M A U S 
ANTECEDENTES. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS 
JUDICIAIS EM ANDAMENTO. NÃO UTILIZAÇÃO. PENA-BASE 
FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. 
LEGALIDADE. CONDUTA DA VÍTIMA E CONSEQÜÊNCIAS DO 
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CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PERDA 
DA FUNÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO DA SENTENÇA. DECRETAÇÃO 
PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
INOCORRÊNCIA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE PRATICOU 
CRIME CONTRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PENA PRIVATIVA 
DE LIBERDADE SUPERIOR A UM ANO. PERDA DO CARGO. 
EFEITO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM 
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Hipótese em que se alega nulidade na sentença por falta de 
fundamentação na majoração da pena-base acima do mínimo legal e 
a indevida utilização de inquéritos policiais e ações penais em 
andamento para caracterização de maus antecedentes do réu, além 
de ausência motivação idônea no acórdão que determinou a perda do 
cargo público. Ao contrário do alegado pelo impetrante, a sentença 
condenatória não utilizou os processos em andamento como 
caracterizadores de maus antecedentes do paciente. Não se 
caracteriza indevida ou desproporcional a majoração da pena-base 
em apenas seis meses acima mínimo legal, diante das circunstâncias 
judiciais negativamente valoradas. Inexistente qualquer deficiência 
na dosimetria da pena, pois foram analisadas detidamente as 
circunstâncias elencadas no art. 59, do CP, valorando-as, de modo a 
proceder a uma coerente fundamentação para a exacerbação da 
pena-base. Os efeitos da condenação, dispostos no art. 92 do 
Código Penal, não possuem incidência automática, razão pela 
qual, caso o d. Magistrado entenda pela aplicação do mencionado 
artigo, deve fundamentar devidamente a decisão. Se evidenciado, 
nos autos, que o Julgador de 1º grau não aplicou o efeito da 
condenação referente à perda da função pública do paciente, é 
imprópria a alegação de supressão de instância, sendo certo que 
o momento adequado para análise de questões decididas no 
decreto condenatório é o da fase recursal. Evidencia-se a 
ocorrência de constrangimento ilegal quando se verifica ausência de 
fundamentação idônea na decisão que a determinou perda do cargo 
público. A alusão à circunstância genérica, que pode ser aplicada a 
todos os delitos previstos no tipo penal em questão, não se presta a 
justificar a imposição do efeito com conseqüências tão graves ao 
acusado. Deve ser cassada a parte do acórdão recorrido que 
determinou a perda do cargo público por ausência de 
fundamentação idônea. Ordem parcialmente concedida, nos 
termos do voto do Relator.

P r o c e s s o :  A P R  6 4 1 5 1 3 0 2 0 0 5 8 0 7 0 0 0 1  D F  0 0 6 4 1 5 1 -
30.2005.807.0001
Relator(a): EDSON ALFREDO SMANIOTTO
Julgamento:16/07/2009 
Órgão Julgador: 1ª Turma Criminal
Publicação: 30/09/2009, DJ-e Pág. 102

EMENTA
PENAL. ART. 3º, I DA LEI 8.137/90. AUTORIA E MATERIALIDADE. 
DOSIMETRIA DA PENA. EFEITO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO 
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CARGO PÚBLICO. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. CONDENAÇÃO.
1 - RESTANDO DEVIDAMENTE COMPROVADA A AUTORIA E MATERIALIDADE 
DO CRIME FUNCIONAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - PATROCINAR, 
DIRETA OU INDIRETAMENTE, INTERESSE PRIVADO PERANTE A 
ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, VALENDO-SE DA QUALIDADE DE 
FUNCIONÁRIO PÚBLICO, A CONDENAÇÃO SE IMPÕE.
2 - A PERDA DO CARGO É EFEITO DA CONDENAÇÃO E A SUA APLICAÇÃO 
NÃO É AUTOMÁTICA, MAS OCORRE EM CASOS EM QUE O CRIME É 
PRATICADO COM VIOLAÇÃO DO DEVER PARA COM A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA SE A PENA CORPORAL FOR SUPERIOR A UM ANO.

HABEAS CORPUS N. 185.343 - PA (2010?0171446-0) 
RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
IMPETRANTE: GUSTAVO PASTOR PINHEIRO E OUTROS
ADVOGADO   : GUSTAVO PASTOR PINHEIRO E OUTRO (S)
IMPETRADO  : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 
PACIENTE: EDUARDO AUGUSTO GONÇALVES DE MOURA 
PACIENTE: MARCO ANTONIO DE ALBUQUERQUE COELHO 
PACIENTE: FRANCISCO SERGIO DA ROCHA RODRIGUES 
PACIENTE: PEDRO DA SILVA MONTEIRO 
PACIENTE: BENEDITO DA SILVA QUEIROZ 
PACIENTE: PEDRO FELDAS VASCONCELOS 
PACIENTE: MIGUEL JORGE ALVES SANTOS 
PACIENTE: EVANDRO JOSÉ GUIMARÃES MARTINS 
PACIENTE: INTERPPLANETÁRIO LUNA DE MELO 
CORRÉU: CARLOS ANTÔNIO MAUÉS MENDES 

EMENTA
HABEAS CORPUS. TESE DE TENTATIVA DO CRIME DE PECULATO. CRIME 
CONSUMADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO. 
E F E I TO  E S P E C Í F I C O  D A C O N D E N A Ç Ã O .  N E C E S S I D A D E  D E 
FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE 
CONCEDIDA.
1. A consumação do crime de peculato-apropriação previsto no art. 312, caput, 1.ª 
parte, do Código Penal, ocorre no momento em que o funcionário público, em 
virtude do cargo, começa a dispor do dinheiro, valores ou qualquer outro bem móvel 
apropriado, como se proprietário fosse. 
2. No caso, o delito de peculato se consumou no momento em que os Pacientes, 
policiais civis, dividiram 293 caixas de cigarros, desacompanhadas de 
documentação legal, entre duas embarcações, a fim de não entregar para a Polícia 
Federal a totalidade das mercadorias que apreenderam, em razão do cargo, 
independente da efetiva obtenção de vantagem indevida.
3. A perda do cargo público prevista no art. 92, inciso I, do Código Penal não 
constitui efeito automático da condenação, razão pela qual, para a sua 
imposição, é necessária a devida motivação, a teor do disposto no parágrafo 
único do mesmo dispositivo, bem como no art. 93, inciso IX, da Constituição 
Federal. Precedentes.
4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, mantida a condenação 
imposta, anular a sentença de primeiro grau e o acórdão do Tribunal tão-somente na 
parte relativa à imposição da perda do cargo público, por falta de fundamentação.
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 Depois das reflexões acima, atrevo-me a responder de forma 
direta os questionamentos formulados pela Fundação de Vigilância 
em Saúde:

1) Deverá esta FVS/AM aplicar a norma expressa no art. 50, I da Lei n. 
1.762/86 c/c o art. 92, I do Código Penal Brasileiro, automaticamente, 
ainda que a sentença não tenha motivadamente declarado a perda do 
cargo público?

 Não deverá a FVS/AM aplicar a norma expressa no art. 50, I 
da Lei n. 1.762/86. Isto porque a sentença prolatada no caso dos 
autos e por mim examinada não trata da perda do cargo e o efeito de 
perda do cargo não é automático, devendo ser declarado na 
sentença, o que não ocorreu.
 Assim, nada impede que, estando em liberdade, o servidor 
volte a exercer suas funções públicas.

2) Se essa douta Procuradoria determinar pelo retorno do servidor à 
FVS/AM, o mesmo deverá receber os vencimentos a partir da 
decisão, ou retroativo à data em que passou a cumprir a pena em 
liberdade?  

 Relembro a orientação de nosso Estatuto a respeito do 
assunto, in verbis:

Art. 84. O funcionário perderá:
(...)
IV - Um terço do vencimento ou remuneração, durante o período de 
afastamento em virtude de condenação, por sentença definitiva, à 
pena que não acarrete a perda do cargo.

 Desta forma, de acordo com a orientação legal, o servidor 
público não deve deixar de receber seus vencimentos enquanto 
cumpre pena. 
 Na verdade, o que ocorre é a perda de um terço do 
vencimento ou remuneração, durante o período de afastamento em 
virtude de condenação, por sentença definitiva, à pena que não 
acarrete a perda do cargo, como no caso dos autos.
 E o retorno do vencimento integral ocorre quando de seu 
retorno ao serviço.
 É o parecer.
 
 PROCURADORIA DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - 
PPE/PGE, em Manaus, 26 de março de 2014.

GLÍCIA PEREIRA BRAGA 
Procuradora do Estado
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PROCESSO N. 1424/2014-PGE 
(7606/2013-SEAD; 024.04506/2013-FVS)

INTERESSADO: FVS - Fundação de Vigilância em Saúde
ASSUNTO: Efeitos da sentença condenatória. Perda de cargo 

público. Ação transitada em julgado.

 DESPACHO

 APROVO o Parecer n. 85/2014-PPE/PGE, da lavra da 
Procuradora do Estado Dra. Glícia Pereira Braga.
 Ao Gabinete do Exmo. Sr. Procurador-Geral do Estado.

 PROCURADORIA DO PESSOAL ESTATUÁRIO/PGE, em 
Manaus(AM), 1º de abril de 2014.

ELLEN FLORÊNCIO SANTOS ROCHA
Procuradora-Chefe da PPE/PGE

PROCESSO N. 1.424/2014-PGE
INTERESSADA: Fundação de Vigilância em Saúde/FVS.
ASSUNTO: Consulta. Efeitos da sentença condenatória. Perda de 

cargo público. Ação transitada em julgado.

 DESPACHO

 APROVO o Parecer n. 85/2014-PPE/PGE, da Procuradora 
do Estado Glícia Pereira Braga, acolhido pela Procuradora-Chefe da 
Procuradoria do Pessoal Estatutário, Drª Ellen Florêncio Santos 
Rocha.
 DEVOLVAM-SE os autos à FVS.

 GABINETE DO PROCURAODRIA-GERAL DO ESTADO, 
Manaus, 03 de abril de 2014.

CLÓVIS SMITH FROTA JÚNIOR
Procurador-Geral do Estado
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PROCESSO N. 3310/14-PGE (00502258.2014-SEAD)
INTERESSADO: Arlindo Corrêa de Almeida.
ASSUNTO: Delegado de Polícia e Professor do magistério superior. 

Exclusão, para fins da incidência do teto remuneratório, 
de remuneração decorrente do exercício do magistério. 

 PARECER N. 174/14-PPE/PGE

ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. DELEGADO 
DE POLÍCIA E PROFESSOR DO MAGISTÉRIO 
SUPERIOR. EXCLUSÃO, PARA FINS DA INCIDÊNCIA DO 
TETO REMUNERATÓRIO,  DE REMUNERAÇÃO 
DECORRENTE DO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO.

- O exercício do magistério superior por servidor titular de 
cargo efetivo de Delegado de Polícia é hipótese de 
acumulação legal prevista na CF. Assim, havendo 
compatibilidade de horário, declarada pelas autoridades 
máximas dos órgãos ou entidades envolvidos, o magistério 
superior poderá ser exercido concomitantemente com o 
cargo de Delegado, sem nenhum impedimento legal. 
- É de ser aplicada, à luz da analogia legis e sem temor de 
favorecimento ilícito ou desacato ao princípio da legalidade, 
aos servidores públicos em caso de acumulação de um 
cargo técnico com outro, de professor, a regra constante do 
art. 6º da Resolução n. 13 do Conselho Nacional de Justiça, 
alterada pela Resolução n. 42, de 11.09.07, no que se refere 
à aplicação do teto em valores recebidos cumulativamente 
de forma individualizada.
- Não bastasse isso, de acordo com a jurisprudência pátria, 
"A acumulação de proventos de servidor aposentado em 
decorrência do exercício cumulado de dois cargos, de 
técnico e de professor, não se submete ao teto 
constitucional, devendo os cargos serem considerados 
isoladamente para esse fim. Recurso ordinário provido para 
conceder a ordem (RMS 33.170 DF, Segunda Turma, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07.08.2012).

 Senhora Procuradora-Chefe

 O Interessado, titular do cargo efetivo de Delegado de Polícia 
e do cargo de Professor da UEA, requer, em síntese, a aplicação do 
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teto constitucional em valores recebidos cumulativamente de forma 
individualizada, invocando para tanto manifestações desta PGE e da 
SEAD acerca do assunto.
 Após manifestação favorável ao pedido da Consultoria da 
SEAD, os autos vieram ao exame desta PGE.
 É o breve relatório.
 A matéria destes autos há de ser examinada sob dois 
aspectos: O primeiro, que diz respeito à possibilidade do exercício 
concomitante, por servidor titular de cargo efetivo de delegado e do 
magistério superior e o segundo, em relação à exclusão, do teto 
remuneratório, da remuneração correspondente ao cargo de 
professor.
 Quanto ao primeiro aspecto a questão é de simples solução 
uma vez que o art. 37, XVI, b da CF/88 estabelece que é vedada a 
acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto 
no inciso XI, a de um cargo de professor com outro, técnico ou 
científico.
 Dessa forma, tratando-se o caso em exame do exercício 
cumulativo de cargo de professor com outro técnico, e já havendo 
sido declarada pela UEA a compatibilidade de horários, a situação 
enquadra-se, no permissivo constitucional constante da alínea b do 
inciso XVI do art. 37 da CF.
 Quanto ao segundo aspecto, relativo à exclusão, do teto 
remuneratório, da remuneração correspondente ao cargo de 
professor, necessário registrar o seguinte:
 Por meio da Resolução n. 13, de 21 de março de 2006, 
alterada pela Resolução n. 42, de 11.09.07, o Conselho Nacional de 
Justiça, ao dispor sobre a aplicação do teto remuneratório 
constitucional e do subsídio mensal dos membros da magistratura 
estabeleceu a seguinte regra:

"Art. 6º - Para efeito de percepção cumulativa de subsídios, 
remuneração ou proventos, juntamente com pensão decorrente de 
falecimento de cônjuge ou companheira(o), observar-se-á o limite 
fixado na Constituição Federal como teto remuneratório, hipótese em 
que deverão ser considerados individualmente"

 O tema em exame foi também abordado pelo Ministro Marco 
Aurélio no Supremo Tribunal Federal, em processo administrativo n. 
319.269, onde restou posto que:

«(...)Admitida pela Lei Maior a acumulação, surge inconstitucional 
emenda que a inviabilize, e a tanto equivale restringir os valores 
remuneratórios dela resultantes. A previsão limitadora - 'percebidos 
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cumulativamente ou não' - além de distanciar-se da razoável noção 
de teto, no que conduz a cotejo individualizado, a fonte a fonte, 
conflita com a rigidez constitucional decorrente do artigo 60, § 4º, 
inciso IV, da Carta. Simplesmente o Estado não pode dar com uma 
das mãos e retirar com a outra; não pode assentar como admissível a 
acumulação e, na contramão desta, afastar a contrapartida que lhe é 
natural, quer no todo, - quando, então, se passaria a ter prestação de 
serviço gratuito - , que em parte, mitigando-se o que devido. Direitos e 
garantias individuais são aqueles previstos na Constituição, não 
cabendo distinguir posições, ou seja, integração passada, presente e 
futura, em certa relação jurídica."

 Não bastasse isso, recente julgado do Superior Tribunal de 
Justiça ao tratar do tema definiu:

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONSTITUCIONAL E ADMINIS-TRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 
APOSENTADO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. CARGO 
TÉCNICO E PROFESSOR. TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO 
PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.
A acumulação de proventos de servidor aposentado em decorrência 
do exercício cumulado de dois cargos, de técnico e de professor, não 
se submete ao teto constitucional, devendo os cargos serem 
considerados isoladamente para esse fim. Recurso ordinário provido 
para conceder a ordem (RMS 33.170 DF, Segunda Turma, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, DJe 07.08.2012)

 Dessa forma, em face do que já definiu a jurisprudência 
pátria e demonstrada, na espécie, a igualdade de situações, pode-se 
legitimamente assegurar, à luz da analogia legis e sem temor de 
favorecimento ilícito ou desacato ao princípio da legalidade, a 
extensão, ao servidor que exerce cumulativamente um cargo técnico 
com outro, de professor, a regra constante do art. 6º da Resolução n. 
13 do Conselho Nacional de Justiça, alterada pela Resolução n. 42, 
de 11.09.07, no que se refere à aplicação do teto em valores 
recebidos cumulativamente de forma individualizada, já que a 
incidência do teto constitucional sobre o todo importaria em permitir 
o exercício gratuito da atividade pública profissional, o que é vedado, 
sob pena de autorizar-se o enriquecimento ilícito da administração.
 Diante do exposto, opino pelo deferimento do pedido, a fim 
de que a administração proceda à aplicação do teto constitucional 
em valores recebidos cumulativamente de forma individualizada.
 É o Parecer, s.m.j.

 PROCURADORIA DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - 
PPE/PGE, em Manaus, 1º de julho de 2014.

ANA EUNICE CARNEIRO ALVES
Procuradora do Estado
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PROCESSO N. 3310/2014-PGE (00502258.2014-SEAD)
INTERESSADO: PCAM / SEAD / Arlindo Correa de Almeida
ASSUNTO: Delegado de Polícia e Professor do magistério superior. 

Exclusão, para fins de incidência do teto remuneratório, 
de remuneração decorrente do exercício do magistério.

 DESPACHO
    
 APROVO o Parecer n. 174/2014-PPE/PGE, da lavra da 
Procuradora do Estado Dra.  Ana Eunice Carneiro Alves. 
 Ao Gabinete do Exmo. Sr. Procurador-Geral do Estado.

 PROCURADORIA DO PESSOAL ESTATUÁRIO/ PGE, em 
Manaus(AM), 2 de julho de 2014.

ELLEN FLORÊNCIO SANTOS ROCHA
Procuradora-Chefe da PPE/PGE

PROCESSO N. 3.310/2014-PGE
INTERESSADA: Secretaria de Estado Administração e Gestão - 

SEAD
ASSUNTO: Consulta acerca de requerimento formulado por Arlindo 

Corrêa de Almeida, Delegado de Polícia do Estado e 
Professor da UEA, acerca da aplicação do teto 
constitucional em valores recebidos cumulativamente 
de forma individualizada.

 DESPACHO

 APROVO  o Parecer n. 174/2014-PPE/PGE, da Procuradora 
do Estado Ana Eunice Carneiro Alves, acolhido pela Procuradora-
Chefe da Procuradoria do Pessoal Estatuária, Drª Ellen Florêncio 
Santos Rocha.
 DEVOLVAM-SE os autos à SEAD, para ciência.

 GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, 
Manaus, 3 de julho de 2014.

CLÓVIS SMITH FROTA JÚNIOR
Procurador-Geral do Estado 
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PROCESSO N. 5245/14-PGE (074.19625.2014-PMAM)
INTERESSADO: Polícia Militar do Estado do Amazonas-PMAM 
ASSUNTO: Promoção de Oficiais (Tenente-Coronel a Coronel). 

Recurso Administrativo (Willer José dos Santos Abdala 
e outros).

PARECER N. 297/14-PPE/PGE

PROMOÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO 
AMAZONAS. TENENTE-CORONEL A CORONEL.
- Enquanto não revogado o Decreto n. 27.375/08 ou não for 
alterada a redação do art. 6º do Decreto n. 3.399/76, poderão 
integrar os Quadros de Acesso os ocupantes do Posto de 
Tenente-Coronel que tenham cumprido o interstício de 12 
meses, se, é óbvio, preencherem os demais requisitos legais 
para composição desse Quadro.
- Na forma como fixada pelo Parágrafo Único do art. 51 do 
Decreto n. 3399/76, que regulamenta a Lei n. 1116/74, as 
promoções ao último Posto do Quadro de Oficiais Policiais 
Militares, ou seja, o de Coronel, serão de livre escolha do 
Governador do Estado, dentre os Oficiais PM que satisfaçam 
os requisitos legais e que compõem o respectivo Quadro de 
Acesso de Merecimento.

 Senhora Procuradora-Chefe 

 Por meio do Ofício n. 045/2014-DPA-4/PMAM, a Polícia 
Militar do Amazonas - PMAM submeteu à apreciação do Chefe do 
Executivo minutas de decretos que promovem Oficiais da 
Corporação aos Postos de Coronel PM, Tenente-Coronel PM, 
Capitão PM, Primeiro Tenente PM e Major PM, todas relativas à data 
de 21 de abril de 2014 (fls. PGE-1 e 28/46). 
 As promoções foram concretizadas pelos Decretos de fls. 
PGE-646/671, com exceção das de Tenente-Coronel para o Posto 
de Coronel, uma vez que os Tenentes-Coronéis QOPM Fabiano 
Machado Bó, Maurílio Sérgio Ferreira da Costa, Heriberto da Silva 
Corrêa e Jerry Andrade de Menezes interpuseram recurso 
administrativo visando à inclusão de seus nomes no Quadro de 
Acesso, ao argumento de que não há exigência legal de contar com 
04 anos de interstício, fato esse que os impediu de ingressarem no 
QA, e os Tenentes-Coronéis QOPM Willer José dos Santos Abdala e 
Denis Sena das Chagas formularam pedido administrativo visando à 
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retificação do Quadro de Acesso para corrigir suas classificações, ao 
argumento de que as notas atribuídas não foram computadas 
corretamente (fls. PGE-632/634, 689/691 e 701/702).
 A PMAM decidiu por não conhecer do pedido formulado 
pelos Tenentes-Coronéis QOPM Fabiano Machado Bó, Maurílio 
Sérgio Ferreira da Costa, Heriberto da Silva Corrêa e Jerry Andrade 

i
de Menezes, com fundamento no art. 65, I, II e IV da Lei n. 2.794/03  
(fls. PGE-674/682) e em relação aos Tenentes-Coronéis QOPM 
Willer José dos Santos Abdala e Denis Sena das Chagas concluiu 
pela alteração da pontuação dos requerentes, pelo que passaram a 
ocupar a 2ª e 9ª classificação, respectivamente (fls. PGE-724/727).
 Na Promoção n. 1048/2014-CTL (fls. PGE-709/713), a 
Consultoria Técnico-Legislativa da Casa Civil indicou haver 
manifestação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Amazonas (Julgamento da Apelação no Processo n. 0710583-
95.2012.8.04.001-AM) no sentido de que "o regulamento que trata 
do interstício mínimo para promoção é o decreto n. 23.375/08, não 
mais permanecendo válida a regra inserta no art. 6º do Decreto 
3.399/76 por ter sido tacitamente revogado..", razão pela qual 
solicitou a oitiva desta PGE (fl. PGE-709/712).
 Os autos seguiram para a SEAD e após a necessária 
manifestação de sua Consultoria Técnica retornaram a esta PGE 
para manifestação conclusiva (fls. PGE-737/743).
 É o relatório. 
 Duas são as questões de fundo a serem examinadas aqui. A 
primeira diz respeito à indagação formulada pela CTL/Casa Civil 
acerca da decisão judicial dispondo sobre o interstício para 
promoção ao Posto de Coronel e a segunda sobre a composição do 
Quadro de Acesso e o respectivo ato de promoção ao Posto de 
Coronel. Vejamos, então, pela ordem.
 Acerca de qual o interstício a ser observado quando da 
Promoção dos Tenentes-Coronéis ao Posto de Coronel em razão de 
o art. 1º do Decreto n. 27.375/08 estabelecer que "Fica reduzido para 
12 (doze) meses, o interstício dos Tenentes Coronéis PM 
Combatente do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM), 
estabelecido pelo artigo 6.º do Decreto n. 3.399, de 31 de março de 
1976, para fins de Ingresso no Quadro de Acesso de Merecimento, e 
promoção ao Posto de Coronel PM", esta PGE já possui 
entendimento firmado, como se vê do Parecer n. 390/12-PPE/PGE 

i
A PMAM grafou Lei nº 2.783/03 quando o correto é 2.794/03
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(que junto em cópia aos autos), no qual restou dito, em síntese, o 
seguinte:

"Dessa forma, concluo no sentido de que enquanto não revogado o 
Decreto nº 27.375/08 ou não for alterada a redação do art. 6º do 
Decreto nº 3.399/76, poderão integrar os Quadros de Acesso os 
ocupantes do Posto de Tenente-Coronel que tenham cumprido o 
interstício de 12 meses, se, é óbvio, preencherem os demais 
requisitos legal para composição desse Quadro. Se for conveniente e 
oportuno para a Administração restabelecer o interstício de 48 meses 
para permanência no Posto de Tenente-Coronel, a alteração haverá 
de se dar ou com a revogação do Decreto 27.475/08 ou com a edição 
de Decreto que dê nova redação ao art. 6º do Decreto nº 3.399/76, 
para cuja hipótese apresento em anexo minuta de decreto dispondo 
sobre essa questão."

 Assim, considerando que a manifestação desta PGE está em 
conformidade com o que decidiu o TJAM no julgamento do Processo 
n. 0710583-95.2012.8.04.001, nada mais há a ser dito sobre o tema.
 Destaco, por necessário, que no caso dos pedidos 
formulados pelos Tenentes-Coronéis QOPM Fabiano Machado Bó, 
Maurílio Sérgio Ferreira da Costa, Heriberto da Silva Corrêa e Jerry 
Andrade de Menezes que visavam à inclusão de seus nomes no 
Quadro de Acesso por já haverem cumprido o interstício de 12 
meses, a PMAM não conheceu dos Recursos por 1) entender 

iiaplicável, in casu, o que dispõe o art. 65 da Lei n. 2.794, de 06.05.03 , 
lei esse que regula o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Estadual; 2) por ofensa ao art. 50, § 2º da Lei 
n. 1.154/75, que veda pedido de reconsideração de forma coletiva e 
3) por inadequação da via recursal eleita, uma vez que o recurso foi 
dirigido ao Senhor Governador do Estado e o art. 16 da Lei n. 
1.116/74 fixa o Comandante-Geral como última instância na esfera 
administrativa, pelo que o mérito do pedido (observância do 
interstício de 12 meses) nem chegou a ser examinado (fls. PGE-
680/682). 
 Dessa forma, fica esta PGE impedida de falar sobre o direito 
dos requerentes vez que seque há comprovação de que preenchiam  
os demais requisitos para ingresso no Quadro de Acesso.

ii
 Art. 65
- O recurso não será conhecido quando interposto:
I- fora do prazo;
II- perante órgão incompetente;
III- por quem não seja legitimado;
IV- pela falta de interesse de agir;
V- após exaurida a esfera administrativa
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 Quanto ao mais, verifico que a única consequência 
decorrente do provimento dos recursos interpostos por Willer José 
dos Santos Abdala e Denis Sena das Chagas foi a mudança de 
classificação na ordem de pontuação, vez que quando da 
elaboração do Quadro de Acesso por Merecimento - QAM para 
promoção ao Posto de Coronel os nomes dos referidos militares já 
constavam do citado Quadro (fls. PGE-11). Sendo assim, 
considerando que já integravam o QAM - o que leva à ilação de que 
os requerentes cumpriram os requisitos previstos no art. 14 da Lei 
1.116/74 e nos arts. 6º a 10 do Decreto 3.399/76 que relacionam 
diversas exigências para ingresso no Quadro de Acesso de 
Merecimento para promoção ao Posto de Coronel -, tenho como 
cumprido pelos requerentes tais requisitos.
 De outro lado, nos termos do que dispõe a legislação de 
regência e especialmente o art. 51 do Decreto 3.399/76, que 
regulamenta a Lei n. 1.116/74, a promoção de Tenente-Coronel ao 
Posto de Coronel dar-se-á, sempre, pelo critério de merecimento, 
devendo constar do Quadro de Acesso por Merecimento o nome de 
todos os titulares daquele Posto habilitados ao acesso. Elaborado o 
QAM, o Governador escolherá, ao seu bel-prazer, quais daqueles 
Militares serão promovidos às vagas existentes para o Posto de 
Coronel.
 No caso aqui em exame, a PM informa que há 10 vagas no 
Posto de Coronel e compõem o QAM 28 Tenentes-Coronéis (fl. PGE-
725/727). Dessa forma, para concretizar as promoções ao último 
posto do Quadro de Oficiais Policiais Militares, ou seja, o de Coronel, 
deve o Senhor Governador do Estado escolher, dentre os Oficiais 
PM relacionados às fls. PGE-726/727), apenas 10 nomes para 
constarem do respectivo Decreto de promoção, devendo a minuta de 
fls. PGE-744/745 ser refeita, para que dela conste apenas os dez 
nomes indicados pelo Chefe do Executivo.
 Diante do exposto, cumpridos os requisitos formais devem os 
autos seguir para a decisão final do Chefe do Executivo, a quem 
compete por força do que dispõe o art. 18 da Lei n. 1.116/74, expedir 
os atos de promoção de Oficiais PM, a fim de que indique, dentre a 
lista dos militares que integram o QAM, dez Tenentes-Coronéis a 
serem promovidos ao Posto de Coronel.
 É o Parecer, s.m.j.

 PROCURADORIA DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - 
PPE/PGE, em Manaus, 1º de dezembro de 2014.

ANA EUNICE CARNEIRO ALVES
Procuradora do Estado
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PROCESSOS N. 5245/2014-PGE (074.19625.2014-PMAM) 
INTERESSADOS: PMAM - Polícia Militar do Estado do Amazonas
ASSUNTO: Promoção de Oficiais (Tenente-Coronel a Coronel). 

Recurso Administrativo (Willer José dos Santos Abdala 
e outros).

 DESPACHO
    
 APROVO o Parecer n. 297/2014-PPE/PGE, da lavra da 
Procuradora do Estado Dra. Ana Eunice Carneiro Alves.
 Ao Gabinete do Exmo. Sr. Procurador-Geral do Estado.

 PROCURADORIA DO PESSOAL ESTATUÁRIO/ PGE, em 
Manaus(AM), 3 de dezembro de 2014.

ELLEN FLORÊNCIO SANTOS ROCHA
Procuradora-Chefe da PPE/PGE

PROCESSO Nº 5.245/2014 -PGE
INTERESSADA: Casa Civil.
ASSUNTO: Consulta acerca de Promoção de Oficiais da PMAM, 

Fabiano Machado Bó e outros.

 DESPACHO

 APROVO o Parecer n. 297/2014 – PPE/PGE, da 
Procuradora do Estado Ana Eunice Carneiro Alves, acolhido pela 
Procuradora-Chefe da Procuradoria do Pessoal Estatuário, Drª. 
Ellen Florêncio Santos Rocha .
 DEVOLVAM-SE os autos à Casa Civil, para deliberação final 
do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado. .

 GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, 
Manaus,5 de dezembro de 2014.

CLÓVIS SMITH FROTA JÚNIOR 
Procurador-Geral do Estado
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PROCESSO N. 2732/2013-PGE
INTERESSADA: Secretaria de Estado de Administração e Gestão-

SEAD/ Centro de Tecnologia da Amazônia-CETAM 
ASSUNTO: Prorrogação de Contratos Temporários

  PARECER N. 010 /PPT/PGE

Ementa:  PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE 
SERVIDORES TEMPORÁRIOS.  NECESSIDADE 
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO. SERVIÇOS DE NATUREZA TÉCNICA E 
CIENTÍFICA.LAPSO TEMPORAL ULTRAPASSADO. 
C O N T I N U I D A D E  D O  S E R V I Ç O  P Ú B L I C O .  
POSSIBILIDADE .
-Ante a inexistência incontestável de necessidade 
temporária de excepcional interesse público, somados às 
peculiaridades das funções temporárias exercidas, exsurge 
a possibilidade de ser implementada a prorrogação de 
contratos temporários, como bem chancelada pelo inciso I, 
do artigo 4º da Lei 2.607/2000 e parágrafo único do inciso II, 
do Decreto n. 21.065/2000.
-A continuidade do serviço público pressupõe a garantia, 
concedida pelo Estado, do pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura e da ciência.

            Sra. Procuradora-Chefe da PPT/PGE

A ilustre Sra. Secretária de Estado de Administração e 
Gestão, encaminha a esta PGE, para análise e parecer, o processo 
acima mencionado, onde se há exposto um pedido de prorrogação 
contratual de servidores temporários para prover necessidade de 
funcionamento do Centro de Tecnologia da Amazônia-CETAM.
 Os autos remontam à contratação temporária por meio de 
PSS, feita pelo interessado, conforme Edital de n. 013/2009, com 
vistas à manutenção das atividades acadêmicas realizadas nas 
Escolas de Educação Profissional enunciadas no decorrer 
processual.

     Hígidos e perfeitamente instruídos, aportam agora nesta 
PGE/PPT, para análise e parecer.

É o relatório. Passo ao exame da matéria.
     Acerca das contratações temporárias, faço as seguintes 
ponderações, aqui extremamente resumidas, evitando-se, com 
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isso, o alongamento extraordinário da discussão que paira sobre 
essa espécie de contrato administrativo com vistas ao descortino da 
consulta, e até porque de tudo o que já se disse em análises 
análogas, restou o seguinte entendimento:
 O artigo 37, IX da CRFB prevê que “a lei estabelecerá os 
casos de contratação por tempo determinado para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público”.    
 O STF, no controle concentrado de constitucionalidade (da 
lei em tese), na Adin 2.229, Rel. Min. Carlos Velloso, j.09.06.2004, 
estabeleceu alguns requisitos para a contratação temporária, quais 
sejam: a) previsão em lei das funções;  b) tempo determinado; c) 
necessidade temporária de interesse público; d) interesse público 
excepcional.
 Quanto ao primeiro requisito, necessário esclarecer que as 
atividades a serem desempenhadas na administração pública estão 
vinculadas a um cargo ou emprego público, que correspondem a um 
conjunto de atribuições. Entretanto, há atribuições sem um cargo ou 
emprego, que são as funções, que podem ser temporárias, o que 
nos leva a inferir que as contratações previstas no artigo 37, IX da CF 
se destinam para funções, apenas.
 No referente à previsão legal, em âmbito estadual, a matéria 
encontra-se chancelada pela Lei 2.607/2000, que inclusive edita e 
ordena o tempo determinado, por discricionariedade, com prazo 
máximo e a eventual possibilidade (sempre comedida) de 
prorrogação, compatível com a necessidade temporária a ser 
atendida. Uma contratação temporária para suprir a falta de pessoal, 
em sendo urgente, não pode ter duração superior à razoavelmente 
necessária para a consequente deflagração do certame público, 
aqui obrigatória.

Referidas contratações temporárias devem sempre atender 
à necessidade temporária, que é a matriz justificadora da 
transitoriedade do vínculo (neste aspecto o Estado do Amazonas 
vem claudicando). Se a necessidade for permanente, a criação do 
cargo ou emprego público se impõe.

O Supremo Tribunal Federal em um passado recente 
entendia que a contratação temporária não era aplicável às 
atividades permanentes da administração (Adin 2.987, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, j. 19.02.2004). Entretanto, por agora, mudou 
de posição, revelando que “o artigo 37,IX, da Constituição do Brasil 
autoriza contratações, sem concurso público, desde que 
indispensáveis ao atendimento de necessidade temporária de 
excepcional interesse público, quer para o desempenho das 
atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional, quer para 
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o desempenho de atividades de caráter regular e permanente”... 
(Adin 3.068, Rel.. Min. Eros Grau, j. 24.02.2006).

De forma sintética, temos que a contratação em estudo deve 
se referir, como regra, a atividades transitórias, como nos casos de 
aposentação em massa de determinada categoria, calamidades 
públicas e epidemias.

Como sabido, a regra comporta exceção (ainda que em 
atividades permanentes), desde que presente a necessidade 
temporária de excepcional interesse público e apenas durante o 
período estritamente necessário (o que nunca é o caso nessa plaga 
baré).

Por derradeiro, o STF aponta o requisito do excepcional 
interesse público, para que se evitem desvios de finalidade, e seja 
acrescida ab ovo a nota da excepcionalidade para que seja dado 
espeque à contratação. 

Temos então a regra de que as contratações temporárias 
devem estar relacionadas a uma situação imprevista ou 
extraordinária, como nos casos antes detalhados. De igual, a 
vacância de cargos em serviços essenciais (professores, 
profissionais de saúde etc...) não pode ser aquela que naturalmente 
ocorre  previsível e contornável pelo concurso público.

Veja-se o magistério de Alvacir Correa dos Santos, in 
Contratação temporária na administração pública, p.110 :

“Pode-se dizer que necessidade temporária de excepcional interesse 
público significa aquilo que ocorre de modo anormal no âmbito da 
administração pública, cujo atendimento (por certo período de tempo) 
não se pode dispensar, sob pena de comprometer o interesse da 

coletividade”.

Firma-se ,  en tão,  que é  necessár io  dist inguir 
necessidades temporárias urgentes e não-urgentes. Para as 
urgentes, é dispensável a realização de processo seletivo, na exata 
medida em que a urgência não o permitir. No segundo caso, porém, 
não se vislumbra justificativa plausível para a dispensa de seleção 
pública. 

Assim posto, passo a focar na pretensão dos autos, qual 
seja, a prorrogação contratual por igual período da primeira avença 
(24 meses).

Nesse lamiré temos que a contratação de piso ocorreu por 
força do Edital n. 013/2009-fl.59-PGE, dando ensejo aos termos de 
contratos , pelo prazo de 24 meses.   

A base da contratação sob análise se há no parecer n. 
011/2009-PPT/PGE (Proc. N. 00553/2009-PGE), fls. 69 a 78-PGE.
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Referido parecer, da lavra do cultíssimo Procurador Dr. 
Leonardo Prestes Martins é, seguramente, uma das mais bem 
escritas e fundamentadas peças que já se confeccionou acerca da 
matéria e, salvo engano, uma das primeiras. Ainda que o meu 
posicionamento seja quase que o esposado pelo ilustre jurista, creio 
não seja o mesmo tão definitivo a causar a impressão de que não 
existam mais argumentos nesta espécie de pedido (prorrogação de 
contratos temporários).

Por isso, concessa maxima venia, por outro lado, ouso 
discordar daquele pensamento (em sua parte intrínseca), sob 
prudente discrição, e chancelar que, ao caso, à época, não se era de 
aplicar o caput do artigo 2º, da Lei 2.607/2000, pelas ponderações 
que serão expendidas adiante.

De antemão, importa esclarecer que a matéria tratada já foi 
objeto de análise por esta especializada, no Parecer n. 030/2011-
PPT/PGE, da lavra da digna e culta Procuradora Dra. Ruth Ximenes 
de Sabóia, que deferiu o pedido de prorrogação por igual período (24 
meses), de servidores oriundos do mesmo Processo Seletivo.

O artigo 2º, caput, da Lei 2.607/2000, em sua primeira parte, 
aduz que “Considera-se necessidade temporária de excepcional 
interesse público, para os fins desta Lei, aquela que não possa ser 
atendida com a utilização do Quadro de Pessoal existente,....”

Por exegese não ortodoxa pode-se afirmar que a cabeça do 
artigo 2º, da Lei dos Temporários, é gênero do qual os seus incisos 
(I,II,II,IV,V e VI) são espécies, justo porque fornece o comando 
principal definido pelo legislador infraconstitucional, que é, ante a 
existência de necessidade temporária de excepcional interesse 
público, a contratação temporária para atender necessidades que 
não possam ser atendidas com o Quadro de Pessoal existente.

Neste pensar, creio, inserem-se duas situações: A 
decorrente da parte final do caput do artigo 2º, onde se há que as 
contratações feitas diante da impossibilidade de usar-se o Quadro de 
Pessoal existente, aponta, em especial, os serviços e funções 
constantes de seus incisos, estes capitulados em I, II,III, IV,V e VI, 
minuciados e independentes da parte primeira do artigo em comento 
(caput do artigo 2º) e a que emana do caput do artigo 2º, quando não 
vislumbrados em nenhuma das hipóteses dos seus incisos.

Importa mencionar, para que não fique no vazio, que cumpre 
seja esclarecida, quando da contratação, em qual situação o 
contratado se encaixa. Se em uma das hipóteses dos incisos do 
artigo 2º ou em seu caput, justo porque o artigo 4º e incisos da Lei 
Cabocla tratam dos prazos em suas diversas modalidades de 
contratação (remetendo às funções e especializações contidas nos 
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incisos do artigo 2º), inclusive da possibilidade de prorrogação, caso 
se dê com base no caput do artigo 2º.

Chama à atenção as funções dos contratados de forma 
temporária na seguinte ordem: Pedagogo, Bibliotecário e Agente 
Administrativo. 

Aqui o ponto a ser pontilhado: As contratações 
decorrentes do PSS realizado em 2009 (Edital n. 013/2009) não 
poderiam apontar o caput do artigo 2º, da Lei 2.607/2000, 
porquanto as funções a serem preenchidas mediante o certame se 
cingiam especificamente ao inciso III (serviços de natureza técnica 
e científica) e não de forma genérica, ante a ausência do serviço a 
ser executado em um dos incisos, como visto no caput do artigo 
2º. Aliás, serviços de natureza técnica e científica refletem as 
próprias finalidades do CETAM , vistas nos incisos do Art. 3º, da Lei 
Delegada n. 104, de 18 de maio de 2007. 

Até pode ser levantada a hipótese de que esse pensar não 
se aplica aos Agentes Administrativos, que parecem não se 
encaixarem em nenhuma das hipóteses dos incisos do artigo 2º, 
da Lei de regência. É uma tese a ser considerada, muito embora se 
veja no Edital do PSS que a exigência para referidas funções se 
apegaram a nível médio e experiência profissional na atividade e 
habilidade em informática, somados a falta de Quadro de Pessoal, 
que daria espeque à contratação com base no caput, do artigo 2ª.

O débaclê legal operou-se em não se atentar ao fato de que 
o CETAM pretendia a contratação por doze (12) meses, o que se 
modificou pelo Parecer de fls.69 usque 78, não se objetivando que 
aquela Autarquia sequer possuía Quadro de Carreira, Empregos e 
Salários.

Firma-se que a expressão legitimadora da contratação 
temporária é a comprovação do excepcional interesse público, de 
ingente necessidade, da situação incomum e inesperada por que 
passa a Administração. Ou seja: em uma exegese do alcance da 
aludida expressão, a doutrina encontra total convergência no 
entender que essa admissão só tem razão de ser perante situações 
realmente excepcionais, não de normal interesse público, pois 
“excepcional” significa situações anômalas, de exceção, de 
repercussões imprevisíveis (veja-se que não se está a discutir se 
a contratação se deu para situações de caráter eventual, temporário 
ou para as de caráter regular e permanente).

Os autos não comprovam essa situação excepcional, data 
máxima vênia.

Impõe-se, sob meu julgo, a impossibilidade da prorrogação 
dos contratos nos termos pretendidos, de vinte e quatro meses.
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     Nesta premissa, porém, urge destacar o princípio da 
continuidade do serviço público, justo aquele que garante aos 
subordinados do Poder Público a satisfação de suas necessidades, 
motivados por esses serviços.
 É de se destacar que muitos serviços públicos serão de 
alçada exclusiva de Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, 
assim como outros serão da União e destas diversas pessoas.
Veja-se os exemplos, contidos na CF: “cuidar da saúde e assistência 
pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiência” (art.23,II), ou “proporcionar os meios de acesso à 
cultura, à educação e à ciência” (art.23,V), “promover programas de 
construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e 
de saneamento básico” ( art.23,IX).
 Por ser dever inescusável do Estado e de atender às 
necessidades e aos interesses públicos, a prestação dos serviços 
deve ser contínua, não podendo ser interrompida. Aliás, o princípio 
da continuidade encontra-se firmado na própria Constituição 
Federal, através do artigo 175, parágrafo único, inciso IV.
 Em nome, portanto, desse interesse, que me parece 
sobremaneira relevante, no trilhar do despacho contido em caso que 
tratava, de igual, do objeto destes autos (Parecer 021/2010), 
entendo plausível a prorrogação por, no máximo, (12) doze meses, 
quando então se faz necessária a presença do certame público 
(que já deveria ter sido realizado pelo interessado).
 É o que penso, salvo melhor juízo.
     Submeta-se a douta Procuradora-Chefe da PPT, para 
deliberação.

 PROCURADORIA DO PESSOAL TEMPORÁRIO, Manaus, 
20 de maio de 2013.          

LUÍS CARLOS DE PAULA E SOUSA
Procurador do Estado 

PROCESSO N. 2.732/2013-PGE
INTERESSADA: Secretaria de Estado de Administração e Gestão.
ASSUNTO: Consulta sobre prorrogação de contratos temporários.

 DESPACHO

 I - ACOLHO, por seus jurídicos fundamentos, o Parecer n. 
010/13-PPT/PGE, da lavra do ilustre Procurador do Estado, Luís 
Carlos de Paula e Sousa.
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 II - Encaminhem-se os presentes autos ao Sr. Procurador-
Geral do Estado, para deliberação final.

 PROCURADORIA DO PESSOAL TEMPORÁRIO, Manaus, 
21 de maio de 2013.

NEUSA DÍDIA BRANDÃO SOARES
Procuradora-Chefe da PPT/PGE

PROCESSO N. 2.732/2013-PGE
INTERESSADO: Secretaria de Estado de Administração e 

Gestão/SEAD.
ASSUNTO: Consulta sobre prorrogação dos contratos temporários.

 
 DESPACHO
 
 APROVO o Parecer n. 10/2013-PPT/PGE, do Procurador do 
Estado Luís Carlos de Paula e Sousa, acolhido pela Procuradora-
Chefe da Procuradoria do Pessoal Temporário, Drª Neusa Dídia 
Brandão Soares
 ENCAMINHEM-SE os autos à Casa Civil.

 GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, 
Manaus, 22 de maio de 2013.

CLÓVIS SMITH FROTA JÚNIOR
Procurador-Geral do Estado
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PROCESSO N. 797/2013-PGE
INTERESSADOS: Conselho Nacional de Populações Extrativistas 

(CNS), do Ministério Público Federal (MPF), do 
Instituto de Terras do Amazonas (ITEAM), 
Instituto de Educação do Brasil (IEB), Comissão 
Pastoral da Terra (CPT), Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA), da Secretaria de Patrimônio da 
União (SPU), do Programa Terra Legal do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 
d o  C e n t r o  E s t a d u a l  d e  U n i d a d e s  d e 
Conservação do Amazonas (CEUC)

ASSUNTO: Análise da adequação dos Termos de Concessão de 
Direito Real de Uso em Unidades de Conservação 
Ambiental à Constituição Federal, à Convenção 169 da 
OIT, à Constituição do Estado do Amazonas e à Lei 
estadual 3.804/2012, para realizar a regularização de 
famílias caracterizadas pela tradicionalidade na 
ocupação.

1
PARECER N. 47/2013 - PPIF/PGE

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO 
AGRÁRIO. Regularização Fundiária em Unidades de 
Conservação Ambiental Federais, criadas sobre imóveis 
de propriedade do Estado do Amazonas. 
- As Unidades de Conservação RESEX e FLONA admitem a 
manutenção da presença humana caracterizada pela 
tradicionalidade do modo de ocupação;
- A Concessão do Direito Real de Uso é o instrumento jurídico 
adequado para a regularização fundiária de Comunidades 
Tradicionais em Unidades de Conservação, já que atende 
aos requisitos legais para sua implantação;
- O Interesse Social, exigido por lei, decorre do processo 
histórico de constituição das comunidades tradicionais e da 
necessidade do Estado do Amazonas contribuir com o 
processo de regularização fundiária dessas famílias para 
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so luc ionar  confl i tos  ag rá r ios  e  pe rm i t i r  o  seu 
desenvolvimento econômico;
- A Concessão do Direito Real de Uso Coletiva não é um novo 
instrumento jurídico de concessão de terras públicas, mas 
apenas um modo diferente de conceder o direito de uso 
sobre bens públicos às famílias rurais, que atende às 
características dos imóveis e das comunidades que o 
utilizarão;
- A Concessão do Direito Real de Uso deve ser realizada em 
favor e para uso exclusivo das famílias que compõem as 
Comunidades Tradicionais, através de suas Associações, 
podendo ser feita conjuntamente pelo Estado do Amazonas 
e pela União, nas áreas de seus respectivos domínios;
- Desnecessidade de autorização do Congresso Nacional 
para realização da Concessão do Direito Real de Uso em 
áreas superiores a 2.500 hectares, como prevê o art.188, §1º 
da Constituição Federal, em razão do pronunciamento do 
próprio Poder Legislativo;
- Desnecessidade também de autorização da Assembleia 
Legislativa para a Concessão do Direito Real de Uso para 
famílias pertencentes às Comunidades Tradicionais, posto 
que não haverá a concessão de área superior os 1.000 
hectares por família, ante o limite de 4 módulos fiscais 
exigidos para acessar o Pronaf Floresta;
- A Concessão deverá ser feita gratuitamente, por prazo 
indeterminado, que é o mais adequado às necessidades da 
Política de Regularização Fundiária e de desenvolvimento 
das comunidades tradicionais.

1. RELATÓRIO

Trata-se de Processo Administrativo formado a partir da 
participação da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas 
(PGE/AM) nos encontros sobre regularização fundiária em Unidades 
de Conservação, denominado “Diálogo Amazonas”, no qual houve a 
participação do Conselho Nacional de Populações Extrativistas 
(CNS), do Ministério Público Federal (MPF), do Instituto de Terras do 
Amazonas (ITEAM), do Instituto de Educação do Brasil (IEB), 
Comissão Pastoral da Terra (CPT), do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), da Secretaria de 
Patrimônio da União (SPU), do Programa Terra Legal do Ministério 
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do Desenvolvimento Agrário (MDA), e do Centro Estadual de 
Unidades de Conservação do Amazonas (CEUC)

Dentre os diversos temas tratados nos encontros do “Diálogo 
Amazonas”, foi exaustivamente debatida a necessidade de 
regularização fundiária pelo Instituto de Terras do Amazonas 
(ITEAM), em Unidades de Conservação federais (RESEX e FLONA) 
criadas sobre terras de propriedade do Estado do Amazonas, para 
as quais houve o seu consentimento.

A necessidade da regularização fundiária nessas áreas 
estaduais, como bem relatou o Coordenador Geral do Conselho 
Nacional de Populações Extrativistas (CNS), Manuel Cunha 
(fls.17/18), tem consequências diretas sobre a vida das pessoas 
beneficiadas, uma vez que o licenciamento para os planos de 
manejo, o acesso às políticas públicas como PRONAF e a solução 
dos conflitos fundiários locais dependem da regularidade da 
ocupação.

Além das inúmeras reuniões do “Diálogo Amazonas”, foram 
também realizadas reuniões técnicas entre os Procuradores do 
Estado da Procuradoria de Patrimônio Imobiliário e Fundiário, 
Procuradores da República, Procuradores Federais, Técnicos da 
Secretaria de Patrimônio da União e do Instituto de Terras do 
Amazonas, em que foi possível compreender a realidade dessas 
comunidades e discutir questões jurídicas que serão objeto de 
análise neste parecer.

Nesses encontros, ficou clara a especificidade do modo de 
exploração das comunidades extrativistas, que através de planos de 
manejos aprovados pelos Conselhos Gestores das Unidades de 
Conservação, revelam uma utilização coletiva dos imóveis, em 
harmonia com o ciclo ecológico dos animais e vegetais, utilizados 
pelas famílias para subsistência e comercialização.

Dessa forma, essas peculiaridades foram as balizas que 
permitiram uma adequação dos instrumentos jurídicos para a 
realidade local, permitindo a manutenção da tradicionalidade da 
ocupação, não como algo apenas construído coletivamente desde o 
passado, mas como um modelo projetado para o futuro, agregado a 
um grande potencial econômico ainda não percebido pelas políticas 
públicas de ciência e tecnologia.

Exposto esse breve relato, passa-se à análise das seguintes 
questões jurídicas, cujas conclusões darão a forma e o conteúdo aos 
Termos de Concessão coletiva do direito real de uso às 
Comunidades extrativistas tradicionais, colocando o Estado do 
Amazonas na vanguarda da solução de graves conflitos fundiários:
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1) As Unidades de Conservação que admitem a manutenção da 
presença humana caracterizada pela tradicionalidade do modo de 
ocupação;
2) A Concessão do Direito Real de Uso como instrumento jurídico 
adequado para a regularização fundiária e o atendimento aos 
requisitos legais para sua implantação;
3) O Interesse Social – o processo histórico de constituição das 
comunidades tradicionais e a necessidade do Estado do Amazonas 
contribuir com o processo de regularização fundiária dessas famílias 
para solucionar conflitos agrários e permitir o seu desenvolvimento 
econômico;
4) A possibilidade de Concessão do Direito Real de Uso Coletiva em 
favor e para uso exclusivo das famílias que compõem as 
Comunidades Tradicionais através de suas Associações, a ser 
realizada conjuntamente pelo Estado do Amazonas e pela União, nas 
áreas de respectivos domínios;
5) A necessidade ou não de autorização do Congresso Nacional 
para realização da Concessão do Direito Real de Uso em áreas 
superiores a 2.500 hectares, como prevê o art.188, §1º da 
Constituição Federal;
6) A necessidade ou não de autorização da Assembleia Legislativa 
para a Concessão do Direito Real de Uso para famílias cuja área 
supere os 1.000 hectares, como exige o art.134, §7º, da Constituição 
do Estado do Amazonas;
7) Quanto à gratuidade e ao período de concessão do direito real de 
uso, minimamente adequado às necessidades de desenvolvimento 
das comunidades tradicionais;

 2. DOS FUNDAMENTOS

 2.1. AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO QUE ADMITEM A 
MANUTENÇÃO DA PRESENÇA HUMANA CARACTERIZADA 
PELA TRADICIONALIDADE DO MODO DE OCUPAÇÃO
 
 A Constituição Federal, a fim de tornar efetivo o direito 
fundamental ao meio ambiente equilibrado enunciou no caput do art. 
225, como obrigação do Poder Público, dentre outras, a criação, em 
todas as unidades da federação, de espaços territoriais 
especialmente protegidos (ETEP), cuja alteração ou desafetação 
dependem da edição de lei formal.
 Embora o Estado do Amazonas tenha instituído seu próprio 
SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - 
SEUC, estabelecendo critérios e normas para a criação, 
implantação e gestão das Unidades de Conservação, através da Lei 
Complementar estadual n. 53/2007, o presente Parecer está restrito 
à análise da regularização fundiária em Unidades de Conservação 
federais criadas sobre glebas estaduais, portanto, nos termos da Lei 
n.  9.985/2000. 
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 A Lei n. 9.985/2000 regulamentou o dispositivo constitucional 
citado e instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza, elencando 12 categorias de manejo distintas, divididas 
em dois grupos: as Unidades de Proteção Integral e as Unidades de 
Uso Sustentável.
 O grupo das Unidades de Conservação de Proteção Integral 
reúne as categorias em que, a princípio, é vedada a utilização direta 
de recursos naturais, sendo permitido apenas, conforme o caso, o 
desenvolvimento de atividades de pesquisa científica, educação 
ambiental e turismo ecológico. O objetivo desses espaços é a 
preservação dos ecossistemas com o mínimo de intervenção 
antrópica. 
 O grupo das Unidades de Conservação de Uso Sustentável 
reúne as categorias onde é possível o uso direto dos recursos 
naturais, desde que de forma sustentável, dentro dos limites 
legalmente estabelecidos. É neste grupo que estão as Florestas 
Nacionais e as Reservas Extrativistas, onde se encontra a presença 
de grupos humanos, consequência do processo de colonização do 
Estado do Amazonas.
 No caso da Floresta Nacional, que somente pode ser criada 
em áreas públicas, o art. 17 da Lei n. 9.985/00 a define como “uma 
área com cobertura florestal de espécies predominantemente 
nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável 
dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em 
métodos para a exploração sustentável de florestas nativas”.
 Portanto, as Florestas Nacionais são criadas, tendo em vista 
as finalidades legalmente estabelecidas, como grandes laboratórios 
geridos pelo Poder Público para o desenvolvimento de métodos que 
permitam aos povos da floresta o uso sustentável dos recursos 
naturais, em que haja o menor impacto possível, com um grau de 
aproveitamento econômico que lhes garanta uma boa qualidade de 
vida. 
 Quanto à possibilidade de ocupação humana nessa 
categoria de Unidade de Conservação de Uso Sustentável, o § 2º do 
art. 17 da Lei n. 9.985/00 admite “a permanência de populações 
tradicionais que a habitam quando de sua criação, em 
conformidade com o disposto em regulamento e no Plano de 
Manejo da unidade”. Portanto, não resta qualquer dúvida quanto à 
viabilidade jurídica de regularização fundiária em Florestas 
Nacionais.
 No que se refere às Reservas Extrativistas, recorde-se que 
foram previstas originalmente pelo art. 9°, VI, da Lei n. 6.938/81, na 
redação que lhe foi emprestada pela Lei n° 7.804/89, tendo sua 
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criação e gestão sido reguladas pelo Decreto n. 98.897/90. 
Atualmente, são disciplinadas pelo art. 18 da Lei n. 9.985/00, que 
determina:

 
“Art. 18 – A reserva extrativista é uma área utilizada por populações 
extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo 
e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação 
de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger 
os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso 
sustentável dos recursos naturais da unidade.” 

Ainda, nos termos do § 1° do art. 18, por ser a RESEX de 
domínio público, o uso é concedido a partir da assinatura de 
contratos de concessão de direito real de uso às populações 
tradicionais extrativistas, exigindo desapropriação das áreas 
particulares incluídas em seus limites. 

De concepção genuinamente brasileira, fruto na luta dos 
seringueiros da Amazônia, a Reserva Extrativista objetiva conciliar a 
proteção ambiental e a sobrevivência física e cultural de populações 
extrativistas tradicionais (castanheiros, seringueiros, pescadores 
artesanais, babaçueiros etc.), uma vez que dependem diretamente 
da existência de um ambiente natural preservado e, em geral, agem 
de forma a não o degradar, utilizando os recursos florestais 
necessários à prática da atividade extrativista de forma sustentável.  

Portanto, não há qualquer impedimento ao Estado do 
Amazonas em realizar a regularização fundiária de famílias de 
comunidades tradicionais em reservas extrativistas, posto ser essa a 
própria razão de ser dessa categoria de unidade de conservação.

2.2. A CONCESSÃO DO DIREITO REAL DE USO COMO 
I N S T R U M E N T O  J U R Í D I C O  A D E Q U A D O  PA R A  A 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E O ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS LEGAIS PARA SUA IMPLANTAÇÃO

É importante observar que a ocupação dessas terras 
públicas por comunidades tradicionais remonta aos séculos XIX e 
XX, com o povoamento decorrente dos ciclos econômicos da 
borracha, caracterizado pela imobilização desses imigrantes pelo 
trabalho forçado.

Assim, a regularização fundiária deveria até se dar através 
da entrega de títulos definitivos de propriedade, que permitissem a 
esses homens e mulheres de coragem invulgar e capacidade 
adaptativa surpreendente, a segurança jurídica necessária para seu 
desenvolvimento social e econômico.
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Entretanto, como exposto no item anterior, em decorrência 
da criação de Unidades de Conservação federais sobre esses 
imóveis estaduais, a imissão de títulos conduziria a privatização das 
terras, o que não é admitido nas categorias de unidade de 
conservação FLONA e RESEX.

Com efeito, o instrumento jurídico adequado é a Concessão 
de Direito Real de Uso, prevista na Lei Estadual n. 2.754/2002, que 
regulamentou o art. 134 da Constituição do Estado do Amazonas, 
dispondo sobre aquisição, destinação, utilização, regularização e 
alienação de bens imóveis do Estado do Amazonas.

Nos termos do art. 41, do referido diploma legal estadual, o 
instituto da concessão de direito real de uso, é previsto e 
caracterizado na seguinte forma:

“Art. 41 – Poderá ser instituído sobre imóveis dominicais o direito de 
superfície ou a concessão real de uso, como direito real resolúvel, a 
título gratuito ou oneroso, por tempo certo, para fins de interesse 
social, tais como industrialização, habitação, cultivo e urbanização.
§ 1º - Salvo disposição contratual em contrário, o direito real poderá 
ser transferido a terceiros, por ato entre vivos ou por sucessão, 
assegurado o direito de preferência ao Estado, em igualdade de 
condições.
§ 2º - Em caso de alienação do imóvel ou de transferência do direito 
real, o respectivo titular terá preferência para aquisição, em igualdade 
de condições.
§ 3º - Extinta a concessão, o Estado retomará a propriedade plena 
sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de 
indenização, se as partes não tiverem estipulado o contrário.”

Portanto, a concessão de uso, como direito real, diferencia-
se dos demais direitos reais sobre coisas alheias, porque o imóvel 
reverterá à Administração concedente se o concessionário ou seus 
sucessores não lhe derem o uso pactuado ou o desviarem de sua 
finalidade contratual. Com efeito, dada a especificidade do caso, os 
Termos de Concessão deverão prever cláusulas que impeçam a 
negociação da utilização das terras por terceiros estranhos às 
comunidades ou de modo que venham a causar algum prejuízo ao 
modo de exploração coletivo.
 Desse modo, o Poder Público tem a garantia da fiel execução 
do contrato, assegurando o uso a que o terreno é destinado e 
evitando prejudiciais especulações imobiliárias, que possa conduzir 
à expulsão das famílias beneficiárias por grupos de grileiros que 
pretendam a aquisição dos imóveis públicos, em detrimento da 
coletividade.
 Embora a concessão de direito real de uso possa ser 
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outorgada por escritura pública ou por termo administrativo, o ITEAM 
deve optar por essa segunda alternativa, promovendo, ele próprio, a 
inscrição no livro próprio do registro imobiliário do Cartório 
competente, posto que tal ato, muitas vezes, pode ser 
extremamente tormentoso para algumas comunidades distantes de 
Cartórios e de parcos recursos financeiros.

2.3. DO INTERESSE SOCIAL – O PROCESSO 
HISTÓRICO DE CONSTITUIÇÃO DAS COMUNIDADES 
TRADICIONAIS E A NECESSIDADE DO ESTADO DO 
A M A Z O N A S  C O N T R I B U I R  C O M  O  P R O C E S S O  D E 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DESSAS FAMÍLIAS PARA 
SOLUCIONAR CONFLITOS AGRÁRIOS E PERMITIR O SEU 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Como condição primeira para a outorga da concessão de 
direito real de uso, impõe-se que se trate de uma hipótese de 
interesse social, tal qual a industrialização, habitação, cultivo e 
urbanização (art. 41, caput da Lei 2.754/2002). 

A regularização fundiária como um elemento essencial para 
o licenciamento e instituição de planos de manejo, acesso às linhas 
de crédito rural e pacificação do campo, revela, indiscutivelmente, o 
interesse social para o Amazonas.

Essa regularização fundiária é um processo inédito no país, 
em que se uniu em um mesmo lado a Sociedade Civil Organizada, 
Comunidades Tradicionais, Ministério Público Federal, União e suas 
autarquias e órgãos, o Estado do Amazonas com sua autarquia e 
órgãos, com o objetivo comum de buscar estabelecer uma 
segurança jurídica à população rural do interior do Estado e, ao 
mesmo tempo, proteger o meio ambiente, abrindo caminho para a 
implantação e desenvolvimento de uma política tecnológica voltada 
ao potencial econômico da Floresta Amazônica.

O que os poderes públicos estão implementando é uma 
regularização fundiária histórica, que revela o engano de se imaginar 
que o Amazonas é composto por uma imensa floresta tropical 
desabitada, ou composta apenas por povos indígenas. Em verdade, 
os ciclos históricos do Estado demonstram que a colonização se deu 
a partir da imobilização de trabalhadores que vieram em busca do 
prometido “el dorado”.

Se durante os séculos XVI e XVIII a região amazônica não 
representava atrativos à migração e aos colonizadores, a partir de 
meados do século XIX, especialmente a contar do ano de 1827, 
surge interesse na Amazônia, e consequentemente na sua 
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ocupação, a partir de expectativa de lucro e de enriquecimento 
vinculado à exploração da borracha, estando assim a formação da 
cultura na Amazônia intimamente ligada à colonização e à 
economia.

É nesse período que a imigração nordestina intensifica-se 
para o Amazonas, sendo esses migrantes provenientes do agreste e 
do sertão do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e 
outros Estados nordestinos todos denominados genericamente 

2como cearenses .
Os nordestinos, ao chegarem para trabalhar nos seringais, 

eram classificados como brabos, nordestinos novatos e 
inexperientes nas operações de extração do látex; e, seringueiros, 

3
nordestinos incorporados ao seringal . Apesar de não serem 
escravos, os seringueiros viviam em condição análoga a de 
escravos, na medida em que ficavam atrelados aos seringalistas por 
um endividamento contínuo, gerando assim um vínculo e eterno que 
não permitia, também, a ascensão social e econômica destes 
trabalhadores. 

A imigração nordestina ocasionou a transformação no 
processo cultural da Amazônia, na medida em que os caboclos - 
descendentes do índio com o branco passaram a miscigenar-se com 
o sertanejo, por sua vez descendente da mistura entre brancos, 

4negros, índios, mulatos, zambo-cafuz e curibocas .
Percebe-se, portanto, no decorrer de toda a colonização, e 

ainda hoje, que as matrizes culturais do povo amazônico foram se 
formando, conforme palavras de Benchimol “por justaposição, 
sucessão, diferenciação, miscigenação, competição, conflito, 
adaptação, por diferentes levas e contingentes de diversos povos, 
línguas, religiões e etnias”.

Também no Século XX, a partir do primeiro governo de 
Getúlio Vargas (1930), a ocupação da Amazônia ganha força, com o 
movimento denominado marcha para o oeste, merecendo suas 
ações especial atenção para a atual compreensão da ocupação 
amazônica no século XX.

2
BENCHIMOL, Samuel. Amazônia - formação social e cultural. 3.ed. Manaus: Valer, 2009, 

p.153.
3
SANTOS, Francisco Jorge dos; NOGUEIRA, Amélia Regina Batista e NOGUEIRA, Ricardo 

Batista. História e Geografia do Amazonas. Manaus: Novo Tempo, 2002. p.182.
4
BATISTA, Djalma. Amazônia – Cultura e Sociedade. Organização de Tenório Telles. 3.ed. 

Manaus: Valer, 2006. p.71
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Esses trabalhadores tiveram que criar uma tecnologia 
própria para viver na selva amazônica, convivendo com povos 
indígenas e as mais diversas adversidades ambientais da floresta, e 
assim conseguiram construir um modo próprio de vida, que se 
reproduz e se desenvolve, agregando a comunidade nos momentos 
de conflito em torno de uma identidade coletiva, caracterizando a 
tradicionalidade da ocupação. 

Portanto, o povoamento do interior do Estado do Amazonas 
se deu a partir do aprisionamento e imobilização de indígenas, 
negros africanos e nordestinos, que sem qualquer política pública 
específica, foram abandonados à própria sorte e construíram 
comunidades que surpreendem pela capacidade de resistência e 
potencial econômico.

Eis então o interesse social no processo de regularização 
fundiária, ao qual se agrega um grande potencial tecnológico e 
econômico, que não diz respeito apenas à utilização extrativista da 
Floresta, mas às diversas parcerias que essas comunidades têm 

5
realizado com indústrias, como as de cosméticos . 

Não bastasse isso, a regularização fundiária abre caminho 
para investimento das indústrias de fármacos, uma vez que 70% do 
elemento ativo dos medicamentos disponíveis no mercado derivam 
da biodiversidade ou foram inspirados em substâncias naturais 

6
descobertas e utilizadas primeiro por essas comunidades .

Não é por outra razão que a Lei estadual nº 3.804/2012 prevê 
em seu art.1º que a regularização fundiária das terras situadas em 
áreas de domínio do Estado do Amazonas visa à regularização das 
ocupações, à criação de assentamentos e à proteção às 
comunidades tradicionais. 

 
2.4. A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO DIREITO 

REAL DE USO COLETIVA EM FAVOR, EXCLUSIVAMENTE, DAS 
FAMÍLIAS QUE COMPÕEM AS COMUNIDADES TRADICIONAIS 
ATRAVÉS DAS ASSOCIAÇÕES, CONJUNTAMENTE PELO 
ESTADO DO AMAZONAS E PELA UNIÃO.

5
A marca Natura Ekos possui um modelo pioneiro de fazer negócios de forma sustentável. 

Desenvolvemos produtos que ajudam a manter a floresta em pé, em parceria com 23 
comunidades rurais*, envolvendo um total de 2.731 famílias*. São 14 ativos da biodiversidade 
brasileira, cujo fornecimento e repartição de benefícios já geraram recursos de mais de R$ 20 
milhões.
 6
http://www.jardimdeflores.com.br/ERVAS/A34biopirataria.htm
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Um dos pleitos dos representantes das Comunidades 
Tradicionais era que as concessões de direito real de uso, embora 
dissessem respeito aos núcleos familiares que compõem as 
respectivas comunidades, fossem realizadas através de um único 
termo em nome da Associação “mãe” dos moradores das unidades 
de conservação.

A preocupação das Comunidades é de fato procedente, uma 
vez que a exploração econômica das Reservas Extrativistas e das 
Florestas Nacionais somente ocorre através de planos de manejo, 
aprovados pelo Conselho Gestor das unidades e pelos órgãos 
ambientais. Assim, realizar a concessão individual permitiria a 
desagregação da comunidade, abrindo espaço para a negociação 
das áreas concedidas individualmente, o que conduziria destruição 
de um modelo historicamente construído e harmonioso.

Não bastasse isso, permitiria a coação individual de 
membros da comunidade por grileiros ou terceiros interessados nas 
riquezas naturais da floresta, como se observa nos casos de 
biopirataria de produtos que hoje são utilizados pela indústria 
europeia e norte-americana de fármacos. 

Também é relevante observar que aqui não se está 
pretendendo uma Concessão de Direito Real de Uso à pessoa 
jurídica para a regularização fundiária excepcional, nos termos dos 
arts.18 e 22 da Lei 3.804/12, como foi confundido em alguns 
momento nas reuniões técnicas mencionadas. Importante 
esclarecer que essa previsão legal destina-se às sociedades 
empresárias, com fim de incremento da atividade industrial e não às 
associações de comunidades tradicionais.

Em verdade, a Concessão de Direito Real de Uso realizada 
através de um instrumento coletivo, pretende regularizar a situação 
jurídica de cada uma das famílias que se reconhecem como 
pertencentes às comunidades tradicionais, e assim são 
reconhecidas, sendo os critérios de concessão avaliados de acordo 
com cada família individualmente, cuja exploração está vinculada ao 
modo coletivo consagrado através do plano de manejo.

Portanto, o Termo de Concessão do Direito Real será 
destinado a cada família beneficiada, que estará representada pela 
Associação de moradores que tem assento no Órgão Gestor da 
Unidade de Conservação, o que apenas qualifica como coletiva a 
concessão, e adequa-se ao modo tradicional de vida comunitária.

Assim, é imperioso registrar que os moradores das Unidades 
de Conservação estão livres para se associar ou não às associações 
que representam as comunidades tradicionais, não impedindo que 
sejam beneficiados pela concessão de uso. 
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Entretanto, a exploração e uso da terra, que é destinado 
exclusivamente aos moradores das Unidades de Conservação, 
estão condicionados aos parâmetros estabelecidos no plano de 
manejo, sob pena de serem responsabilizados civil e criminalmente 
por eventuais danos causados ao meio ambiente, além de estarem 
sujeitos às eventuais sanções da organização social a que 
pertencem.

Neste item, cabe ainda uma consideração acerca da 
proposta apresentada pelos representantes da Procuradoria da 
República no que se refere às áreas de terras, dentro da gleba 
estadual, que são de propriedade da União, uma vez que o art. 20, 
inciso III da Constituição Federal de 1988, estabelece que são bens 
da União “os lagos, rios e quaisquer correntes de água em 
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, 
sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território 
estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 
marginais e as praias fluviais”.

Embora anterior, mas ainda vigente, o Decreto-Lei n. 
9.760/46, estabelece, em seu art. 1º, que incluem-se entre os bens 
imóveis da União: “a) os terrenos de marinha e seus acrescidos; 
b) os terrenos marginais dos rios navegáveis, em Territórios 
Federais, se, por qualquer título legítimo, não pertencerem a 
particular; c) os terrenos marginais de rios e as ilhas estes 
situadas na faixa da fronteira do território nacional e nas zonas 
onde se faça sentir a influência das marés; d) as ilhas situadas 
nos mares territoriais ou não, se por qualquer título legítimo não 
pertencerem aos Estados, Municípios ou particulares; e) a 
porção de terras devolutas que fôr indispensável para a defesa 
da fronteira, fortificações, construções militares e estradas de 
ferro federais.”

Não é por outra razão que a Secretaria de Patrimônio da 
União–SPU possui um Programa de Regularização Fundiária em 
áreas de várzea, que através da entrega do Termo de Autorização de 
Uso (TAU), promove o reconhecimento da posse das comunidades 
ribeirinhas.

Portanto, as várzeas federais, os acrescidos marginais de 
rios federais, as ilhas federais, os acrescidos de marinha ao longo da 
zona costeira e rios estaduais e sua ilhas fluviais com influência de 
maré, dentre outras, são áreas de domínio da União, ainda que 
dentro de imóveis de propriedade do Estado do Amazonas.

Desta feita, não há qualquer impedimento jurídico para que a 
regularização fundiária seja realizada através de um mesmo 
instrumento, que é o Termo de Concessão, no qual a União e o 
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Estado do Amazonas autorizem a utilização dos respectivos imóveis 
públicos que lhes pertençam e são contíguos. Aliás, em verdade, a 
regularização fundiária dessas comunidades através de uma ação 
conjunta entre os órgãos federais e estaduais é uma decorrência 
necessária do princípio constitucional da eficiência (art.37 da 
CF/88).

2.5. A NECESSIDADE OU NÃO DE AUTORIZAÇÃO DO 
C O N G R E S S O  N A C I O N A L PA R A R E A L I Z A Ç Ã O  D A 
CONCESSÃO DO DIREITO REAL DE USO PARA FAMÍLIAS 
CUJAS ÁREAS SUPEREM OS 2.500 HECTARES, COMO PREVÊ 
O ART.188, §1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

Nas diversas reuniões técnicas, um dos temas jurídicos mais 
debatidos foi a exigência de autorização do Congresso Nacional 
para a concessão de terras públicas prevista no art.188, §1º, da 
Constituição Federal, segundo o qual “a alienação ou a 
concessão, a qualquer título, de terras públicas com área 
superior a dois mil e quinhentos hectares a pessoa física ou 
jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia 
aprovação do Congresso Nacional.”

É imperioso registrar que a incidência dessa norma só ocorre 
por conta de um equívoco na compreensão da concessão de direito 
real de uso dentro de um processo de regularização fundiária, em 
que a associação dos moradores os representa no Termo de 
Concessão em decorrência da especificidade da exploração, mas 
não é ela a beneficiária do direito de usar a terra.

Ou seja, não se está concedendo áreas acima dos limites 
constitucionais a uma única pessoa, no caso a pessoa jurídica da 
Associação dos extrativistas, mas a individualidade de cada núcleo 
familiar, cuja exploração é regulada pelo plano de manejo, cuja 
elaboração conta com a participação de todos os membros do 
Conselho Gestor, inclusive do Estado do Amazonas através do 
IPAAM.

Portanto, a autorização do Congresso Nacional somente 
seria necessária caso alguma das famílias beneficiadas recebesse 
uma área superior ao limite de 2.500 hectares de terra, o que não é 
interessante para nenhum desses núcleos familiares, pois, caso a 
área esteja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, não terá direito à 
linha de crédito do Pronaf Floresta, como prevê o art. 3º da Lei 
11.326/06:

“Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 
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empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio 
rural, atendendo,  simultaneamente, aos seguintes requisitos:
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) 
módulos fiscais;”

Considerando que a extensão do módulo fiscal varia de 5 a 
110 hectares, dependendo da localização do município em que está 
situado o imóvel rural, conclui-se que as concessões não irão 
exceder a 440 hectares de terra por família, o que torna 
desnecessária a preocupação com o limite constitucional.

Ainda sim, apenas para uma compreensão da aplicação 
desse limite constitucional e da interpretação que o próprio 
Congresso Nacional faz da norma, vale mencionar os Pareceres 
Jurídicos da Comissão Parlamentar de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, bem como da Comissão 
Parlamentar de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que 
entenderam pela desnecessidade de autorização do Legislativo 
para regularização fundiária em unidade de conservação de uso 
sustentável, como se observa na transcrição abaixo:

“Nesse sentido, a questão quer nos parecer de fácil solução, uma vez 
que depende, tão somente, do perfeito enquadramento na esfera do 
Direito Agrário da atividade extrativista. Nesse sentido, nossos 
doutrinadores são unânimes em  confirmá-la como atividade típica 
agrária. Veja-se, entre outros, Raymundo Laranjeira (Propedêutica 
do Direito Agrário - São Paulo, LTr, 1975, pag. 39), Fernando Pereira 
Sodero (Extrativismo Vegetal e Animal, in  Enciclopédia Saraiva de 
Direito – Direito Agrário) e Gizelda Novaes Hironaka (Atividade 
Extrativa – Parte Especial  in  Revista de Direito Civil, n. 34, pag. 85). 
Deste precioso trabalho da insigne  mestra da Universidade de São 
Paulo anotamos e transcrevemos o seguinte trecho:
“O extrativismo é a atividade desempenhada pelo rurícola ou 
extrator, consistente na simples coleta, recolhida, extração ou 
captura  de  produtos  do  re ino  an imal  ou  vegeta l , 
espontaneamente gerados e em cujo ciclo biológico não houve 
intervenção humana.....
Sodero, a seu turno, entende que o “extrativismo, que pode ser 
animal ou vegetal, implica coleta de frutos ou produtos desses 
dois reinos da natureza, quando não há ativa participação do 
rurícola no processo agrobiológico de produção, ou seja, 
quando se desenvolve em floresta nativa ou animais não 
domesticados.....”
À luz desse conceito, é válido relembrar o posicionamento 
firmado na Parte Geral deste trabalho (in Revista de Direito Civil, 
nº 33, pag. 67), no capítulo relativo à classificação da atividade 
agrária, segundo o qual a atividade extrativa vegetal ou animal se 
faria presente em tal quadro, a exibir-se ora como atividade 
acessória, em perfeita convivência com a atividade produtiva, 
esta agrária por excelência,  ora como atividade principal 
propriamente dita.
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Apesar de não haver uma interferência direta do homem nos 
momentos antecedentes à germinação ou ao nascimento, nem 
mesmo nos momentos subseqüentes de todo o ciclo biológico 
de maturação do produto ou do animal, a mera atividade de 
extração ou captura há de ser considerada agrária, já que se 
trata, de qualquer forma, de uma produção da terra, do agro de 
caráter indiscutivelmente rural.”
No que se refere ao direito positivo, são inúmeras as leis que, de 
forma clara, inserem a atividade extrativista no rol daquelas 
tipicamente agrárias. Entre elas, basta citar, para não voltar muito no 
tempo: Lei 4.504, de 1964 (Estatuto da Terra) em seus artigos: 4º, item 
I;  14; 24 item III; Decreto n. 59.428/66; Decreto n. 59.566/66 e, mais 
recentemente, a Lei n. 8.629/93, conhecida com Lei Agrária, que 
regulamenta os dispositivos constitucionais relativos à reforma 
agrária.
 como atividade agrária, há que se partir do conceito mesmo de 
reforma agrária, nos termos ditados pelo Estatuto da Terra. Se não, 
vejamos:
“Art. 1º Esta Lei regula os direitos e obrigações concernentes aos 
bens imóveis rurais, para fins de execução da Reforma Agrária e 
promoção da Política Agrícola.
§ 1º  Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem 
a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações 
no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de 
justiça social e ao aumento de produtividade.” (grifo nosso)
Analisando o dispositivo transcrito, temos que a reforma agrária se faz 
mediante modificações:
a) - NO REGIME DE POSSE DA TERRA: nesse sentido, a criação da 
Reserva Extrativista Jaci-Paraná e sua conseqüente implantação 
pelo Estado de Rondônia, interferirá objetivamente no regime de 
posse vigente, uma vez que sairá da posse da União para a posse das 
famílias de trabalhadores rurais que vivem da atividade extrativista. A 
terra passará, sob  o título de concessão de uso, para o Estado e 
deste para o uso de vários, atendendo, assim, a um dos objetivos da 
reforma agrária, que é uma melhor distribuição da terra;
b) - NO REGIME DE USO DA TERRA: também aqui a cessão da área 
para criação da Reserva Extrativista Jaci-Paraná interferirá  
objetivamente no regime de USO DA ÁREA CONFIGURADA, uma 
vez que não somente restringirá ao extrativismo as atividades a 
serem desenvolvidas, como, também, eliminará a ociosidade que, 
certamente, acontece em partes dessa imensa área. Anotação 
extremamente importante e oportuna cabe neste momento: a de que 
a atividade extrativista a ser desenvolvida deixa de ser 
considerada acessória para ser elevada à condição de atividade 
agrária principal. 
Feitas essas considerações, acreditamos poder inferir que a 
concessão da área em referência para a criação da citada Reserva 
Extrativista Jaci-Paraná terá como resultado final um conjunto de atos 
que objetivam promover uma melhor distribuição das terras que a 
integrarão, mediante modificações no seu regime de posse e uso. Em 
síntese, que estamos diante de atos típicos de reforma agrária. Mais 
do que isso, com a concessão de uso dessas terras ao Estado de 
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Rondônia para a criação de reserva extrativista, está-se dando 
cumprimento ao mandamento  constitucional ínsito no art. 188, que 
permitimos transcrever:
“Art. 188 A destinação de terras públicas e devolutas será 
compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional 
de reforma agrária.”
Releva anotar que, na esteira desse mandamento constitucional, o 
Governo Federal  lançou o II Plano Nacional de Reforma Agrária, 
onde  figura como um de seus programas básicos exatamente a 
“Reserva Extrativista e o Assentamento Florestal”.
Por todo o exposto, e com apoio na doutrina e no direito positivo acima 
expostos, concluímos que a concessão de uso de 112.839,6360 
hectares de terras públicas ao Estado de Rondônia, para criação da 
Reserva Extrativista Jaci-Paraná no Estado de Rondônia, não 
depende de autorização do Congresso Nacional, nos termos claros e 
precisos do § 2º do art. 188 de nossa Carta Magna, bastando para a 
concretização do negócio jurídico, a assinatura de contrato entre o 
INCRA  e o Estado de Rondônia. 
Assim, entendendo que a concessão de uso nos termos e finalidade 
apontados se circunscreve dentro do poder discricionário do 
Executivo, dispensando, portanto, a manifestação do Congresso 
Nacional, VOTO pela devolução  do presente processo à Mesa desta 
Casa para que, nos termos regimentais, encaminhe nosso 
posicionamento ao Executivo.
Sala da Comissão, em 23 de novembro de 2006.
Deputado Dr. Rodolfo Pereira
Relator
 

Portanto, do exposto, observa-se que por se tratar de 
benefício destinado à regularização de núcleos de famílias rurais, a 
exigência de autorização do Congresso Nacional não seria 
necessária nem na hipótese de alguma das famílias obter o uso de 
uma área superior a 2.500 hectares, posto tratar-se de modalidade 
de reforma agrária nos termos do Congresso Nacional.

Todavia, repita-se, tal hipótese é remota, uma vez que o 
Pronaf Floresta limita por lei o acesso ao crédito rural à utilização de 
área de até 4 (quatro) módulos fiscais, que não supera o limite 
constitucional, mesmo no Amazonas.

2.6. A NECESSIDADE OU NÃO DE AUTORIZAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA A CONCESSÃO DO DIREITO 
REAL DE USO PARA FAMÍLIAS CUJA ÁREA SUPERE OS 1.000 
HECTARES, COMO EXIGE O ART. 134, §7º DA CONSTITUIÇÃO 
DO ESTADO DO AMAZONAS;

No tocante à autorização legislativa, a Constituição do 
Estado do Amazonas, no art.134, §7º, prevê a sua necessidade no 
caso de alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras 
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públicas com áreas superiores a mil metros quadrados, se urbana, e 
mil hectares, se rural, a pessoa física ou jurídica.

Essas  normas da Const i tu ição Es tadua l  es tão 
regulamentadas pelo art. 37 da Lei n. 2.754, de 29/10/2002, segundo 
o qual:

“Art. 37 - A concessão, a qualquer título, de terras públicas com área 
superior a mil metros quadrados, se urbana, e a mil hectares, se 
rurais, deverá ser autorizada pela Assembléia Legislativa e, em 
qualquer caso, quando superior a dois mil e quinhentos hectares, 
dependerá, ainda, de aprovação prévia do Congresso Nacional.”

Entretanto, no presente caso aplica-se o mesmo raciocínio 
do item anterior, quando se tratou dos limites da Constituição 
Federal, ou seja, não se trata da hipótese de conceder área de terras 
superiores aos limites constitucionais sem autorização, mas apenas 
dentro dos limites previstos para cada uma das famílias cadastradas 
no plano de manejo dos conselhos gestores das unidades de 
conservação.

Assim, as áreas objeto de concessão de direito real de uso 
não poderão ultrapassar os limites de 1.000 hectares por família, 
mesmo porque, permitindo assim a regularização fundiária sem 
necessidade de autorização da Assembleia Legislativa, já que não 
se está dispondo de área superior ao limite permitido.

Mais uma vez recorda-se que para ter acesso ao Pronaf 
Floresta, as famílias deverão representar isoladamente menos que 
quatro módulos fiscais, que no Amazonas não alcança os 500 
hectares por núcleo familiar. 

2.7. QUANTO À GRATUIDADE E AO PERÍODO DE 
CONCESSÃO DO DIREITO REAL DE USO ADEQUADO A 
NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES 
TRADICIONAIS

No que se refere à gratuidade da concessão do direito real de 
uso, o art. 33 dispõe que “a outorga da utilização, quando 
relacionada a atividades de fins lucrativos, será onerosa e, 
sempre que houver condições de competitividade, observará os 
procedimentos licitatórios previstos em lei.” Entretanto, no presente 
caso, não há direcionamento para atividades com fins lucrativos nem 
possibilidade de realização de procedimento licitatório.

Também não há que se falar em concessão onerosa, posto 
que o art.12 da Lei 3.804/12 só admite a cobrança de regularização 
em áreas inferiores a 1.000 hectares no caso de não enquadramento 
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da família rural como de baixa renda, o que não é o caso das 
Comunidades Tradicionais Extrativistas.

Considerando que a Concessão de Direito Real de Uso é o 
contrato administrativo pelo qual o Poder público confere ao 
particular o direito real resolúvel de uso de um terreno público e que 
um dos principais objetivos da regularização fundiária é permitir o 
aproveitamento sustentável das várzeas e a preservação das 
comunidades tradicionais e seus meios de subsistência, mostra-se 
inviável a concessão de uso por um prazo exíguo.

Durante as reuniões do “Diálogo Amazonas”, as 
Comunidades e o Ministério Público Federal reivindicaram a 
concessão da terra pública por um prazo de 50 (cinquenta) anos, 
enquanto o ITEAM, por uma leitura equivocada do art.10, inciso III, 
da Lei 3.804/12, defendia a concessão por um prazo de 5 (cinco) 
anos.

A proposta do ITEAM foi superada pelo esclarecimento do 
art.10, inciso III, da Lei 3.804/12, o qual estabelece como requisito 
para realização da regularização fundiária o prazo mínimo de 
ocupação de 5 (cinco), e não um prazo máximo para a concessão.

Embora o Estado pudesse emitir títulos definitivos se os 
imóveis não estivessem sob o regime jurídico de unidades de 
conservação federal, também não se justificava não definir um 
critério razoável para a concessão do direito real de uso. Assim, 
inicialmente a Procuradoria Geral do Estado optou por escolher o 
período para o pagamento do Pronaf como critério de prazo para a 
concessão do direito real de uso.

Portanto, manter um prazo determinado em anos e não 
condicionado a exploração, a partir de uma interpretação literal da 
legislação, tem criado situações esdrúxulas, como, por exemplo, a 
concessão de direito real de imóveis rurais a agricultores, de forma 
gratuita ou onerosa, pelo prazo irrisório de até 5 (cinco) anos, que ao 
invés de criar uma segurança jurídica e permitir o encorajamento 
para investimento na produção agrícola, cria um total desinteresse 
ante a imprevisibilidade de manutenção nas áreas.

No presente caso, a situação é ainda mais incoerente, 
porque se está tratando de comunidades tradicionais, cuja ocupação 
da área se deu há mais de um século, e a sobrevivência não foi 
garantida pelo Poder Público, mas pela criação de um modo de vida 
próprio, o qual também se pretende proteger a partir da 
regularização fundiária em Unidades de Conservação de Uso 
Sustentável.

O Professor VICENTE DE ABREU AMADEI esclarece que é 
importante compreender a regularização fundiária em terras 
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públicas a partir do binômio tensivo “imprescritibilidade-função 
social”. A imprescritibilidade porque as terras públicas, inclusas as 
devolutas, não se podem usucapir, de outro lado, a necessidade de 
imposição de uma função social, já que há ocupações consolidadas 

7
de terras públicas, que reclamam titulação .

Prossegue o Professor/Magistrado lecionando que os 
instrumentos de regularização fundiária de titulação, ou seja, as 
novidades jurídicas (criadas ou ampliadas) são direcionadas ao 
saneamento das deficiências formais, como a que se verifica no 
presente caso, no escopo de assegurar a atribuição de algo (imóvel) 
a alguém (titular), conferindo-lhe determinado complexo de poderes 
e deveres, segundo a natureza e os caracteres de direito atribuído 
(no título), como é exatamente o objeto desses autos.

Em verdade, a regularização fundiária em terras públicas, 
com a concessão de direito real de uso, surge a partir da 
impossibilidade de usucapião sobre esses imóveis, não sendo por 
outro motivo que os requisitos previstos na prescrição aquisitiva são 
exatamente os mesmos previstos a Lei Estadual para a concessão 
do imóvel de domínio público, inclusive a permanência mínima de 5 
anos, o que leva ao equívoco de se realizar concessões com esse 
exíguo prazo.

Ora, a Constituição Federal de 1988 prevê no arts.188,  
caput, que “a destinação de terras públicas e devolutas será 
compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de 
reforma agrária”, cujo trecho relativo a regularização fundiária em 
Reservas Extrativistas, abaixo transcrito, dispõe da necessidade de 
fixação dessas comunidades e da proteção do seus modos de vida:

“As Reservas Extrativistas foram criadas pelo Ministério do Meio 
Ambiente e expressam o reconhecimento e a incorporação pelo 
Estado de uma experiência bem sucedida implantada pelos povos da 
floresta, um amplo universo de trabalhadores rurais que vivem de 
atividades e condições diferenciadas. 
Estima-se que cerca de 100 mil seringueiros e 60 mil pessoas vivam 
da extração da castanha. As quebradeiras de côco de babaçu 
comporiam um universo de cerca de 300 mil pessoas nos estados do 
Tocantins, Maranhão, Pará e Piauí. Estima-se, ainda, para a região 
Amazônica, a existência de cerca de 700 mil agricultores familiares 
com distintas situações de domínio da terra.
Depois destas áreas serem reconhecidas e cadastradas pelo INCRA, 
este segmento da população rural passa a ter acesso ao crédito do 

7
LEVY, Wilson e NALINI, José Renato (coord). Regularização Fundiária. AMADEI, Vidente de 

Abreu. Concessão de uso especial para fins de moradia e concessão de direito real de 
Uso. Editora Forense: Rio de Janeiro. P. 136.  
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Pronaf e às demais políticas de infra-estrutura social aplicadas aos 
assentamentos.
Além das Reservas Extrativistas, o reconhecimento das 
especificidades dos biomas e a necessidade de não se repetir 
políticas fundiárias mal sucedidas na região amazônica levou o 
governo federal a propor a criação de um novo modelo de 
assentamento nessa região. O assentamento florestal destinado às 
populações tradicionais baseia-se num compromisso com a 
sustentabilidade ambiental e com a viabilidade econômica, que 
corresponde à implementação de atividades sustentáveis de 
exploração dos recursos florestais. O objetivo é identificar 
alternativas para o uso dos recursos naturais nos assentamentos, 
principalmente nos biomas da Amazônia, do Cerrado e da Caatinga. A 
exploração da floresta natural poderá associar-se a sistemas 
agroflorestais para o atendimento das necessidades de subsistência 
das famílias.
O Assentamento de Produção Florestal Sustentável, em base familiar 
e comunitária – de interesse social, econômico e ambiental –, é um 
compromisso do governo federal e uma prioridade do Plano Nacional 

8
de Reforma Agrária.”

Para se dimensionar a importância da atuação da 
Procuradoria Geral do Estado nestes Autos, é imperioso registrar 
que apenas com a Regularização das 6 (seis) primeiras Unidades de 
Conservação Federais, serão beneficiadas 135 Comunidades 
Tradicionais no Amazonas, ou seja, mais de 2.600 famílias 
extrativistas, o que ultrapassa 10 (dez) mil pessoas. 

Isso demonstra que a regularização fundiária das terras 
públicas através da Concessão de Direito Real de Uso deve ser 
lastreada, necessariamente, sobre duas ideias-fontes: a do 
equilíbrio sustentável aplicado às terras públicas e a da 

9
segurança jurídica . 

O equilíbrio sustentável aplicado às terras públicas é a 
razão jurídica desse instrumento de regularização, na medida em 
que concilia ou equilibra o binômio tensivo “imprescritibilidade-
função social” das áreas públicas de ocupação consolidada e, 
assim, atende à necessidade de titulação de ocupantes de áreas 
públicas, que não são suscetíveis de usucapião, no quadro maior da 

10
função social (ou socioambiental) da propriedade .

8
II Plano Nacional de Reforma Agrária – Paz, Produção e Qualidade de Vida no Meio Rural. 

Brasil, 2005, pp. 30-31. 
9
LEVY, Wilson e NALINI, José Renato (coord). Regularização Fundiária. AMADEI, Vidente de 

Abreu. Concessão de uso especial para fins de moradia e concessão de direito real de 
Uso. Editora Forense: Rio de Janeiro. P. 137.  
10

Idem.Ibidem.. p. 137
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A segurança jurídica, na medida em que os apontados 
instrumentos respondem à expectativa de estabilização da situação 
jurídica dos ocupantes perante o Poder Público e aos terceiros em 
geral, no quadro da titulação de direito real mais amplo possível, em 

11
regularização fundiária , não havendo qualquer dano patrimonial ao 
Estado, que não perde a propriedade do bem imóvel concedido. 

Desta feita, estabelecer um limite temporal a uma utilização 
que não é recente e muito menos temporária, é tornar a 
regularização nati morta e desinteressante para as comunidades 
rurais, que permanecerão sob a insegurança de suas posses, 
mantendo-se presas à luta pela terra, enquanto poderiam avançar 
para uma discussão acerca da produção e geração de riqueza.

Do ponto de vista do Estado do Amazonas, não há qualquer 
preocupação quanto ao seu patrimônio imobiliário, uma vez que 
essas terras jamais saíram do seu domínio. Mais que isso, por ser 
um contrato de concessão de uso, o Poder Público poderá dispor do 
imóvel, desde que se utilize de um processo administrativo para 
tanto.

Assim, observa-se que a Concessão de Direito Real garante 
o direito à moradia integral, que não se resume a apenas um teto e 
quatro paredes, mas ao direito de ter acesso a um lar e a uma 
comunidade seguros para viver em paz, dignidade e saúde física e 
mental, não sendo por outra razão que a Lei Estadual n. 3.804/12, 
em seu art. 1.º, estabelece que a regularização fundiária das terras 
situadas em áreas de domínio do Estado do Amazonas visa à 
criação de projetos de assentamentos e à proteção às comunidades 
tradicionais.

Portanto, o “tempo certo” previsto no art. 75, §1º da Lei 
Complementar 53/2007, deve ser interpretado como uma referência 
ao art. 10, inciso III, da Lei 3.804/12, o qual estabelece como 
requisito para realização da regularização fundiária o prazo mínimo 
de ocupação de 5 (cinco), o qual deve ser verificado não apenas em 
relação às Comunidades em Unidades de Conservação, mas 
também, em regularizações fundiárias com agricultores rurais.

Acrescenta-se a isso, o fato de que, com o limite de 4 (quatro) 
módulos fiscais por família, haverá em muitas Unidades áreas que 
poderão permitir o crescimento do quadro de beneficiados, o que 
deverá ser avaliado pela própria Comunidade e pelo Conselho 
Gestor das Unidades de Conservação, considerando sempre a 

11
Idem.Ibidem.. p. 137

PARECERES 101



utilização coletiva da terra exclusivamente pelos membros das 
comunidades tradicionais, através do plano de manejo e do rigoroso 
controle ambiental realizado pelo ICMbio.

3.  DA CONCLUSÃO

Com a realização da regularização fundiária que se 
pretende, o Estado do Amazonas é o primeiro a garantir a segurança 
jurídica dessas comunidades em pleno acordo com o disposto 
Decreto nº 5.051/04, que tem natureza de norma supra legal, uma 
vez que internalizou e deu vigência a Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas 
e Tribais, segundo a qual “os governos deverão assumir a 
responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos 
interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a 
proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua 
integridade.”

Portanto, diante do exposto, opino pela possibilidade jurídica 
de Concessão de Direito Real de Uso coletiva às famílias integrantes 
das Comunidades Tradicionais Extrativistas, através das 
Associações representativas, atendidos os parâmetros acima 
expostos.

Registre-se por fim que, a partir da aprovação do presente 
Parecer, as minutas dos Termos de Concessão de Direito Real de 
Uso serão redigidas em conjunto com os Procuradores Federais que 
atuam junto à Secretaria de Patrimônio da União, e posteriormente 
encaminhados para aprovação do Procurador-Geral do Estado.

É o parecer, o qual se submete à apreciação superior.

PROCURADORIA DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO E 
FUNDIÁRIO-PPIF/PGE/AM, 20 de fevereiro de 2013.

DANIEL PINHEIRO VIEGAS
Procurador  do Estado

PROCESSO N. 2797/2013-PGE
INTERESSADA: Ministério Público Federal. 
ASSUNTO: ICP N.1.13.000 001287/2012-23, instaurado para 

acompanhar a regularização fundiária de unidades de 
conservação federais, de uso sustentável (FLONASE 
RESEX), localizadas no Estado do Amazonas.
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 DESPACHO

 ACOLHO o Parecer n. 47/2013-PPIF/PGE, de lavra do  
Procurador do Estado Dr. Daniel Pinheiro Viegas, por seus legítimos 
fundamentos.
 ENCAMINHEM-SE  os autos ao Gabinete do Exmo. Sr. 
Procurador-Geral do Estado, o qual se submete à apreciação 
superior, nos termos do aludido parecer.

 PROCURADORIA DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO, 
Manaus, 10 de outubro de 2013.

JÚLIO CÉSAR DE VASCONCELLOS ASSAD
Procurador Chefe da PPIF

PROCESSO N. 2797/2013-PGE
INTERESSADA: Ministério Público Federal. 
ASSUNTO: ICP n. 1.13.000 001287/2012-23, instaurado para 

acompanhar a regularização fundiária de unidades 
de conservação federais, de uso sustentável 
(FLONASE RESEX), localizadas no Estado do 
Amazonas.

 DESPACHO

 APROVO o Parecer n. 47/2013-PPIF/PGE, do 
Procurador do Estado Daniel Pinheiro Viegas, acolhido pelo 
Procurador-Chefe da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e 
Fundiário, Dr. Júlio César de Vasconcelos Assad. 
 DEVOLVAM-SE os autos à PPIF, para as demais 
providências cabíveis.

 GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO 
ESTADO, Manaus, 30 de outubro de 2013.

CLÓVIS SMITH FROTA JÚNIOR
Procurador-Geral do Estado
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PROCESSO N. 004710/2013-PGE
INTERESSADO(A/S): Exma. Sr.ª Secretária de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável- 
SDS.

ASSUNTO: Consulta. Cota de Reserva Ambiental. Instituição.

 
PARECER N. 008/2013-PMA/PGE

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. COTA DE 
RESERVA AMBIENTAL -  CRA. INSTRUMENTO 
ECONÔMICO CRIADO PARA PRESERVAÇÃO DE ÁREA 
DE INTERESSE AMBIENTAL. PREVISÃO NO NOVO 
C Ó D I G O  F L O R E S TA L .  N E C E S S I D A D E  D E 
REGULAMENTAÇÃO.

Exmo. Sr. Procurador Geral do Estado do Amazonas

Ingressou nesta Procuradoria Especializada, o Processo 
Administrativo em epígrafe, contendo o Ofício n. 559/2013-GS, 
subscrito pela Exma. Sr.ª Secretária de Estado do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável-SDS, através do qual encaminha à 
apreciação superior deste Órgão Superior do Sistema de Apoio 
Jurídico Estadual, o Processo n. 0191/T/13-IPAAM, solicitando 
manifestação desta Procuradoria Geral do Estado "[...] a respeito 
dos procedimentos legais necessários para declaração de Cota de 
Reserva Ambiental" (trecho extraído do instrumento de intercâmbio 
administrativo).

Tal indagação foi motivada por requerimento da interessada 
no processo antes citado, instruído pelo Instituto de Proteção 
Ambiental do Amazonas-IPAAM, LAYNE ASSIS RODRIGUES, no 
qual solicita conversão da totalidade sua propriedade em Cotas de 
Reserva Ambiental (fls. 37/39-PGE).

Às fls. 45/46-PGE, em atendimento ao disposto no §4.º do 
art. 3.º da Lei Estadual n. 1639/83 (LOPGE/AM), encontra-se 
encartado o Parecer Técnico n. 150/13-CEUC, do Centro Estadual 
de Unidades de Conservação do Amazonas-CEUC, órgão vinculado 
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável-SDS.

Por meio de despacho, fl. 49, a Exma. Sr.ª Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável solicitou 
manifestação deste Órgão Superior do Sistema de Apoio Jurídico 
Estadual "[...] a respeito dos procedimentos legais necessários para 
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declaração de Cota de Reserva Ambiental" (trecho pinçado do 
referido ato administrativo).

É o breve relatório. Passo a opinar.
Primeiramente, cumpre contextualizar a consulta a partir do 

pedido formulado pela parte interessada, especificamente no 
documento de fls. 37/39-PGE, no qual solicita "[...] a conversão desta 
Área em COTAS DE RESERVA AMBIENTAL-CRA, em sua 
totalidade, ou seja, 1.592,04 CRA, com a devida transferência ao 
Governo do Estado do Amazonas o domínio total desta área através 
de uma Escrituração Pública Averbada em Cartório".

O requerimento da parte interessada consiste em obter 
posicionamento a respeito da emissão de Cotas de Reserva 
Ambiental-CRA, relativas a imóvel de sua propriedade matriculado 
sob o número 1.826, Livro n. 2, Ficha 001, da 1ª Serventia de Notas e 
Registros Públicos da Comarca de Borba/AM (fl. 14-PGE). Insta 
ressaltar que o referido imóvel encontra-se, em sua totalidade, 
localizado em Unidade de Conservação Estadual - RDS Rio Madeira 
-, conforme atestado no Parecer GGEO n. 0257/13, do Instituto de 
Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, fls. 30/32-PGE.

Feito este breve introito, cumpre esclarecer o que são as 
COTAS DE RESERVA AMBIENTAL-CRA, sua previsão legal e 
possibilidade de concessão.

As Cotas de Reserva Ambiental encontram-se previstas e 
disciplinadas nos artigos 44 a 50 da Lei Federal n. 12.651/12 (Novo 
Código Florestal), sendo estas, segundo a definição constante do 
caput do art. 44, "título nominativo representativo de área com 
vegetação nativa, existente ou em processo de recuperação:".

Definindo o que seria a CRA, tem-se, também, a 
1

conceituação de Paulo de Bessa  Antunes , para o qual:

"A Cota de Reserva Ambiental-CRA é um título representativo de uma 
área coberta com vegetação nativa. O seu objetivo é que ele possa 
exprimir um valor econômico a ser utilizado em transações, como 
forma de remunerar o proprietário da área coberta por vegetação 
nativa pelo serviço ambiental de mantê-la hígida".

Partindo-se desta premissa, tem-se que as Cotas de 
Reserva Ambiental constitui verdadeiro instrumento econômico de 
preservação ambiental, que visa, precipuamente, a remuneração de 
um serviço ambiental, desenvolvido pelo proprietário do imóvel, 

1
in Comentário ao Novo Código Florestal, p. 229, Atlas: São Paulo (2013).
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consistente em preservar a cobertura vegetal nativa existente em 
determinado imóvel. Em relação aos instrumentos econômicos que 
podem ser utilizados para remuneração de serviços ambientais, 

2temos os ensinamentos de Ana Maria de Oliveira Nusdeo , que 
assim leciona:

"As limitações dos instrumentos de comando e controle e a 
insatisfação delas decorrentes resultaram em propostas de criação 
de normas que trabalhassem com outra estrutura de condução dos 
comportamentos dos seus destinatários. Assim, ao invés de 
imposição de comportamentos obrigatórios baseados na 
potencialidade de uma sanção, passou-se a reclamar a criação, na 
política ambiental, de instrumentos que incentivassem a adoção 
voluntária de práticas de redução da poluição ou de preservação 
ambiental ou, ao menos, que desse aos destinatários um espaço de 
escolha entre meios alternativos para a consecução dos seus 
objetivos. (...).
(...)
Elemento essencial da definição dos instrumentos econômicos, 
portanto, é o seu caráter de indutor de comportamentos desejados 
pela política ambiental, por oposição aos instrumentos de controle 
que os obrigam. Esse caráter indutor dá-se por meio de imposição de 
tributos e preços públicos, da criação de subsídios ou, ainda, da 
possibilidade de transação sobre direitos de poluir ou créditos de não 
poluição.
Se os instrumentos de comando e controle são veiculados por 
normas que caracterizam por uma estrutura normativa tradicional, 
vale dizer, aquela que descreve um comportamento lícito e prescreve 
uma sanção negativa pelo seu descumprimento, parte dos 
instrumentos econômicos são criados por normas jurídicas que 
propõem inovações dentro de uma estrutura comportamento/sanção.
Trata-se do fato de imputarem a um determinado comportamento 
uma sanção positiva, que pode ter o caráter de prêmio, retribuição ou 
mesmo de facilitação de conduta desejada. A utilização desse tipo de 
sanção pelas normas decorre da adoção de técnicas de 
encorajamento e promoção pelo Poder Público que advém do fato de 
haver assumido novas funções, voltadas a estimular condutas 
inovadoras". (destacou-se)

3Prossegue a autora , definindo instrumentos econômicos de 
mercado, no qual se pode enquadrar a Cota de Reserva Ambiental- 
CRA, como sendo:

"Os instrumentos de criação de mercado ou, simplesmente, de 
mercado estabelecem direitos transacionáveis entre os agentes ou a 

2
in Pagamento por Serviços Ambientais – Sustentabilidade e Disciplina Jurídica , pp. 100/101, 

Atlas: São Paulo (2012).
3
Ob. cit. p. 103.



108 PARECERES

negociação em mercado aberto, como tem ocorrido com os créditos 
de carbono. Esses direitos podem se referir à emissão de substâncias 
poluentes, a créditos decorrentes de práticas de preservação ou 
reposição de recursos naturais ou, ainda, de comprovada redução da 
emissão de substâncias poluentes ou de aquecimento da atmosfera". 
(original sem grifos)

Também, no mesmo sentido de ser a Cota de Reserva 
Ambiental verdadeiro instrumento econômico de preservação 

4
ambiental, é o magistério de Edis Milaré , que assim dispõe sobre a 
questão, ao comentar o art. 44 do Novo Código Florestal:

"Trata-se de mais um instrumento econômico previsto pela legislação 
ambiental, o que se evidencia por sua natureza de título nominativo, 
ao qual será atribuído valor econômico, seja monetário ou não, e que 
deverá ser, obrigatoriamente, registrado em bolsas de mercadorias de 
âmbito nacional ou em sistemas de registro e liquidação financeira de 
ativos autorizados pelo Banco Central.
A Cota de Reserva Ambiental materializa a finalidade do Código 
Florestal de fomentar a "preservação e recuperação da vegetação 
nativa", uma vez que sua função consiste em oferecer contrapartida 
econômica ao proprietário que preserva e recupera sua área. Infere-
se daí que os proprietários de áreas com vegetação nativa passíveis 
de originar Cotas de Reserva Ambiental passam, a partir da edição da 
nova lei florestal, a contar com um estímulo para manter a floresta "de 
pé".
Nesse sentido, as áreas providas de vegetação nativa, antes 
consideradas apenas como um ônus ao proprietário rural, 
transformam-se em verdadeiras "moedas verdes", passíveis de 
serem intercambiadas com aqueles proprietários que encontram-se 
em déficit com suas obrigações florestais, notadamente relacionadas 
à instituição da Reserva Legal".

Outro ponto que deve ser levado em consideração na 
presente análise é quanto à possibilidade de emissão de Cota de 
Reserva Ambiental em área de propriedade privada inserida em 
unidade de conservação estadual. No caso dos autos, conforme 
antes mencionado, o imóvel da parte interessada encontra-se 
inserido, totalmente, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
(RDS) Rio Madeira, conforme atestado no Parecer GGEO n. 
0257/13, do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas-IPAAM, 
fls. 30/32-PGE.

Segundo a definição legal constante do art. 21 da Lei 

4
in Direito do Ambiente, 8ª ed., revista, atualizada e reformulada, p. 857. Revista dos Tribunais: 

São Paulo (2013).
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Complementar Estadual n. 53, de 5 de junho de 2007, que institui o 
Sistema Estadual de Unidades de Conservação - SEUC no Estado 
do Amazonas, a qual incluí a Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável (RDS) entre as unidades de uso sustentável, definindo 
como sendo esta "[...] uma área natural que abriga comunidades 
tradicionais, cuja existência se baseia em sistemas sustentáveis de 
utilização dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de 
gerações e adaptados às condições ecológicas locais, e que 
desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na 
manutenção da diversidade biológica". Segundo o disposto no §2.º 
do mesmo dispositivo legal, "[...] a RDS é de domínio público, 
podendo as áreas particulares incluídas em seus limites ser 
desapropriadas, na forma da lei, quando ocorram conflitos entre o 
proprietário e comunidades ou entre proprietários e Poder Público, 
desrespeito, por parte do proprietário, às normas do Plano de Gestão 
ou normas regulamentares, ou, ainda, na ocorrência de espécies 
endêmicas, raras ou ameaçadas, que ensejem restrição de uso".

Conforme a disciplina legal antes transcrita, ainda que a RDS 
seja de domínio público, contraditoriamente permite que haja em seu 
interior terras de dominialidade privada, sendo estas passíveis de 
desapropriação, caso esteja caracterizado algum dos motivos 
ensejadores do ato expropriatório, conforme dicção legal.

Este fato se faz necessário para analisar a possibilidade de 
emissão das Cotas de Reserva Ambiental em imóvel inserido em 
unidade de conservação, como no caso em questão. Tal 
possibilidade mostra-se plenamente possível em razão do disposto 
no inciso IV do art. 44 da Lei Federal n. 12.651/12, quando afirma 
expressamente ser possível a instituição da CRA: "existente em 
propriedade rural localizada no interior de Conservação de domínio 
público que ainda não tenha sido desapropriada".

Por fim, necessário se faz abordar a questão a respeito da 
competência para emissão dos títulos nominativos representativos 
da Cota de Reserva Ambiental-CRA.

Conforme anteriormente mencionado, o instrumento 
econômico de mercado utilizado para preservação ambiental 
denominado Cota de Reserva Ambiental-CRA, poderá ser utilizado 
pelo proprietário do imóvel para ser remunerado economicamente 
pela manutenção, recomposição ou regeneração da vegetação 
nativa, podendo, inclusive, tais títulos serem objeto de negociação 
em bolsas de mercadorias de âmbito nacional ou em sistemas de 
registro e liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco 
Central do Brasil, como consequência de seu registro obrigatório, 
conforme disposto no art. 47 da Lei n. 12.651/12.
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A competência para emissão da Cota de Reserva Ambiental 
encontra-se disciplinada no art. 45 do Novo Código Florestal, o qual 
se transcreve, "in verbis", para facilitar a análise:

Art. 45. A CRA será emitida pelo órgão competente do Sisnama em 
favor de proprietário de imóvel incluído no CAR que mantenha área 
nas condições previstas no art. 44.
§ 1o O proprietário interessado na emissão da CRA deve apresentar 
ao órgão referido no caput proposta acompanhada de:
I - certidão atualizada da matrícula do imóvel expedida pelo registro 
de imóveis competente;
II - cédula de identidade do proprietário, quando se tratar de pessoa 
física;
III - ato de designação de responsável, quando se tratar de pessoa 
jurídica;
IV - certidão negativa de débitos do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural - ITR;
V - memorial descritivo do imóvel, com a indicação da área a ser 
vinculada ao título, contendo pelo menos um ponto de amarração 
georreferenciado relativo ao perímetro do imóvel e um ponto de 
amarração georreferenciado relativo à Reserva Legal.
§ 2o  Aprovada a proposta, o órgão referido no caput emitirá a CRA 
correspondente, identificando:
I - o número da CRA no sistema único de controle;
II - o nome do proprietário rural da área vinculada ao título;
III - a dimensão e a localização exata da área vinculada ao título, com 
memorial descritivo contendo pelo menos um ponto de amarração 
georreferenciado;
IV - o bioma correspondente à área vinculada ao título;
V - a classificação da área em uma das condições previstas no art. 46.
§ 3o O vínculo de área à CRA será averbado na matrícula do 
respectivo imóvel no registro de imóveis competente.
§ 4o O órgão federal referido no caput pode delegar ao órgão estadual 
competente atribuições para emissão, cancelamento e transferência 
da CRA, assegurada a implementação de sistema único de controle.

Conforme se depreende do disposto na lei, a competência 
para expedição do título representativo da cobertura florestal recai 
sobre os órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 
SISNAMA, sem indicar especificamente qual o órgão especifico, pois 
segundo o art. 3.º do Decreto Federal n. 99.274/1990, que 
regulamenta o art. 6.º da Lei n. 6.938/1981 (Política Nacional do Meio 
Ambiente), vários são os órgãos integrantes do referido sistema, 
distribuídos nas várias esferas federativas. Contudo, em razão da 
redação do §4.º do art. 45, pode-se depreender que a emissão, 
cancelamento e transferência da CRA seria de competência do 
órgão federal, podendo tal competência ser delegada ao órgão 
estadual.
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Nesse sentido, da competência do órgão federal integrante 
do SISNAMA para emissão da Cota de Reserva Ambiental, bem 
como da possibilidade/necessidade de delegação de tal 
competência aos órgãos estaduais, é o magistério de Roberta 

5
Jardim de Morais e Maurício Guetta , que, apontando 
incongruências na legislação, assim dispõem:

"Superadas estas considerações, insta chamar atenção para a falta 
de clareza do texto legal em relação à definição do órgão competente 
para a condução do processo e a emissão da Cota de Reserva 
Ambiental, o que certamente deveria ter sido evitado, já que os 
debates envolvendo esta questão têm sido muito frequentes em 
ações judiciais de natureza ambiental. O legislador, portanto, deveria 
ter sido mais claro ao definir regras relacionadas à competência, se 
do órgão ambiental federal, ou do estadual.
Para tanto verificar, vale observar que o já mencionado art. 44, §1.º, 
ao tratar do órgão competente para a elaboração do laudo 
comprobatório, apenas menciona a expressão "órgão ambiental", 
sem maiores definições. Assegura, contudo, o controle do órgão 
ambiental federal, o que já estaria garantido por força da competência 
comum estabelecida pelo art. 23, Vi e VII, da CF/1988. Por sua vez, o 
caput do art. 45 dispõe que "a CRA será emitida pelo órgão 
competente do Sisnama", indefinição que é mantida em seus §§ 1.º e 
2.º. Já seu §4.º parece indicar que a competência para a emissão da 
Cota de Reserva Ambiental seria do órgão ambiental federal, ao 
estabelecer a possibilidade de delegação ao órgão ambiental 
estadual das atribuições de emissão, cancelamento e transferência 
do título. Não obstante, mais a frente, o §1.º do art. 46 determina ser 
do órgão ambiental estadual a competência para avaliar o estágio 
sucessional ou o tempo de recomposição da vegetação.
Em que pese isto, compreendemos que tais disposições devem ser 
interpretadas no sentido do estabelecimento de regras e 
instrumentos de cooperação entre os órgãos integrantes do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, a partir da implementação do 
sistema único de controle (art. 45, §4.º), nos termos estabelecidos 
pela LC 140/2011, notadamente pelo seu art. 4.º, assegurando-se a 
competência prioritária do órgão ambiental federal, com a eventual 
participação do órgão estadual, seja mediante delegação de 
competência estatuída no mencionado art. 45, §4.º, seja por meio da 
avaliação da vegetação ou sua regeneração, como previsto pelo art. 
46, §1.º." (destaques inexistentes no original)

6
O mesmo raciocínio desenvolve Paulo de Bessa Antunes , 

ao analisar o art. 45 do Novo Código Florestal, ressaltando o fato de 

5
in Novo Código Florestal – Comentários à Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, à Lei 12.727, de 

17 de outubro de 2012 e ao Decreto 7.830, de 17 de outubro de 2012, 2.ª ed., revista, 
atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais: São Paulo (2013).
6
Ob. cit., p. 233.
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que a delegação ao órgão estadual estaria condicionada, inclusive, à 
implementação do sistema único de controle, tendo as conclusões 
do citado estudioso o seguinte teor:

"O artigo é mais um daqueles cuja técnica redacional é pobre. Ele 
cuida dos requisitos para a emissão do CRA, bem como indica a 
autoridade administrativa responsável pelo título. O caput, mais uma 
vez, utiliza a já tradicional fórmula aberta e pouco elucidativa "órgão 
competente do SISNAMA" com emissor da CRA em favor do 
proprietário do imóvel incluído no Cadastro Ambiental de 
Regularização. Contudo, a leitura do §4.º demonstra que a 
competência originária para a emissão da CRA é do IBAMA, que 
poderá delegá-la aos órgãos estaduais, inclusive no que tange ao seu 
cancelamento e a sua transferência, uma vez assegurada a 
implementação de sistema único de controle das emissões de CRA." 
(original sem grifos)

Assim, entende-se que, a priori, não poderia o órgão ou 
entidade estadual integrante do SISNAMA ser responsável pela 
emissão, cancelamento e transferência da CRA, em razão da 
ausência de ato delegatório do órgão federal, o que torna, no 
momento, inviável a expedição da Cota de Reserva Ambiental pela 
entidade estadual integrante do SISNAMA, que seria no caso em 
questão o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas-IPAAM, órgão 
classificado como seccional do referido sistema, entendendo-se, 
ainda, que a questão deveria ser disciplinada pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente-CONAMA, conforme competência prevista no 
inciso XVIII do art. 7.º do Decreto n. 99.274/1990.

É o parecer, sob censura ao qual submeto à superior 
consideração.

P R O C U R A D O R I A  D O  M E I O  A M B I E N T E  D A 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS- 
PMA/PGE, em Manaus, 20 de dezembro de 2013.

VICTOR FABIAN SOARES CIPRIANO
Procurador do Estado do Amazonas

Procurador-Chefe da PMA/PGE

PROCESSO N.  4.710/2013-PGE
INTERESSADA: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável.
ASSUNTO: Consulta atinente aos procedimentos legais a serem 

adotados para declaração de Cota de Reserva 
Ambiental.
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DESPACHO

APROVO o Parecer n. 08/2013-PMA/PGE, do Procurador-
Chefe da Procuradoria do Meio Ambiente, Dr. Victor Fabian Soares 
Cipriano.

DEVOLVAM-SE os autos à Casa Civil.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, 
Manaus, 23 de dezembro de 2013.

CLÓVIS SMITH FROTA  JÚNIOR
Procurador-Geral do Estado
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PROCESSO N. 5079/2014 – PGE
INTERESSADA: Secretaria de Estado de Infraestrutura-SEINFRA
ASSUNTO: Estações de Tratamento de Efluentes e Esgoto-ETEE, 

Arena

 
PARECER N. 005/2014-PMA/PGE

ARENA. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL SOBRE ESTAÇÃO 
DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E ESGOTO - ETEE. 
INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A ATIVIDADE 
CONTRATADA. ETEE NÃO INCORPORADA DE FORMA 
PERMANENTE À ARENA. RESPONSABILIDADE DO 
GERADOR DOS RESÍDUOS.

1 SÍNTESE FÁTICA

Trata-se de consulta oriunda da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura, decorrente de requerimento administrativo 
apresentado àquela Secretaria pela Construtora Andrade Gutierrez 
S/A pleiteando o ressarcimento de R$ 334.005,93 (trezentos e trinta 
e quatro mil, cinco reais e noventa e três centavos), valor esse que 
seria referente aos custos arcados pela requerente para a instalação 

1 2
e manutenção das Estações de Tratamento de Efluentes  e Esgoto  
(ETEE) utilizadas para a construção da Arena da Amazônia.

Fundamenta o pedido nas seguintes alegações: (a) a 
necessidade de tratamento de efluentes decorre do art. 3º da 
Resolução n. 430 do CONAMA; (b) a condicionante n. 11 da Licença 
n. 034/2010, imposta à SEPLAN, exigia o licenciamento das ETEE; 
(c) a não existência das referidas estações e seu respectivo 
licenciamento inviabilizaria a realização da obra; (d) a requerente, 
atuando de forma voluntária e preventiva, instalou as estações, 
mediante contratação da empresa ECOETE; (e) isso acarretou 
novos gastos, que foram arcados pela requerente; (f) o custo 
adicional deveria ter sido suportado pelo Estado do Amazonas, por 
ser o real proprietário e beneficiário da obra.

1
Efluente é o termo usado para caracterizar os despejos líquidos provenientes de diversas 

atividades ou processos (art. 4º, inciso V, da Resolução CONAMA n. 430/2011).
2
Esgoto é denominação genérica para despejos líquidos residenciais, comerciais, águas de 

infiltração na rede coletora, os quais podem conter parcela de efluentes industriais e efluentes 
não domésticos (art. 4º, inciso VII, da Resolução CONAMA n. 430/2011).



Após manifestação da Assessoria Jurídica da SEINFRA, o 
requerimento foi encaminhado a esta PGE para manifestação nos 
termos do art. 3º da Lei Estadual n. 1.639/83. Distribuído o processo 
para a Procuradoria Administrativa, a mesma solicitou a esta 
Procuradoria do Meio Ambiente esclarecimentos sobre a 
“responsabilidade pela instalação e manutenção das ETEE, de 
acordo com a legislação ambiental aplicável”, para que então possa 
decidir sobre o pedido da requerente.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, a manifestação desta PMA restringe-se 
ao exame da legislação ambiental pertinente à instalação e 
manutenção de ETEE. O tema diz respeito, portanto, ao saneamento 
básico.

Fensterseifer e Sarlet consideram o saneamento básico 
elemento de caracterização do mínimo existencial socioambiental:

Assim, o direito humano – e fundamental – à água potável e ao 
saneamento básico cumpre papel elementar não apenas para o 
resguardo do seu próprio âmbito de proteção e conteúdo, mas 
também para o gozo e o desfrute dos demais direitos humanos 
(liberais, sociais e ecológicos). E, nesse sentido, a relação entre 
saneamento básico e proteção do ambiente resulta sobremaneira 
evidenciada, uma vez que a ausência de, por exemplo, redes de 
tratamento de esgoto em determinada localidade resulta não apenas 
em violação ao direito à água potável e ao saneamento básico do 
indivíduo e da comunidade como um todo, mas também reflete de 
forma direta também no direito a viver em um ambiente sadio, 
equilibrado e seguro, dada a poluição ambiental que estará 

3
subjacente a tal omissão e violação perpetrada pelo ente estatal .

As ETEE atuam nos sistemas de esgotamento sanitário 
através de processos físicos, químicos ou biológicos, reduzindo e/ou 
removendo poluentes do esgoto, possibilitando assim o tratamento 
deste para posterior lançamento ao ambiente (corpos receptores, 
normalmente hídricos), desde que já esteja em conformidade com os 
padrões estabelecidos na legislação ambiental.

Percebe-se que o tema saneamento básico deve ser 
examinado à luz da legislação específica e também em 
conformidade com a legislação pertinente às aguas e aos recursos 
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3
SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental - 

Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção do Ambiente. 3ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 132.
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hídricos. Nesse sentido, o art. 31 da Lei Federal n. 9.433/97 
determina que, na implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, os Poderes Executivos do Distrito Federal e dos Municípios 
promoverão a integração das políticas locais de saneamento básico, 
de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com as 
políticas federal e estaduais de recursos hídricos.

A Constituição Federal de 1988 aborda o saneamento básico 
nos seguintes dispositivos: a) art. 21, inciso XX, segundo o qual 
compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, 
inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos; b) 
art. 23, inciso IX, segundo o qual é competência comum da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios promover 
programas de construção de moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico; c) art. 200, inciso IV, segundo 
o qual compete ao sistema único de saúde participar da formulação 
da política e da execução das ações de saneamento básico.

Quanto às águas  e aos recursos hídricos, destacam-se as 
seguintes previsões da Constituição Federal de 1988: a) compete à 
União instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos 
hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso – art. 21, 

4
inciso XIX ; b) compete privativamente à União legislar sobre águas 

5– art. 22, inciso IV ; c) é competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios registrar, acompanhar e 
fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de 
recursos hídricos e minerais em seus territórios; d) incluem-se entre 
os bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, 
fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na 
forma da lei, as decorrentes de obras da União – art. 26, inciso I.

Portanto, a Constituição Federal contém apenas as diretrizes 
estruturantes, estabelecendo competências legislativas e 
administrativas, sem detalhamentos, que ficam a cargo da 
legislação infraconstitucional.

4
Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei Federal n. 9.433/97, que institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei n. 
8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei n. 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
5
Ressalto que a Constituição Federal estabeleceu como bens dos Estados águas superficiais 

e subterrâneas, nos termos do art. 26, I, e em razão disso é inquestionável a sua competência 
para legislar sobre suas águas, até mesmo por força da Teoria dos Poderes Implícitos. Assim, 
os Estados possuem competência para dispor sobre outorga de direitos de uso de água, desde 
que seja observada a Lei Federal n. 9.433/97, independentemente de eventual Lei 
Complementar exigida pelo parágrafo único do art. 22 da CF/88.
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2.1 A legislação sobre águas e recursos hídricos

Na legislação infraconstitucional, a Lei Federal n. 9.433/1997 
estabelece que a gestão dos recursos hídricos deve ser 
descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos 
usuários e das comunidades (art. 1º, inciso VI). Estabelece também 
a necessidade de outorga pelo Poder Público do direito de uso de 
recursos hídricos para fins de lançamento, em corpo de água, de 
esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, 
com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final (art. 12, 
inciso III).

Essa lei estabelece uma gestão compartilhada e integrada 
acerca das águas. Essa forma de gestão foi inclusive um dos 
fundamentos para o arquivamento do Projeto de Emenda 
Constitucional n. 43/2000, que tinha por objetivo a modificação da 
redação dos artigos 20, III, e 26, I, da Constituição Federal de 1988, 
para definir a titularidade de águas subterrâneas, classificando-as 

6como bens da União .

6
 Parecer n. 1.283/2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado sobre a 
Proposta de EC n. 43/2000: “A leitura dos dispositivos constitucionais mencionados leva à 
conclusão de que o legislador constitucional conferiu aos Estados o domínio das águas 
subterrâneas em seu território. A própria ANA, órgão federal vinculado ao Ministério do Meio 
Ambiente, reconhece a titularidade dos Estados sobre as águas subterrâneas, remetendo a 
outorga de sua exploração por particulares aos órgãos estaduais competentes. A proposição, 
portanto, não soluciona uma suposta controvérsia constitucional sobre a titularidade das 
águas subterrâneas, mas sim retira essa titularidade dos Estados em favor da União. Devemos 
avaliar, portanto, o mérito da transferência do domínio das águas subterrâneas para a União. A 
tramitação da PEC n. 43, de 2000, foi iniciada apenas dois dias depois da instalação da ANA, 
que se deu com o Decreto nº 3.692, de 19 de dezembro de 2000. Desde aquela data, a gestão 
integrada dos recursos hídricos, com a participação da União, Estados e Distrito Federal, tem 
apresentado resultados positivos. A Lei n. 9.433, de 1997, definiu com clareza o papel da União 
e dos Estados e Distrito Federal na implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos, e 
criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que funciona de maneira 
descentralizada. A medida consignada na proposta em exame mostra-se contrária ao modelo 
descentralizado de gestão de recursos hídricos desenvolvido nos últimos anos, que, em nossa 
visão, é o que melhor se adapta à necessidade de conciliar o aproveitamento dos recursos à 
gestão ambiental, especialmente em vista do nosso arranjo federativo e das dimensões do 
país. O debate travado na Audiência Pública realizada na CMA sobre a titularidade e o 
gerenciamento das águas revelou que a transferência para a União da titularidade das águas 
subterrâneas não contribui para o aperfeiçoamento da Política Nacional de Recursos Hídricos. 
O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, implantado pela Lei n. 9.433, de 1997, já detém 
competência legal para atuar na resolução de eventuais conflitos entre os Estados no que diz 
respeito tanto às águas superficiais quanto às águas subterrâneas. Qualquer atuação 
necessária nesse sentido pode ser feita por portaria do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos, ou por emenda à Lei nº 9.433, de 1997, caso se pretenda ampliar a competência 
atribuída àquele colegiado. Além disso, o modelo atual também não constitui obstáculo à 
participação da União em negociações com países vizinhos sobre os aquíferos que se estendem 
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Destaco ainda o papel dos Municípios nessa gestão 
compartilhada. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos, no uso da competência conferida pelo art. 35 da Lei n. 
9.433/1997, considerando que (a) os municípios têm competência 
específica para o disciplinamento do uso e ocupação do solo, que (b) 
a exploração inadequada das águas subterrâneas pode resultar na 
alteração indesejável de sua quantidade e qualidade, e que (c) a 
exploração das águas subterrâneas pode implicar redução da 
capacidade de armazenamento dos aquíferos, redução dos volumes 
disponíveis nos corpos de água superficiais e modificação dos fluxos 
naturais nos aquíferos, estabeleceu, no art. 3º, inciso III, da 
Resolução n. 15/2001, que nas outorgas de direito de uso de águas 
subterrâneas deverão ser considerados critérios que assegurem a 
gestão integrada das águas, visando evitar o comprometimento 
qualitativo e quantitativo dos aquíferos e dos corpos de água 
superficiais a eles interligados.

No âmbito do Estado do Amazonas, a Constituição Estadual 
7dispõe sobre águas e/ou recursos hídricos nos seus artigos 7º , 17-

XI, 136-§1º, 140-§1º-“d”, 174, 176, 177, 178, 230-II-X-XI-XII, 231-IV-
§1º, 232-§5º, 233-§1º e 254-VI, sem elucidar a questão em exame.

A Lei Estadual n. 2.712/2001 disciplina a Política Estadual de 
Recursos Hídricos, estabelece o Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras providências. 
Entre as diretrizes gerais de ação para implementação da Política 
Estadual de Recursos Hídricos prevê a articulação do Sistema 
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos com o Sistema 
Nacional de Gerenciamento destes recursos e com os demais 
sistemas estaduais ou atividades afins, tais como de saneamento 
básico (art. 3º, inciso XV). Porém, não traz disposições que auxiliem 
na resolução da questão em exame neste processo. E o mesmo 
pode ser dito com relação à Lei Orgânica do Município de Manaus.

Assim, conclui-se que a legislação até então analisada 
acerca de recursos hídricos e águas não apresenta solução para 
este caso.

A estrita conexão entre águas e saneamento básico surge de 
forma mais evidente na Lei n. 1.192/2007 do Município de Manaus, 

aos seus territórios. Podemos concluir, portanto, que não subsistem razões que justifiquem a 
adoção da proposta em exame, como demonstra a experiência acumulada nos últimos anos 
na implantação da Polít ica Nacional de Recursos Hídricos” (Disponível em  
http://www.senado.gov.br/atividade/ materia/ detalhes.asp?p_cod_mate=45833. Consulta em 
02 de outubro de 2014).
7
No qual o tema “água” foi incluído pela EC n. 76/2013.
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que criou o Programa de Tratamento e Uso Racional das Águas nas 
Edificações – “PRO-ÁGUAS”, e tem por objetivo instituir medidas 
que induzam à preservação, tratamento e uso racional dos recursos 
hídricos nas edificações, inclusive com a utilização de fontes 
alternativas para captação de águas (art. 1º).

Conforme disposto no art. 2º, inciso XI, da referida Lei, o 
sistema público de esgoto corresponde às at ividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 
tratamento e deposição final adequados dos esgotos sanitários, 
desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 
ambiente.

Determina ainda, no art. 3º, que as edificações devem 
observar as normas urbanísticas e ambientais de âmbito municipal, 
especialmente: a) solicitação de “habite-se”, com a apresentação da 
licença ambiental de operação, certificado de ligação de água e 
certificado de execução do sistema de tratamento de efluentes pela 
concessionária responsável; b) solicitação de licença ambiental de 
instalação, com a apresentação de projetos hidro-sanitários e 
tratamento de esgoto; c) solicitação de licença ambiental de 
operação, com a apresentação de cópia do alvará de construção 
respectivo e comprovação da execução do sistema de tratamento de 
esgoto.

Portanto, o projeto da obra deve contemplar projeto 
específico de tratamento de esgoto, e a obra deve contar com 
certificado de execução do sistema de tratamento de efluentes. Mas 
é evidente que esse sistema de tratamento de efluentes diz respeito 
à estrutura permanente da obra. Outras atividades potencialmente 
poluidoras deverão apresentar sistemas específicos de tratamento, 
independentemente da estrutura permanente.

2.2 A legislação sobre saneamento básico

As diretrizes nacionais referentes ao saneamento básico são 
8

encontradas na Lei Federal n. 11.445/2007  e também nas 
9 10Resoluções CONAMA n. 357/2005  e n. 430/2011 .

 8
Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico.

9
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e 
dá outras providências.
10

Dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes para gestão do lançamento de 
efluentes em corpos de água receptores, alterando parcialmente e complementando a 
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Nos termos da Lei n. 11.445/2007, entende-se por 
saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e 
instalações operacionais de: a) abastecimento de água potável; b) 
esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas 
e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as 
ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; c) 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; d) drenagem e manejo 
das águas pluviais urbanas (art. 3º, inciso I, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”).

Não constitui serviço público a ação de saneamento 
executada por meio de soluções individuais, desde que o usuário 
não dependa de terceiros para operar os serviços, bem como as 
ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade 
privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do 
gerador (art. 5º). Portanto, nem todos os serviços, infraestruturas e 
instalações pertinentes ao saneamento básico serão de 
responsabilidade pública. São inclusive requisitos que devem ser 
atendidos por at ividades e empreendimentos privados 
potencialmente poluidores para o seu regular funcionamento, 
conforme visto anteriormente.

Veja-se que, de acordo com o art. 245 da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, os imóveis de residência coletiva ou 
empreendimentos comerciais de grande porte só poderão obter 
“habite-se” se contiverem instalações próprias de tratamento de 

11esgoto e águas pluviais .
Ainda, o art. 293 determina que os empreendimentos cuja 

atividade resulte na liberação de resíduos poluentes ou 
potencialmente poluentes instalem equipamentos que eliminem, 
transformem ou reduzam essa condição, cabendo ao órgão 
competente do Poder Público Municipal estabelecer as normas, 
critérios e níveis para o tratamento exigido em cada caso.

Essa legislação está de acordo com a Lei n. 1.192/2007 do 
Município de Manaus, antes analisada, e esclarece ainda um ponto 
fundamental à solução do presente caso: evidencia a 
responsabilidade do empreendedor, entendido como o responsável 
pela obra, sem desconsiderar a responsabilidade de outras 
atividades potencialmente poluidoras, as quais também devem 

Resolução n. 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA.
11

Entendo que o exame dessas “instalações próprias de tratamento de esgoto e águas” não é 
pertinente ao Direito, mas à engenharia e/ou arquitetura e urbanismo.
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contemplar soluções adequadas ao tratamento dos efluentes de sua 
responsabilidade. A legislação exige do empreendedor (público ou 
privado) e de qualquer atividade potencialmente poluidora o 
atendimento a requisitos legais no tocante ao saneamento básico.

No presente caso a alegada responsabilidade do Estado do 
Amazonas não seria decorrente do dever de prestar o serviço 
público de saneamento básico (até porque esse serviço é da 

12
competência do Município de Manaus  e porque o serviço público 

13
inicia a partir da ligação das estruturas particulares à rede pública ), 
mas da sua qualidade de empreendedor. É o que afirma a parte 
requerente ao invocar a aplicação do art. 10 da Lei Federal n. 
6.938/81, do inciso II do art. 1º da Resolução n. 237/97 e do art. 3º da 
Resolução n. 430, ambas do CONAMA.

Porém, repise-se, a legislação analisada atribui a 
responsabilidade pelo saneamento a qualquer fonte poluidora. E 
essa diretriz está prevista de forma ainda mais clara no art. 3º da 
Resolução n. 430 do CONAMA:

Art. 3º Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser 
lançados diretamente nos corpos receptores após o devido 
tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e 
exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas 
aplicáveis.

14 15Essa diretriz está presente também nos artigos 19 , 23 , 

12
O art. 8º, inciso VII, alínea “b” da Lei Orgânica de Manaus dispõe que compete ao Município 

organizar e prestar, diretamente ou sob regime de permissão ou concessão, dentre outros, os 
seguintes serviços abastecimento de água e esgotos sanitários.
13

Conforme disposto na Lei n. 1.192/2007 do Município de Manaus, art. 2º, inciso XI, o sistema 
público de esgoto corresponde às atividades, infraestruturas e instalações operacionais de 
coleta, transporte, tratamento e deposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as 
ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente.
14

Art. 19. O órgão ambiental competente deverá determinar quais empreendimentos e 
atividades deverão realizar os ensaios de ecotoxicidade, considerando as características dos 
efluentes gerados e do corpo receptor.
15Art. 23. Os efluentes de sistemas de tratamento de esgotos sanitários poderão ser objeto de 
teste de ecotoxicidade no caso de interferência de efluentes com características 
potencialmente tóxicas ao corpo receptor, a critério do órgão ambiental competente. § 1º Os 
testes de ecotoxicidade em efluentes de sistemas de tratamento de esgotos sanitários têm 
como objetivo subsidiar ações de gestão da bacia contribuinte aos referidos sistemas, 
indicando a necessidade de controle nas fontes geradoras de efluentes com características 
potencialmente tóxicas ao corpo receptor. § 2º As ações de gestão serão compartilhadas entre 
as empresas de saneamento, as fontes geradoras e o órgão ambiental competente, a partir da 
avaliação criteriosa dos resultados obtidos no monitoramento.
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16 17 18
24 , 27  e 29  da mesma Resolução. E no presente caso a fonte 
poluidora era a atividade desenvolvida pela contratada, e não o 
funcionamento da Arena. Com efeito, a ETEE cuja instalação foi 
necessária não dizia respeito à estrutura da Arena, mas apenas à 
atividade desenvolvida pela requerente para a construção daquela. 

19Não está sob análise ETEE incorporada de forma permanente  à 
Arena, como parte estruturante desta e necessária à concessão de 
“habite-se”.

A responsabilidade do Estado do Amazonas restringe-se à 
instalação e manutenção dessa estrutura permanente, incorporada 
à obra, sem a qual a Arena não poderia funcionar. Mas o que se 
examina neste processo é a responsabilidade pela ETEE necessária 
ao esgotamento sanitário durante a construção da Arena da 
Amazônia, em razão da presença de trabalhadores da empresa 
requerente e da consequente geração de dejetos pelos mesmos.

Neste caso a requerente era a fonte poluidora, e os resíduos 
são de responsabilidade do gerador (empresa contratada para 
realizar a obra), nos termos do art. 5º da Lei Federal n. 11.445/2007, 
antes referido, bem como por força do disposto na Resolução n. 
430/2011 do CONAMA.

16
Art. 24. Os responsáveis pelas fontes poluidoras dos recursos hídricos deverão realizar o 

automonitoramento para controle e acompanhamento periódico dos efluentes lançados nos 
corpos receptores, com base em amostragem representativa dos mesmos.
17

Art. 27. As fontes potencial ou efetivamente poluidoras dos recursos hídricos deverão buscar 
práticas de gestão de efluentes com vistas ao uso eficiente da água, à aplicação de técnicas 
para redução da geração e melhoria da qualidade de efluentes gerados e, sempre que possível 
e adequado, proceder à reutilização. Parágrafo único. No caso de efluentes cuja vazão original 
for reduzida pela prática de reuso, ocasionando aumento de concentração de substâncias 
presentes no efluente para valores em desacordo com as condições e padrões de lançamento 
estabelecidos na Tabela I do art. 16, desta Resolução, o órgão ambiental competente poderá 
estabelecer condições e padrões específicos de lançamento, conforme previsto nos incisos II, 
III e IV do art. 6º desta Resolução.
18

Art. 29. Aos empreendimentos e demais atividades poluidoras que, na data da publicação 
desta Resolução, contarem com licença ambiental expedida, poderá ser concedido, a critério 
do órgão ambiental competente, prazo de até três anos, contados a partir da publicação da 
presente Resolução, para se adequarem às condições e padrões novos ou mais rigorosos 
estabelecidos nesta norma.
19

Estruturas permanente exigidas do empreendedor são requisitos para a posterior conexão à 
rede pública, para o regular funcionamento do empreendimento. Nesse sentido, o art. 45 da Lei 
Federal n. 11.445/2007 exige que toda edificação permanente urbana seja conectada às redes 
públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis, ficando então 
sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso 
desses serviços. Portanto, exige-se conexão à rede pública de esgotamento sanitário apenas 
para as edificações permanentes. A contrario sensu, as atividades temporárias (como aquela 
desenvolvida pela contratada) podem comportar soluções temporárias, sem ligação à rede 
pública, por não serem referentes à obra contratada (a qual tem caráter permanente), mas sim 
à atividade da empresa contratada (que tem caráter temporário).
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A instalação de ETEE pela requerente (ação adotada 
individualmente por ela) foi uma solução de saneamento necessária 
ao desenvolvimento da sua atividade (para essa hipótese a 
construtora era a empreendedora), e não ao regular funcionamento 
da Arena da Amazônia. Sem providenciar essa solução para o 
adequado tratamento dos resíduos por ela produzidos, a requerente 
não poderia sequer cumprir o contrato firmado para a construção da 
Arena da Amazônia. Esse custo foi considerado (ou deveria ter sido) 
pela empresa no momento da apresentação da proposta.

A pretensão de cobrança por um custo previsível e inerente à 
atividade da requerente, e que não foi objeto de licitação (mas de 
escolha feita exclusivamente pela empresa) representaria a 
imputação ao Estado de um duplo pagamento pela atividade da 
empresa contratada.

Mais do que isso, representaria burla à competição no 
processo licitatório, pois o custo efetivo da atividade contratada 
(embora previsível) seria fixado somente após o contrato, 
possibilitando-se assim a apresentação de oferta em valor reduzido, 
com prejuízo para as eventuais empresas concorrentes que 
tivessem incorporado às suas propostas o verdadeiro custo da obra.

3 CONCLUSÃO

Por todo o exposto, com base apenas na legislação 
ambiental sobre o tema, opino pelo indeferimento do requerimento, 
pois a solução de saneamento básico em discussão não era 
necessária ao funcionamento da Arena, mas apenas à execução da 
atividade da empresa contratada, sendo de responsabilidade desta 
atividade poluídora a adequada gestão dos seus resíduos.

É o parecer. À apreciação superior.

PROCURADORIA DO MEIO AMBIENTE-PMA/PGE, 
Manaus, 07 de outubro de 2014.

FABIANO BURIOL
Procurador do Estado do Amazonas

PROCESSO N. 5079/2014-PGE
INTERESSADO: Secretaria de Estado de Infraestrutura-SEINFRA.
ASSUNTO: Estações de Tratamento de Efluentes e Esgoto-ETEE
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DESPACHO

De acordo.
Aprovo o r. Parecer.
Encaminhe-se os autos à PA/PGE, nos termos do Despacho 

de fls 77.

PROCURADORIA DO MEIO AMBIENTE-PMA/PGE,  
Manaus, 09  de outubro de 2014.

JÚLIO CÉSAR DE VASCONCELOS ASSAD
Procurador-Chefe da PPIF/PGE

PROCESSO N. 5079/2014-PGE
INTERESSADO: Secretaria de Estado de Infraestrutura.
ASSUNTO: Consulta. Pedido de ressarcimento de custos com 

instalação de ETEEE referente ao Contrato n. 
044/2010-SEINFRA, formulado pela empresa Andrade 
Gutierrez.

DESPACHO

APROVO o Parecer n. 005/2014-PMA/PGE, do Procurador 
do Estado Fabiano Buriol, acolhido pelo Procurador-Chefe, em 
exercício, da Procuradoria do Meio Ambiente, Dr. Júlio César de 
Vasconcelos Assad.

APROVO, ainda, o Parecer n. 157/2014-PA/PGE, da 
Procuradora-Chefe da Procuradoria Administrativa, Drª Heloysa 
Simonetti Teixeira.

DEVOLVAM-SE os autos à SEINFRA.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, em 
Manaus, 17 de outubro de 2014.

CLÓVIS SMITH FROTA JÚNIOR
Procurador-Geral do Estado
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PROCESSO N. 256/2014-PGE
INTERESSADOS: Secretaria de Estado da Fazenda e D. F. Coelho 

Cia Ltda.
ASSUNTO: Parecer (Cálculo de juros – Incidência da Taxa Selic 

sobre o valor das penalidades pecuniárias).

PARECER N. 12/2014-PRODACE

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PENALIDADE PECUNIÁRIA 
( M U LTA ) .  J U R O S  D E  M O R A .  I N C I D Ê N C I A . 
LEGITIMIDADE.
- A expressão “crédito tributário”, nos termos do CTN, 
abrange as penalidades pecuniárias (multas), conforme 
interpretação do art. 139 do CTN c/c o § 1º do art. 113, ambos 
do CTN;
- A multa decorrente do inadimplemento de tributo, por 
integrar o crédito tributário, sujeita-se à incidência de juros 
de mora, nos termos do art. 300 do CTE;
- Está equivocado e, portanto, deve ser revisto o 
entendimento da SEFAZ constante da Ordem de Serviço n. 
001/2013-GSEFAZ (publicada no D.O.E. de 06.05.2013), 
devendo se adequar à orientação disposta no presente 
parecer, que está em consonância com a jurisprudência do 
STJ.

I – DOS FATOS

Apesar dos autos terem sido encaminhados à PRODACE 
sem clara indicação da específica questão acerca da qual é 
solicitado nosso pronunciamento, acreditamos, pela leitura dos 
autos, que se trata da discussão a respeito da incidência (ou não) 
dos juros moratórios SELIC sobre a rubrica multa (penalidade 
pecuniária).

Tal discussão decorreu da modificação efetivada na 
metodologia de aplicação da Taxa Selic pela SEFAZ, objeto da 
Ordem de Serviço n. 001/2013-GSEFAZ (publicada no D.O.E. de 
06.05.2013).

De acordo com o referido ato administrativo, a atualização do 
crédito tributário passou a incidir apenas sobre o valor principal do 
débito (tributo), deixando-se de aplicar a Taxa Selic sobre a multa.

Ressalte-se que a Coordenadoria de Cálculos e Perícias da 



PGE manifestou-se nos autos pela irregularidade da nova 
sistemática de aplicação da Taxa Selic realizada pela SEFAZ.

É o relatório. Passamos a opinar.

II – DO DIREITO 

II.1. O crédito tributário não pago e a incidência de juros

O crédito tributário deve ser pago até a data de seu 
vencimento. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 
pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 (trinta) dias depois da 
data em que se considera o sujeito passivo notificado do 
lançamento, nos termos do caput do art. 160 do Código Tributário 
Nacional-CTN (Lei n. 5.172, de 25.10.1966).

No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação 
(art. 150, CTN) não há notificação do Fisco. Neste caso, é a lei que 
estabelece como dever do sujeito passivo a tarefa de aplicar o direito 
aos fatos, apurar e recolher o montante devido no prazo legal.

O art. 161 do CTN estabelece as consequências do não 
pagamento integral do crédito tributário dentro do prazo legal:

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é 
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da 
falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da 
aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou 
em lei tributária. (grifo nosso)

Como se vê, a norma transcrita estabelece a incidência de 
juros de mora sobre o crédito tributário que não tenha sido 
integralmente pago até a data de seu vencimento.

No mesmo sentido é o disposto no art. 300 do Código 
Tributário Estadual-CTE (instituído pela Lei Complementar n. 19, de 
29.12.1997), que, com a redação dada pela Lei Complementar n. 23, 
de 31.01.2000, estabelece:
 

Art. 300. O crédito tributário não pago no prazo previsto na 
legislação é acrescido de juros de mora, equivalentes à taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC 
para títulos federais, acumulada mensalmente, ou outra taxa que vier 
a substituí-la, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente 
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento, e de um 
por cento no mês do pagamento. (grifo nosso)

 

Como se vê, nos precisos termos do art. 300 do CTE, a Taxa 
Selic incide sobre o valor do crédito tributário.

128 PARECERES
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Resta definir, contudo, os precisos termos da referida 
expressão e saber, especificamente, se a multa punitiva (penalidade 
pecuniária) está inserida na mesma.

II.2. “Crédito tributário”: conteúdo e alcance da referida 
expressão

No âmbito tributário, existem dois tipos de relações jurídicas: 
a) as de substância patrimonial, como o dever de pagar tributos e 
multas; e b) as que fazem irromper deveres instrumentais 
consistentes num fazer ou não-fazer.

De acordo com o sistema adotado pelo Código Tributário 
Nacional-CTN (Lei n. 5.172, de 25.10.1966), a expressão “obrigação 
tributária” diz respeito não apenas às relações jurídicas que tem por 
objeto prestação de natureza patrimonial, passível, pois, de uma 
quantificação econômica (obrigações principais – art. 113, § 1º, 
CTN), mas também abrange os deveres instrumentais (obrigações 
acessórias – art. 113, § 2º, CTN).

A peculiaridade das chamadas obrigações tributárias 
acessórias (art. 113, § 2º, CTN) é a circunstância de   apresen-
tarem-se as mesmas bastantes-em-si, “exaurindo-se as 
expectativas normativas com a só realização da conduta prevista, 
isto é, com a expedição das regras individuais e concretas que os 
múltiplos deveres consubstanciam” (CARVALHO, Paulo de Barros. 
Direito tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2008, p. 
833), ao passo que as normas individuais e concretas das 
obrigações principais são preparatórias da prestação pecuniária 
compulsória.

Relativamente à obrigação tributária principal (art. 113, § 1º, 
CTN), distingue o CTN dois momentos cruciais no desenvolvimento 
da relação jurídica tributária: o nascimento da obrigação tributária e o 
nascimento do crédito tributário.

É que a obrigação tributária principal necessita de uma 
atividade administrativa que a declare existente, para se tornar 
líquida e para que possa ser objeto de cobrança, consoante leciona 
Fernando Pérez Royo: “La liquidación, considerada como actividad 
material de cuantificación de la deuda tributaria representa um 
momento lógico, indispensable em la aplicación del tributo. Uma vez 
producido el hecho imponible que genera la obligación tributaria, 
será necesario hacer 'líquido' el contenido de esa obligación” 
(Derecho financiero y tributário: parte general. 13. ed. Madrid: 
Thomson Civitas, 2003, p. 237). 

Enquanto a Fazenda Pública não atua no sentido de tornar 
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líquida a obrigação tributária (através do lançamento – art. 142, 
CTN), não pode exigir a sua satisfação pelo sujeito passivo 
(FANNUCHI, Fábio. Curso de direito tributário brasileiro. v. 1. São 
Paulo: Resenha Tributária, 1971, p. 178). A obrigação tributária 
principal revestida de liquidez e, por conseguinte, de exigibilidade, 
recebe do CTN a denominação de crédito tributário.

O crédito tributário – que, por decorrer da obrigação tributária 
principal tem natureza idêntica desta (art. 139, CTN) – é constituído 
pelo lançamento e representa a expressão da obrigação tributária 
principal (de pagar tributo ou penalidade pecuniária), conforme a 
percepção do Fisco.

Inexiste crédito tributário decorrente de obrigação tributária 
acessória, consoante se infere da leitura do art. 139 do CTN. No 
mesmo sentido é o art. 113 do CTN. A razão é que, como visto, a 
obrigação acessória apresenta-se bastante-em-si, exaurindo-se as 
expectativas normativas com a só realização da conduta prevista, 
isto é, com a expedição da regra individual e concreta que tal dever 
instrumental consubstancia, não dependendo, por conseguinte, de 
um ato administrativo como o lançamento para conferir-lhe a 
característica da exigibilidade.

De acordo com o art. 139 do CTN, o crédito tributário 
decorre da obrigação tributária principal e tem a mesma 
natureza desta.

Ora, de acordo com o § 1º do art. 133 do CTN, a obrigação 
tributária principal tem por objeto o pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária.

Conclui-se, por conseguinte, que obrigação de pagar multa 
(penalidade pecuniária) está abrangida na expressão crédito 
tributário.

Tal conclusão, aliás, é reafirmada pelo CTN, que, ao prever 
os casos de exclusão do crédito tributário, mencionou como tal a 
anistia (art. 175, II), a qual, segundo Regina Helena Costa, “consiste 
no perdão da penalidade imposta ao contribuinte infrator e, 
eventualmente, também no perdão da própria infração” (grifo 
nosso) (Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário 
Nacional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 282).

II.3. O entendimento do STJ

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado no 
mesmo sentido anteriormente exposto.

Com efeito, o acórdão do REsp 1129990/PR assim  
encontra-se ementado:
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TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA. 
INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE.
1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, 
a qual integra o crédito tributário.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1129990/PR, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. em 
01.09.2009, DJe 14.09.2009)

No citado acordão, do voto do Relator, Min. Castro Meira, 
extraem-se os seguintes trechos:

“A expressão 'crédito tributário' é mais ampla do que o conceito de 
tributo, pois abrange também as penalidades decorrentes do 
descumprimento das obrigações acessórias.
(...)
De maneira simplificada, os juros de mora são devidos para 
compensar a demora no pagamento. Verificado o inadimplemento do 
tributo, advém a aplicação da multa punitiva que passa a integrar o 
crédito fiscal, ou seja, o montante que o contribuinte deve recolher 
ao Fisco. Se ainda assim há atraso na quitação da dívida, os juros de 
mora devem incidir sobre a totalidade do débito, inclusive a 
multa que, neste momento, constitui crédito titularizado pela 
Fazenda Pública, não se distinguindo da exação em si para efeitos de 
recompensar o credor pela demora no pagamento.
Em suma, o crédito tributário compreende a multa pecuniária, o 
que legitima a incidência de juros moratórios sobre a totalidade 
da dívida.” (grifos nossos)

Tal entendimento não foi alterado em decisões posteriores, 
conforme se percebe a partir da leitura das seguintes ementas:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA SELIC. 
APLICAÇÃO PARA TRIBUTOS ESTADUAIS DIANTE DA 
EXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZADORA. MATÉRIA DECIDIDA PELA 
1ª SEÇÃO, NO RESP 879844/MG, DJE DE 25/11/2009, JULGADO 
SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA 
VINCULATIVA DESSE PRECEDENTE (CPC, ART. 543-C, § 7º), QUE 
IMPÕE A ADOÇÃO EM CASOS ANÁLOGOS. MULTA PECUNIÁRIA. 
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTE 
DA 2ª TURMA DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO.
(REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, j. em 
18.05.2010, DJe 02.06.2010)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS DE 
MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS 
AS TURMA QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
1. Entendimento de ambas as Turmas que compõem a Primeira 
Seção do STJ no sentido de que: 'É legítima a incidência de juros de 
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mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário.' 
(REsp 1.129.990/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 14/9/2009). De 
igual modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 
2/6/2010.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1335688/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª 
Turma, j. em 04.12.2012, DJe 10.12.2012)

III – CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a expressão “crédito tributário”, nos termos do CTN, 

abrange as penalidades pecuniárias (multas), conforme 
interpretação do art. 139 c/c o § 1º do art. 113, ambos do referido 
diploma;

b) a multa decorrente do inadimplemento de tributo, por 
integrar o crédito tributário, sujeita-se à incidência de juros de mora, 
nos termos do art. 300 do CTE;

c) está equivocado e, portanto, deve ser revisto o 
entendimento da SEFAZ constante da Ordem de Serviço n. 
001/2013-GSEFAZ (publicada no D.O.E. de 06.05.2013), devendo 
se adequar à orientação disposta no presente parecer, que está em 
consonância com a jurisprudência do STJ.

PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA E DA COBRANÇA 
EXTRAJUDICIAL - PRODACE, Manaus, 17 de março de 2014.

CARLOS ALBERTO DE MORAES RAMOS FILHO
Procurador do Estado

PROCESSO N. 256/2014-PGE
INTERESSADO: Secretaria de Estado da Fazenda e D.F. Coelho 

Cia Ltda.
ASSUNTO: Parecer (CÁLCULOS DE JUROS – Incidência da Taxa 

Selic sobre o valor das penalidades pecuniárias)
 
 DESPACHO

APROVO INTEGRALMENTE o bem lançado Parecer         
n. 12/2014-PRODACE/PGE, de lavra do Procurador do Estado,    
Dr. Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho por seus legítimos 
fundamentos.



PARECERES 133

Assim, submeto à apreciação e análise do Procurador-Geral 
do Estado.

PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA 
EXTRAJUDICIAL-PRODACE/PGE, em Manaus, 17 de março de 
2014.

BENEDITO EVALDO DE LIMA MORENO
Procurador do Estado – Chefe da PRODACE

PROCESSO N. 256/2014-PGE
INTERESSADO: D.F. Coelho Cia Ltda.
ASSUNTO: Parecer (CÁLCULOS DE JUROS – Incidência da Taxa 

Selic sobre o valor das penalidades pecuniárias)

DESPACHO

APROVO o Parecer n. 12/2014-PRODACE/PGE, do 
Procurador do Estado, Dr. Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho, 
acolhido pelo Procurador-Chefe da Procuradoria da Dívida Ativa e 
da Cobrança Extrajudicial, Dr. Benedito Evaldo de Lima Moreno.

ENCAMINHEM-SE os autos à PROEF.

GABINETE DO SUBPROCURADOR-GERAL DO 
ESTADO, em Manaus, 18 de março de 2014.

Por delegação:

FABIO PEREIRA GARCIA DOS SANTOS
Subprocurador-Geral do Estado
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PROCESSO N. 3082/2013-PGE
INTERESSADA: SEFAZ.
ASSUNTO: Consulta sobre hipótese de incidência de contribuição 

previdenciária patronal sobre o pagamento de verbas 
trabalhistas decorrentes de sentenças judiciais. 

PARECER N. 01/2013- PPF/PGE

DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTOS DE SERVIDORES 
PÚBLICOS EFETIVOS MEDIANTE PRECATÓRIOS. FATO 
GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA 
O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. 
RECOLHIMENTO DA COTA PATRONAL A CARGO DO 
ESTADO DO AMAZONAS NOS MOLDES DOS 
RECOLHIMENTOS MENSAIS.

Exmo. Sr. Procurador-Geral

Fazem-nos a interessada, por meio do Ofício 390/13- 
GSET/SEFAZ,  os seguintes questionamentos:

a)  Os créditos de origem trabalhista, relativos a servidores do quadro 
efetivo ou estatutário, deferidos em um processo judicial movido 
contra o Estado do Amazonas, constituem fato gerador de 
contribuição previdênciária patronal?
b) Verificada a possibilidade de incidência, de quem é a 
responsabilidade e qual a forma do recolhimento?
c) Em se confirmando a possibilidade de incidência, quem 
efetivamente deve proceder ao recolhimento, a instituição que efetua 
o depósito judicial ou o Poder Judiciário quando da emissão do 
correspondente alvará de levantamento?

Dúvidas postas, passamos a opinar.
Embora sejam três perguntas, percebemos que as dúvidas 

se repetem entre elas. Com o intuito de objetivar ainda mais este 
parecer, mas com muito respeito à consulente, pedimos vênia para 
reformular aquelas dúvidas, consolidando-as no seguinte 
questionamento: o pagamento de precatórios a servidores públicos 
efetivos é  fato gerador das contribuições previdênciárias para o 
RPPS; em caso positivo,  de quem é a responsabilidade e qual a 
forma de recolhimento?

Sim, o pagamento de precatórios a servidores efetivos 
constitui fato gerador das contribuições previdênciárias para o 
RPPS. 



Diferentemente do que se dá nas relações empregatícias, de 
caráter contratual - em que o fato gerador da contribuição 
previdênciária se opera com a prestação do serviço pelo empregado 
-, o nascimento da obrigação de pagar a contribuição previdenciária 
pelo servidor público efetivo ocorre quando do efetivo recebimento 
da remuneração pelo agente público. Então, na hipótese de 
pagamento de remuneração por força de decisão judicial, o fato 
gerador da contribuição previdênciária apenas se aperfeiçoará com 
a disponibilização dos valores em nome do servidor, ou seja, quando 
lhe for pago o precatório ou a requisição de pequeno valor.

Sob aquela perspectiva, apenas no momento do pagamento 
do precatório judicial, mais especificamente, quando do depósito 
feito pelo Estado, é que ocorrerá o fato gerador da contribuição 
previdênciária patronal e, por conseguinte, deverá haver o 
recolhimento desse tributo.

Naquele momento,  há que ser feito o repasse ao RPPS dos 
valores correspondentes às contribuições previdênciárias tanto do 
servidor quanto do empregador. Ou seja, sendo o Regime de filiação 
obrigatória, devem os contribuintes (servidor e Ente), cada qual, 
efetuar o pagamento pela sua respectiva contribuição, visando 
preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema.

Contudo, pela Resolução n. 15/2010 do CNJ - sobre gestão 
de Precatórios no âmbito do Poder Judiciário -, em seu artigo 32, cuja 
cópia acompanhou o Ofício da Secretaria consulente, foi eleito um 
terceiro, no lugar das pessoas que naturalmente seriam obrigadas a 
efetuar o recolhimento por conta própria. Elegeram-se, assim, os 
Tribunais, ao se estabelecer encargos tributários a eles, no momento 
do pagamento do precatório.

O primeiro encargo dos Tribunais de Justiça está em reter a 
contribuição do segurado,  devida pelo beneficiário do precatório 
(vide inciso I), e repassar para os institutos de previdência e 
assistência. Dessa forma, a contribuição do segurado é de 
responsabilidade do Tribunal de Justiça.

O outro, refere-se à contribuição patronal, prevista no inciso 
II daquela Resolução, também atribuída aos Tribunais a 
responsabilidade pelo seu recolhimento. Contudo, aquele inciso foi 
suspenso por liminar do STF, no MS 31.281. Os efeitos suspensivos 
daquela decisão ganharam alcance geral, impedindo que não só o 
Tribunal impetrante (TJ-SP), mas todos os  demais Tribunais se 
ocupem com as contribuições patronais.

A suspensão do encargo previsto no inciso II da Resolução 
afeta, tão-somente, a responsabilidade dos Tribunais. A obrigação 
tributária continua preservada, por isso, devem os Entes Federativos 
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- os verdadeiros contribuintes do tributo - voltar a efetuar o 
recolhimento correspondente.

Portanto, cabe ao Estado do Amazonas, por meio de sua 
Secretaria de Fazenda, promover o recolhimento ao AMAZONPREV 
das contribuições relativas a sua cota, devidas sobre o valor de 
precatórios pagos a servidores públicos efetivos.

Quanto à forma, supomos que a SEFAZ deva realizar o 
recolhimento nos mesmos moldes já utilizados, quando da quitação 
das contribuições mensais, por meio de ordem bancária, em crédito 
na conta da AMAZONPREV. Não encontramos na legislação 
consultada (Lei 9.717/98, Lei 10.887/2004, Lei Complementar 
Estadual n..30/01), dispositivo que tratasse com excepcionalidade a 
situação dos recolhimentos a serem feitos sobre os pagamentos de 
precatórios.

É o parecer, sob censura.

PROCURADORIA PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA 
/PGE, em Manaus, 11 de junho de 2013.

LUCIANA GUIMARÃES PINHEIRO VIEIRA
             Procuradora do Estado

PROCESSO N. 3082/2013-PGE
INTERESSADO: Secretaria de Estado da Fazenda.
ASSUNTO: Consulta atinente à hipótese de incidência de 

contribuição previdenciária patronal sobre o 
pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de 
sentença judicial.

 
DESPACHO

APROVO o Parecer n. 01/2013-PMA/PGE, da Procuradora-
Chefe da Procuradoria Previdenciária e Financeira, Drª Luciana 
Guimarães Pinheiro Vieira.

ENCAMINHEM-SE os autos à SEFAZ.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, em 
Manaus, 12 de junho de 2013.

CLÓVIS SMITH FROTA JÚNIOR
Procurador-Geral do Estado





TRABALHOS 
FORENSES





EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR DA 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4003874-
83.2013.8.04.0000, DES. JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
vem, com o devido acatamento e respeito, nos autos da presente 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida por LUIZ CASTRO 
ANDRADE NETO E OUTROS contra a Lei Complementar n. 
126/2013, apresentar a DEFESA DO ATO NORMATIVO, na forma 
do art. 75, § 4.º, da Constituição do Estado do Amazonas, o que faz 
nos termos seguintes:

I – SÍNTESE DA PRETENSÃO:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade em que os 
Autores, Deputados Estaduais, pretendem a declaração de 
inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 126/2013, por meio da 
qual se majorou a composição do Tribunal de Justiça para 26 (vinte e 
seis) membros.

Segundo os Autores, “referida lei complementar, (sic) não 
observou o requisito da iniciativa da sua apresentação, porque que a 
mensagem que capeou a proposta encaminha pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Amazonas foi nulificada pela Decisão do 
Conselho Nacional de Justiça proferida no Processo de Controle 
Administrativo n. 0006624-41.2013.2.00.0000”, bem como que “a 
sua tramitação e aprovação pela Assembleia Legislativa 'a toque de 
caixa' impediu a sua regular tramitação, ofendendo dispositivos da 
Constituição Estadual e do Regimento Interno do Poder Legislativo 
Estadual.”

A petição, após perder-se em digressões inteiramente 
dispensáveis a respeito de classificações doutrinárias do vício de 
inconstitucionalidade, defende que:

“O flagrante desrespeito às normas regimentais, durante o processo 
legislativo, caracteriza clara ilegalidade, uma vez que os regimentos 
internos das casas legislativas – Regimento Interno do Congresso 
Nacional, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados – são 
resoluções, ou seja, espécies normativas primárias previstas 
diretamente na Constitui..o (sic) Federal (art. 59, VII).
Entendemos que essa ilegalidade ser também passível de controle 
jurisdicional, com base no art. 5.º, XXXV, da Carta Magna, pois a 
apreciação de lesão ou ameaça a direito jamais poderá ser afastada 
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do Poder Judiciário. Dessa forma, os parlamentares são possuidores 
de legítimo interesse para o ajuizamento de demanda que preserve a 
segurança de participarem de um processo legislativo constitucional 
e regimental válidos.”

No que diz com a pretensa inconstitucionalidade formal 
orgânica, a inicial sustenta que, diante da r. Decisão proferida pelo 
Conselheiro Rubens Curado, do CNJ, teria havido a retirada da 
“iniciativa do Projeto de Lei Complementar, eivando de vício 
superveniente.”

De outro lado, em relação à inconstitucionalidade formal por 
vício no processo legislativo, os Autores alegam desrespeito aos 
arts. 24 e 192 do RI/ALEAM e ao art. 30, § 2.º, I, por falta de 
convocação do Deputado Luiz Castro Andrade Neto, enquanto 
membro-substituto da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, e do Deputado José Ricardo Wendling, como titular da 
Comissão de Finanças.

Da falta de convocação dos parlamentares para as reuniões 
das respectivas Comissões, os Autores sustentam – em claro non 
sequitur – que isso comprovaria que “as reuniões que resultaram na 
elaboração de parecer favorável a Lei Complementar n. 126/2013 
não ocorreram.”

Assim, pretendem “a procedência do pedido de mérito, para 
que seja declarada a inconstitucionalidade forma da Lei 
Complementar n. 126/2013”.

O Procurador-Geral do Estado, por entender que a norma 
em questão não padece de qualquer inconstitucionalidade e, ainda, 
que a ação direta ajuizada não reúne condições para sua 
admissibilidade, vem defender o ato normativo, na forma seguinte:

II – DA PRELIMINAR:

II.1 – DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA DEMANDA:

Em diversas passagens de sua petição inicial, os Autores 
defendem a inconstitucionalidade da Lei Complementar 126/2013 
por violação a normas do Regimento Interno da ALEAM (arts. 24 e 
192). É certo que são citadas, por igual, normas da Constituição 
Estadual, em especial o seu art. 30, §§ 1.º e 2.º, inc. I, mas a verdade 
é que a inicial se revela sempre mais enfática quando cuida da 
alegada violação a normas regimentais.

Olvidou-se, ao que parece,que normas regimentais, por 
serem atos normativos infraconstitucionais, não servem como 
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parâmetro para fins de controle de constitucionalidade. Apenas a 
violação a preceitos constitucionais pode levar à inconstitu-
cionalidade da lei, como o próprio termo está a indicar.

Afora isso, o STF entende que a última palavra a respeito da 
interpretação do regimento interno das casas legislativas cabe a 
estas, por força do princípio da separação dos Poderes (art. 2.º da 
CF), conforme ressaltam os seguintes julgados:

“A tramitação de Emenda Constitucional, no âmbito do Poder 
Legislativo, e matéria interna corporis, insuscetível de controle 
judicial, salvo em caso de ofensa à Constituição ou à lei. Exceto 
nessas hipóteses, a interferência não é tolerada pelo princípio da 
independência e da harmonia entre os Poderes.”(STF, Pleno, SS 
327/DF, rel. Min. Sydney Sanches, j. 01/07/1991, DJ 05/06/1990, p. 
8427).
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
ATOS DO PODER LEGISLATIVO: CONTROLE JUDICIAL. ATO 
INTERNA CORPORIS: MATÉRIA REGIMENTAL. 
I. - Se a controvérsia é puramente regimental, resultante de 
interpretação de normas regimentais, trata-se de ato interna 
corporis, imune ao controle judicial, mesmo porque não há alegação 
de ofensa a direito subjetivo. 
II. - Mandado de Segurança não conhecido. 
(STF, Pleno, MS 24.356, rel. Min.Carlos Velloso, j. em 13/02/2003, 
DJ 12.09.2003, p. 29).
“A interpretação e a aplicação do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados constituem matéria interna corporis, insuscetível de 
apreciação pelo Poder Judiciário.” (STF, Pleno, MS 26.062/AgR, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2008, DJe 04/04/2008).

Neste último precedente, o Ministro Gilmar Mendes foi 
preciso ao vaticinar que “constitui matéria interna corporis a 
interpretação e aplicação do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, sendo insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário 
em virtude do princípio da separação dos poderes (CF, art. 2.º)”.

Em reforço, cabe ver que o art. 125, § 2.º, da Constituição 
Federal, ao admitir a instituição de controle concentrado de 
inconstitucionalidade no âmbito estadual, deixa claro que, nesse 
caso, o único parâmetro admissível de controle é a Constituição do 
Estado-membro. Com efeito, ali se permite que Estados instituam 
“representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos 
estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual”. 

Disso já decorre, pela lógica rudimentar, que o Regimento 
Interno de casa legislativa não pode ser utilizado como parâmetro 
para esse controle concentrado de constitucionalidade. 

Uma demanda que pretenda tal utilização é, por isso mesmo, 
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uma demanda juridicamente impossível, por veicular uma pretensão 
incompatível, mesmo em abstrato, com o ordenamento jurídico.

Sabe-se que a possibilidade jurídica do pedido é uma das 
condições da ação e, segundo Teresa Arruda Alvim Wambier 
(Nulidades do processo e da sentença, 4. ed., São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 1997, p. 43), esse requisito de admissibilidade da 
demanda quer exprimir que

“(...) a pretensão há de ser albergada pelo sistema, seja explícita, 
seja implicitamente. Parece, realmente, que, pelo menos no que 
tange à esfera do direito privado, o fato de a pretensão, para ser 
'juridicamente possível', necessitar de agasalho do sistema jurídico, 
ainda que só implícito, faz com que seja 'possível' todo pedido não 
expressamente vedado por lei, ou de acordo com a posição que se 
adotou, também todo 'pedido' lastreado em 'causa petendi' não 
proscrita pelo sistema”.

Vê-se, portanto, que a insigne doutrinadora insere na 
possibilidade jurídica não apenas o pedido, mas, também, a causa 
de pedir, falando-se, então, em possibilidade jurídica da demanda. O 
precursor desta doutrina, no Direito brasileiro, foi o Professor 
Cândido Rangel Dinamarco(Execução civil, 7. ed., São Paulo, 
Malheiros, 2000, p. 384), segundo quem 

“(...) o exame da casuística da impossibilidade jurídica mostra que 
nem sempre reside no provimento jurisdicional a razão que 
impossibilita a demanda. Existe uma grande heterogeneidade entre 
as hipóteses trazidas à colação pela doutrina e nos tribunais, às 
vezes fundamentando-se a negativa de jurisdição na natureza do 
pedido, às vezes em peculiaridade da 'causa petendi', ou nas 
prerrogativas de que goza uma das partes (execução contra a 
Administração Pública). Mas todas elas têm em comum a 
consequência de ocasionar a negativa do poder de ação (tanto como 
nas hipóteses de ausência de interesse ou legitimidade).” 

De fato, é imprescindível, para a perfeita compreensão desta 
condição da ação, a análise da circunstância de que nem sempre a 
impossibilidade jurídica decorre de vício existente no pedido. Por 
vezes, tal defeito decorre dos elementos contidos na causa de pedir. 
A título de exemplo, cabe referir a ação de cobrança em que se 
pleiteia a condenação de outrem ao pagamento de dívida oriunda de 
jogo ou aposta. Neste caso, o pedido condenatório, isoladamente 
considerado, é juridicamente possível, mas a demanda não é viável 
em razão de a “causa petendi” apresentada ser proscrita pelo 
sistema. 

É com base nestas circunstâncias que processualistas de 
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escol, como Cândido Rangel Dinamarco(Execução civil, cit, p. 384-
385), Teresa Arruda Alvim Wambier (Nulidades..., cit., p. 43), Elio 
Falazzari (Note in tema didiritto e processo, Milão, Giuffrè, 1957, p. 
117), J. J. Calmon de Passos(Em torno das condições da ação – A 
possibilidade jurídica, in Revista de Direito Processual Civil, v. 4, n. 
8), Vicente Greco Filho (Direito Processual Civil brasileiro, São 
Paulo, Saraiva, 1981, v. 1, p. 77), Alexandre Freitas Câmara 
(Lições de Direito Processual Civil, 3. ed., Rio de Janeiro, Lumen 
juris, 1999, v. 1, p. 111-112) e Donaldo Armelin (Legitimidade para 
agir no Direito Processual Civil brasileiro, São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1979, p. 51), têm se posicionado pela inclusão da licitude 
ou possibilidade da causa de pedir no conceito de possibilidade 
jurídica da demanda.

Há que se falar, portanto, com apoio no magistério de 
Cândido Rangel Dinamarco (Execução Civil, cit., p. 387), “em 
impossibilidade jurídica da demanda e não apenas do pedido. Isso 
permite que se compreenda por que às vezes é algo referente ao 
próprio 'petitum' que exclui a ação e impede o exercício consumado 
da jurisdição, outras vezes é algo situado na 'causa petendi' (dívida 
de jogo), outras é alguma especial condição da pessoa (não se faz 
execução contra pessoa jurídica de direito público)”.

Assim, como não é admissível, perante a ordem 
constitucional (art. 125, § 2.º, da CRFB), o ajuizamento de uma ação 
direta de inconstitucionalidade fundada em violação a normas 
regimentais, resta clara a impossibilidade jurídica da presente 
demanda naquilo que diz respeito às pretensas violações ao 
Regimento Interno da ALEAM (arts. 24 e 192), devendo a inicial ser 
parcialmente rejeitada (CPC, art. 267, VI), de modo que o exame da 
pretensão fique restrito às alegações de violação à CE/89.

III – DO MÉRITO:

III.1 – DA INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL ORGÂNICA:

Conforme relatado ao início, um dos fundamentos da 
demanda é a suposta ocorrência de inconstitucionalidade por vício 
de iniciativa (forma orgânica), ao argumento de que a decisão do 
CNJ de suspensão da deliberação do TJAM teria retirado a “iniciativa 
do Projeto de Lei Complementar, eivando de vício superveniente”.

A inconstitucionalidade inexiste. Primeiro, porque o projeto 
de lei que deu origem à LC 126/2013 partiu efetivamente do Tribunal 
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de Justiça, antes da decisão do CNJ que suspendeu os efeitos da 
deliberação administrativa do Tribunal. Segundo, porque a decisão 
proferida pelo CNJ, suspendendo PTJ 0408/2013, já nasceu 
inoperante, pois proferida quando o projeto de lei já havia sido votado 
e a lei promulgada e sancionada. Terceiro, porque o próprio CNJ 
reconheceu a ineficácia da primeira decisão, vindo a proferir uma 
segunda, já para suspender os efeitos da LC 126/2013, tendo sido 
este provimento suspenso por meio da liminar concedida pelo 
Excelentíssimo Senhor Ministro Celso de Mello, do Supremo 
Tribunal Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 32.582.

Com efeito, mesmo no momento em que a presente ADI foi 
proposta, ou seja, quando ainda estava em vigor a decisão proferida 
pelo Conselheiro Rubens Curado, não havia razão para se falar em 
vício de iniciativa, pois a decisão do CNJ não infirmou a existência ou 
validade do ato administrativo do Tribunal, apenas suspendeu a sua 
eficácia. Basta observar o dispositivo daquela decisão:

“Por todo o exposto, defiro a concessão de medida liminar suspender 
os efeitos da decisão proclamada pelo Presidente do TJAM e que 
ensejou o envio do anteprojeto de lei para criação de cargos de 
desembargador naquela Corte.” (fl. 56).

Ocorre que, no momento em que essa suspensão foi 
comunicada aos Poderes estaduais, a iniciativa de lei já havia 
exaurido seus efeitos, pois o projeto já havido sido aprovado pelo 
Legislativo e sancionada a lei pelo Chefe do Poder Executivo. Vale 
dizer, a decisão objetivava suspender os efeitos de um ato, mas eles 
já se encontravam exauridos. 

Com efeito, a decisão do CNJ que suspendeu os efeitos do 
ato do Tribunal possuía efeitos meramente prospectivos, isto é, ex 
nunc, razão pela qual se tornou inútil para o fim a que se destinava, 
uma vez que (i) o projeto de lei já havia chegado à Casa Legislativa e 
(ii) o CNJ não é órgão jurisdicional, não podendo sua decisão, cuja 
natureza é meramente administrativa, projetar efeitos perante outros 
Poderes, sob pena de ofensa ao princípio da Separação dos 
Poderes (art. 2.º, CF/88), quando mais se isso envolve a suspensão 
de efeitos de lei em vigor.

Diante da ineficácia dessa primeira decisão, que mandava 
suspender os efeitos de um ato já exaurido, o CNJ acolheu novo 
pedido e proferiu nova decisão, desta feita suspendendo os efeitos 
da Lei Complementar n. 126/2013. Veja-se que, se a primeira 
decisão realmente tivesse atingido o seu desiderato, não seria 
necessário esse segundo provimento do Conselho. A sua 
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necessidade decorreu, exatamente, da inocuidade da primeira 
decisão.

Sucede que essa segunda decisão do CNJ está suspensa, 
por força da liminar concedida pelo Ministro Celso de Mello, do STF, 
no MS 32.582, em decisão assim ementada:

EMENTA: Conselho Nacional de Justiça. Processo legislativo 
instaurado por iniciativa de Tribunal de Justiça. Suposta eiva de 
inconstitucionalidade. Impossibilidade de o Conselho Nacional de 
Justiça, sob alegação de “aparente vício do projeto original”, impor, 
cautelarmente, ao Presidente do Tribunal de Justiça, que se 
abstenha de cumprir o diploma legislativo editado. Limitações que 
incidem sobre a competência do Conselho Nacional de Justiça (CF, 
art. 103-B, § 4º). Precedentes. Magistério da doutrina. A instauração 
do processo legislativo como ato de caráter eminentemente político e 
de extração essencialmente constitucional. Doutrina. A questão do 
controle de constitucionalidade pelo Conselho Nacional de Justiça. 
Reconhecimento, pelo Relator desta causa, de que há, na matéria, 
controvérsia doutrinária. Inadmissibilidade, contudo, de referida 
fiscalização segundo precedentes do STF e do próprio CNJ. Medida 
cautelar deferida.”

O dispositivo da r. Decisão consignou, então, a suspensão 
dos efeitos da medida liminar concedida pelo CNJ, restabelecendo 
os efeitos da Lei Complementar n. 126/2013:

“Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, 
defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender, 
cautelarmente, até final julgamento da presente ação de mandado de 
segurança, os efeitos da deliberação do E. Conselho Nacional de 
Justiça, proferida nos autos do PCA nº 0006624-41.2013.2.00.0000. 
Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente 
decisão ao E. Conselho Nacional de Justiça e, ainda, ao E. Tribunal 
de Justiça do Estado do Amazonas.

Em síntese, (i) o projeto de lei que culminou com a edição da 
LC 126/2013 foi deliberado pelo TJAM e por ele remetido à ALEAM; 
(ii) o projeto de lei exauriu seus efeitos com a aprovação e sanção do 
projeto de lei, culminando com a publicação da LC 126/2013; (iii) a 
suspensão dos efeitos da iniciativa de lei só ocorreu após esta ter se 
convolado em lei, ou seja, quando o ato já havia exaurido seus 
efeitos; (iv) ao reconhecer esse exaurimento, o CNJ acolheu novo 
pedido, não mais para suspender a iniciativa, mas sim a própria LC 
126/2013; (v) mas essa decisão foi suspensa pelo Supremo Tribunal 
Federal.Fica afastada, portanto, a alegação de alegação de vício de 
iniciativa apresentada pelos Autores.
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III.2 – DA INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL POR VÍCIO NO PROCESSO LEGISLATIVO:

Ao deduzirem sua pretensão a respeito da inconstitu-
cionalidade da LC 126/2013 por vício no processo legislativo, os 
Autores inicialmente sustentam não terem sido realizadas as 
reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da 
Comissão de Finanças, para então sustentarem que a não 
realização de tais reuniões violou o Regimento Interno da ALEAM 
(arts. 24 e 192) e as normas da CE relativas ao processo legislativo 
(arts. 30, §§ 1.º e 2.º, inciso I).

A tese, no entanto, deve ser refutada de “cabo a rabo”, a 
principiar pela constatação de que os Autores alegam algo, mas não 
provam, a falta de convocação para a reunião. E mais, não provam 
algo que, mesmo provado fosse, não teria a consequência que eles 
pretendem atribuir ao fato.

Contrariando aquilo que sustentam os Autores, o Parecer 
juntado às fls. 58/62, comprova ter sido a matéria examinada em 
reunião conjunta das Comissões, com manifestação favorável à 
aprovação da norma. De igual sentir, o Ministério Público Estadual 
ressaltou, às fls. 113-124 dos autos:

“Respeitosamente, na superficial análise que fazemos nesta medida 
cautelar, observa-se nos autos o parecer juntado às fls. 58-62, da 
lavra de Parlamentar Estadual, posicionando-se, favoravelmente, à 
aprovação da norma, com referência expressa às Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças Públicas e 
Comissão de Gestão de Serviços Públicos.
Entendemos que, na análise que ora se faz, tal documento traz a 
presunção de regularidade da tramitação do processo legislativo sob 
o regime de urgência, não se concordando com a suspensão liminar 
da Lei resultante de tal processo.”

Para tentar desconstituir esse fato, os Autores juntaram aos 
autos declarações deles próprios e de seus chefes de gabinete (fls. 
64/66), afirmando não ter havido convocação para as reuniões das 
Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças. Ou 
seja, a única prova a respeito do alegado vício do processo 
legislativo consiste em três declarações dos autores da ação, as 
quais se qualificam como “documento particular” à luz do CPC.

Segundo prescreve o art. 368 do CPC, “as declarações 
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente 
assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário”. Nos 
termos do parágrafo único do mesmo dispositivo legal, “quando, 
todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, 
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o documento particular prova a declaração, mas não o fato 
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de 
provar o fato”.

Em outras palavras, os documentos juntados aos autos não 
fazem prova do fato em si, competindo aos autores o ônus de   
prová-lo. Eles provaram apenas a declaração!

Assim sendo, não se pode acolher a alegação de ocorrência 
de vício no processo legislativo, tendo em vista a inexistência de 
provas nesse sentido, já que os aludidos documentos provam a 
declaração, mas não o conteúdo desta.

Ad argumentandum tantum, mesmo que provas houvesse a 
respeito da falta de convocação dos parlamentares para a reunião 
conjunta das comissões legislativas, isso não autorizaria afirmar, 
como o fazem em claro non sequitur, que “as reuniões que 
resultaram na elaboração de parecer favorável a Lei Complementar 
nº 126/2013 não ocorreram”.

Se as declarações possuíssem a eficácia probatória 
pretendida pelos Autores, elas comprovariam a falta de convocação 
deles para a reunião, mas não a falta de realização desta. A reunião 
se realizou, conforme registrado no Parecer de fls. 58/62, mesmo 
com a ausência deles.

Fica muito clara, nesse particular, a tentativa dos Autores em 
se valerem de uma falácia lógica, o non sequitur, muito bem exposta 
por Arthur Schopenhauer (Como vencer um debate sem precisar 
ter razão. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997), que consiste na falta de 
conexão entre a premissa inicial e a conclusão.

Com efeito, não se pode, a partir da falta de convocação de 
um ou alguns parlamentares, concluir que não houve a reunião para 
a qual deveriam ter sido convocados. À luz da lógica, a conclusão 
(inexistência da reunião) não decorre da premissa (falta de 
convocação de participante), o que outra coisa não é senão um non 
sequitur.

De qualquer sorte, mesmo que a aludida reunião não 
tivesse ocorrido, isso não importaria em inconstitucionalidade 
da Lei Complementar n. 126/2013, pois a Constituição Estadual 
não considera a sua realização como pressuposto de validade 
para o processo legislativo.

Não procede, portanto, a alegação dos Autores de que a falta 
de realização da reunião violaria o disposto no art. 30, § 2.º, I, da 
CE/89, pois aquela norma não cria a obrigatoriedade de discussão 
nas comissões de todo e qualquer projeto de lei, mas apenas 
daqueles que dispensem a deliberação do plenário, o que não é o 
caso.
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Vale reproduzir, para uma adequada análise, o texto da 
norma constitucional em questão:

Art. 30. A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e 
temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no 
Regime Interno ou no ato de que resulta sua criação. 
(...).
§ 2.º Cabe às comissões, em razão da matéria de sua competência: 
I - discutir e votar parecer sobre projeto de lei que dispensar, na forma 
do Regimento, a deliberação do Plenário, salvo se houver recurso de 
um décimo dos membros da Casa.

Essa norma, em atenção ao princípio da simetria, reproduz, 
mutatis mutandis, o artigo 58 da Constituição Federal:

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões 
permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as 
atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que 
resultar sua criação.
(...)
§ 2.º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:
I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, 
a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo 
dos membros da Casa.

Trata-se, como se vê já ao primeiro exame, da possibilidade 
de aprovação de projeto de lei diretamente pelas comissões, em 
matéria de sua competência, caso o Regimento dispense a 
deliberação do Plenário.

Vale dizer, essa norma não prevê, de forma alguma, a 
obrigatoriedade de submissão do projeto de lei a determina(s) 
comissão(ões). Aliás, isto não está disciplinado em nenhuma outra 
norma da Constituição, mas apenas no Regimento Interno da Casa 
Legislativa.

Pelo contrário, ao conferir ao Plenário uma competência 
recursal quanto à deliberação das comissões, o preceito em questão 
deixa claro – como a lógica elementar já está a indicar – que as 
deliberações daquele se sobrepõem às destas.

Resta claro, portanto, que não há norma constitucional que 
respalde a arguição de inconstitucionalidade, no sentido de que 
havia inconstitucionalidade por ausência de submissão da matéria 
às Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças. 

A única exigência formulada pela Constituição para que 
se considere aprovado um projeto de lei é que ele seja discutido 
e votado pela Casa legislativa, como se depreende claramente 
do artigo 65 da Constituição Federal:
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Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela 
outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou 
promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o 
rejeitar.

A Constituição não exige, portanto, a passagem obrigatória 
de um projeto de lei pelas Comissões do Legislativo, podendo a 
matéria ser submetida imediatamente ao Plenário e lá ser discutida e 
votada.

Para deixar ainda mais patente o total desacerto da tese 
autoral, cabe destacar que o art. 30, § 2.º, I, da Constituição 
Estadual, não se aplica na hipótese de processo legislativo de lei 
complementar, como na hipótese.

É que, tratando-se de lei complementar, pela exigência de 
um alto número de votos para sua aprovação – a maioria absoluta da 
Assembleia Legislativa – é materialmente impossível se aplicar tal 
norma do § 2.º do art. 30 a tais espécies normativas. Projeto de lei 
complementar não dispensa, na forma do regimento, a competência 
do Plenário, em razão do quórum necessário para sua votação e 
aprovação.

Assim, se não há norma da Constituição Federal que 
imponha, como condição de validade para o processo legislativo, a 
submissão do projeto de lei ao exame de determinadas comissões, 
não se pode falar em inconstitucionalidade formal por 
descumprimento de uma obrigação inexistente.

Nem se afirme que a inconstitucionalidade decorre, na 
hipótese, da inobservância de exigência contida no Regimento 
Interno da ALEAM (arts. 24 e 192), pois, como já demonstrado, o 
eventual descumprimento a tais preceitos – mesmo se comprovado 
– se constitui matéria interna corporis e, portanto, insuscetível de 
exame pelo Judiciário (CF, art. 2.º), quanto mais para efeitos de 
controle de constitucionalidade.

IV – CONCLUSÃO:

Ex positis, requer-se seja reconhecida a inadmissibilidade da 
demanda em relação à utilização de normas do Regimento Interno 
da ALEAM como parâmetro para controle de constitucionalidade, 
com a exclusão dessa causa de pedir (CPC, art. 267, VI), bem como, 
quanto ao meritum cause, que seja proclamada a improcedência do 
pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 
n. 126/2013.
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Termos em que, espera acolhimento.

Manaus, 15 de setembro de 2015.

CLÓVIS SMITH FROTA JÚNIOR
Procurador-Geral do Estado do Amazonas

FABIO PEREIRA GARCIA DOS SANTOS
Subprocurador-Geral do Estado do Amazonas

LEONARDO DE BORBOREMA BLASCH
Subprocurador-Geral-Adjunto do Estado do Amazonas
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO 
EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ESTADO DO AMAZONAS, ente de direito público interno, 
judicialmente representado pelos Procuradores do Estado in fine 
firmados, na forma do artigo 132 da Constituição Federal, vem, 
respeitosamente, impetrar o presente

MANDADO DE SEGURANÇA
(com pedido de medida liminar)

contra Ato Coator da lavra do Egrégio CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA – CNJ, representado por seu Presidente, Excelentíssimo 
Senhor Ministro JOAQUIM BARBOSA, consistente na concessão 
de medida liminar nos autos do Procedimento de Controle 
Administrativo (PCA) n. 0006624-41.2013.2.00.0000, o que faz com 
base no disposto no art. 102, I, “r”, e 5.º, LXIX, ambos da Constituição 
da República, isso pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

I – DOS FATOS:

O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em sua 
Sessão Administrativa do dia 05.11.2013, deliberou pelo envio, à 
Assembleia Legislativa, de projeto de lei complementar que altera a 
composição do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, criando 
sete novos cargos de Desembargador (doc. 01).

Relevante destacar que a submissão de tal matéria à 
deliberação do Pleno da Corte foi precedida de reuniões 
administrativas prévias, com ampla discussão da matéria entre seus 
integrantes, inclusive a Reunião Administrativa do dia 21.10.2013 
(doc. 02), em que se deliberou pela desnecessidade de submissão 
da matéria ao crivo prévio do Conselho Nacional de Justiça, nos 
seguintes termos:

“Às dez horas, do dia 21/10/2013, na sala de reuniões da Presidência 
do Egrégio Tribunal de Justiça, reuniu-se o Egrégio Tribunal Pleno 
sob a presidência do Exmo. Sr. Des. Ari Jorge Moutinho da Costa, 
presentes os Exmos. Srs. Des. Djalma Martins da Costa, João de 
Jesus Abdala Simões, Maria das Graças Pessôa Figueiredo, Maria 
do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Domingos Jorge Chalub 
Pereira, Yedo Simões de Oliveira, Paulo César Caminha e Lima, 
Rafael de Araújo Romano, Aristóteles Lima Thury, Cláudio César 
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Ramalheira Roessing, Sabino da Silva Marques, Wellington José de 
Araújo, Jorge Manuel Lopes Lins e Lafayete Carneiro Vieira. (...). 
Conferido o quórum, o Exmo. Sr. Des. Presidente declarou aberta a 
Reunião Administrativa, esclarecendo que, por ocasião da última 
inspeção do CNJ no Estado do Amazonas, ocorrida em Maio/2013, o 
Ministro Francisco Falcão, Corregedor Nacional de Justiça, 
informalmente, orientou a Presidência no sentido de que não 
aumentasse o número de Desembargadores do Tribunal de Justiça. 
Nesse momento, estabeleceu-se uma questão de ordem para que o 
Plenário deliberasse sobre o seguinte: O Presidente levaria a 
Proposta ao Plenário diretamente, ou faria inicialmente uma consulta 
ao CNJ como sugerido pelo Ministro Francisco Falcão? Colocado em 
discussão e votação, por unanimidade de votos, o Presidente ficou 
autorizado a levar a Proposta diretamente ao Plenário, sendo que 
com a data marcada para a Sessão Ordinária do dia 05 de novembro 
de 2013, da qual todos os Membros presentes ficam convocados. 
(...). (Os sublinhados não são do original).

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria das 
Graças Pessôa Figueiredo, embora estivesse presente na 
referida Reunião Administrativa, recusou-se a assinar a 
respectiva Ata, conforme certificado pelo Sr. Secretário Geral da 
Corte (doc. 03).

Ocorre que, a despeito de ter pleno conhecimento quanto ao 
tema,posta a matéria em deliberação na sessão do dia 05.11.2013, a 
Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria das Graças 
Pessôa Figueiredo solicitou vista dos autos, sob a justificativa de que 
precisaria melhor analisar os dados e números apresentados no voto 
do Excelentíssimo Senhor Desembargador João de Jesus Abdala 
Simões.

Tal pedido foi indeferido pelo Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Presidente, Ari Jorge Moutinho da Costa, haja vista 
a inexistência de previsão de vista no Regimento Interno da Corte 
para o julgamento de feitos administrativos, como na espécie.

O indeferimento do pedido de vista formulado pela referida 
Desembargadora fez com que ela se abstivesse de votar, tendo sido 
a proposição aprovada por nove (09) votos a favor e oito (08) contra 
(doc. 01).

Remetido o projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado 
do Amazonas, ele foi aprovado e em seguida sancionado pelo Chefe 
do Poder Executivo, ingressando no ordenamento jurídico 
amazonense sob a forma da Lei Complementar n. 126, de 
07.11.2003 (doc. 04), em que se dispõe o seguinte:

LEI COMPLEMENTAR Nº 126/2013 DE 07/11/2013

ALTERA, na forma que especifica, a Lei Complementar n.º 17, de 15 
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de abril de 1997, que “DISPÕE sobre a Divisão e a Organização 
Judiciária do Estado do Amazonas, bem como sobre o Regime 
Jurídico da Magistratura e a Organização dos Serviços Auxiliares da 
Justiça.”
Art. 1.º O inciso I do artigo 428 da Lei Complementar n. 17, de 15 de 
abril de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

  “Art. 428..................................................
 I - vinte e seis (26) Desembargadores;”
Art. 2.º O caput e os §§1.º e 2.º do artigo 18 da Lei Complementar n. 
17, de 15 de abril de 1997, passam a vigorar com as seguintes 
redações:

“Art. 18. O Tribunal de Justiça tem como órgãos julgadores o 
Tribunal Pleno, as Câmaras Isoladas Cíveis e Criminais, as 
Câmaras Reunidas e o Conselho da Magistratura.
§1.º Funcionarão 04 (quatro) Câmaras Cíveis Isoladas e 02 
(duas) Câmaras Criminais Isoladas, todas ordinariamente 
numeradas.
§2.º Cada uma das Câmaras Isoladas constituir-se-á de quatro 
(04) Desembargadores”.

Art. 3.º O caput e incisos do artigo 51 da Lei Complementar n. 17, de 
15 de abril de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 51. Os Membros do Tribunal de Justiça, excluídos o 

Presidente e o Corregedor-Geral de Justiça, serão distribuídos 
em 06 (seis) Câmaras Isoladas, com 04 (quatro) Membros cada, 
as quais terão as seguintes denominações:

 I - 1.ª Câmara Cível;
 II - 2.ª Câmara Cível;
 III - 3.ª Câmara Cível;
 IV - 4.ª Câmara Cível;
 V - 1.ª Câmara Criminal;
 VI - 2.ª Câmara Criminal.”
Art. 4.º As despesas decorrentes da execução desta Lei 
Complementar correrão à conta das dotações consignadas no 
Orçamento do Poder Judiciário.
Art. 5.º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei 
Complementar entra em vigor na data de sua publicação.”

Quando já em vigor norma em questão, sobreveio a notícia de 
que a Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria das Graças 
Pessôa Figueiredo havia ingressado com Pedido de Controle 
Administrativo perante o Egrégio Conselho Nacional de Justiça (PCA 
n. 0006624-41.2013.2.00.0000) (doc. 05) e, principalmente, que 
havia sido deferida medida liminar “parasuspender os efeitos da 
decisão proclamada pelo Presidente do TJAM e que ensejou o envio 
do anteprojeto de lei para criação de cargos de desembargador 
naquela Corte” (doc. 06).

Para um melhor entendimento da questão, transcreve-se o 
inteiro teor do referido decisum, da lavra do Conselheiro Rubens 
Curado Silveira, in verbis:
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“PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 
0006624-41.2013.2.00.0000

Requerente: Maria das Graças Pessoa Figueiredo
Requerido: Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

DECISÃO LIMINAR

Cuida-se de Procedimento de Controle Administrativo 
apresentado pela Desembargadora MARIA DAS GRAÇAS PESSOA 
FIGUEIREDO em face do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAZONAS-TJAM, por meio do qual pleiteia a concessão de medida 
liminar “a fim de impedir o envio do projeto de Lei Complementar” 
para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, com o 
objetivo de aumentar o número de Desembargadores da Corte 
Amazonense.

Em pedido alternativo, “caso o projeto já tenha sido enviado”, 
requer seja determinado “que o Presidente do TJAM comunique à 
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas acerca da medida 
liminar deferida, paralisando o trâmite do Projeto de Lei na Casa 
Legislativa, em função da necessidade de se completar o julgamento 
do feito administrativo, após o pedido de vista a ser conferido à 
requerente”.

Narra, em síntese, que:
a) na Sessão do Tribunal Pleno realizada em 5 de novembro 

de 2013, “durante o julgamento do processo administrativo sobre o 
projeto de lei que altera a composição do Tribunal de Justiça do 
Amazonas, criando sete novos cargos de Desembargador”, o 
Desembargador Presidente do TJAM negou pedido de vista 
formulado pela requerente;

b) “a remessa do projeto de lei à Assembleia Legislativa foi 
aprovada pelo voto de nove colegas, ao passo que oito votaram 
contra”;

c) “não proferiu seu voto, pois diante dos argumentos 
apresentados no voto divergente do Des. João de Jesus Abdala 
Simões, que confrontavam diretamente as razões apresentadas pelo 
Presidente do Tribunal para a remessa do Projeto de Lei, esta 
magistrada declarou não estar apta a votar naquela sessão, tendo 
vista (sic) necessitar fazer um exame pormenorizado dos números 
apresentados em cada um dos votos.”; (grifo inexistente no original)

d) “logo após a inauguração da divergência, solicitou vista dos 
autos, a fim de comparar os votos apresentados”;

e) “o pedido de vista foi monocraticamente indeferido pelo 
Presidente Ari Jorge Moutinho, sob o argumento de que o Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas não prevê tal 
procedimento, o que não corresponde à verdade.”;

f) o Projeto de Lei está “intimamente ligado ao futuro financeiro 
e administrativo do TJAM”, sendo “fundamental que seja amplamente 
debatido em plenário, transparecendo mais um motivo para permitir a 
vista dos autos, a fim de realizar-se um exame acurado da matéria 
antes de tomas esta crucial decisão.”;

g) foram trazidos ao debate “dados complexos e relevantes 
sobre os números da Justiça Amazonense, que no entender desta 
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magistrada necessitavam de uma análise pormenorizada, pois 
enquanto o Presidente defendia a ideia de que os futuros 
investimentos a serem realizados no Primeiro Grau seriam 
suficientes para descongestionar os processos em trâmite na 
instância inicial, o voto divergente trazia números completamente 
opostos, indicando que os juízes de Primeiro Grau encontravam-se 
assoberbados de processos e sem perspectivas de que esta 
realidade mude”;

h) “pela simples leitura do art. 22 do RITJAM, percebe-se que 
o pedido de vista continua assegurado a qualquer magistrado que 
faça parte da Justiça Amazonense”.

No mérito, requer “a declaração de nulidade da proclamação 
do resultado do julgamento, tomado na Sessão do tribunal Pleno 
realizada no dia 05/11/2013, em relação à remessa do Projeto de Lei 
que altera a redação do art. 428 da Lei Complementar nº 17/97 à 
Assembleia Legislativa, de modo a permitir o pedido de vista 
formalizado por esta requerente, para em seguida, assim que 
habilitada, proferir seu voto sobre a causa, sendo retomada a 
deliberação da causa em sequência”.

Em informações complementares (INF20) junta cópia da peça 
inaugural do PCA 6626-11, distribuído após o presente PCA, por meio 
do qual outros 6 (seis) desembargadores insurgem-se contra o 
mesmo ato aqui atacado.

Em aditamento ao requerimento inicial (PET22), a 
Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo informa que 
o projeto de lei em questão foi aprovado pela Assembleia Legislativa 
do Estado na data de hoje (7/11/2013).

Nesse contexto, a requerente alega a existência de vício de 
origem da proposta, em razão de ter sido negado seu pedido de vista 
durante a sessão de julgamento administrativo, cuja ata sequer foi 
lida e aprovada pelo Pleno do TJAM, o que somente deverá 
acontecer na próxima sessão do Tribunal Pleno, no dia 12 de 
novembro próximo.

Diante disso, requer, em sede liminar, “que o Presidente do 
Tribunal de Justiça do Amazonas seja impedido de implementar o 
preenchimento das vagas, com o início dos procedimentos de acesso 
de mais membros à Egrégia Corte de Justiça.”

É o relatório.
Passo à apreciação do requerimento liminar.
A concessão de medida l iminar exige a presença 

concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito invocado e 
do efetivo perigo de dano oriundo da demora no provimento final, a 
teor do artigo 25, XI, do Regimento Interno do CNJ:

Art. 25. São atribuições do Relator:

XI – deferir medidas urgentes e acauteladoras, 
motivadamente, quando haja fundado receio de prejuízo, 
dano irreparável ou risco de perecimento do direito invocado, 
determinando a inclusão em pauta, na sessão seguinte, para 
submissão ao referendo do Plenário;
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Na espécie, verifico a presença dos requisitos que ensejam o 
deferimento da tutela de urgência.

A plausibilidade do direito invocado está revelada, nesta 
análise precária e perfunctória, pelo indeferimento do pedido de vista 
da Desembargadora Requerente pelo Presidente da Corte, em 
aparente ofensa ao artigo 122 do Regimento Interno:

Art. 122 - É facultativo um pedido de vista, de uma sessão 
para outra, ao julgador que não estiver habilitado a proferir 
imediatamente o seu voto.

Parágrafo Único - O pedido de vista não impede votem os 
juízes que se tenham por habilitados a fazê-lo, e o juiz que o 
formular restituirá os autos no prazo estabelecido no “caput” 
deste artigo, devendo prosseguir o julgamento do feito na 
primeira sessão subseqüente.

 Registre-se que tal fato foi amplamente divulgado na 
imprensa local (DOC11) e afirmado, também, por 6 (seis) outros 
Desembargadores no requerimento inicial do PCA 6626-11, acima 
mencionado.

O pedido de vista, a propósito, é prorrogativa do magistrado e 
inerente a todo e qualquer julgamento colegiado, em processos 
judiciais ou administrativos, porquanto essencial à formação do 
convencimento nas hipóteses em que ainda não se sinta apto a votar. 
Nesse sentido o entendimento do Plenário do CNJ no PCA 1736-
29.2013.2.00.0000, em processo análogo ao presente.

A par da aparente ofensa à referida prerrogativa e à regra 
interna da Corte, tal indeferimento acabou por ceifar essencial debate 
acerca da necessidade ou não da ampliação do número de 
desembargadores – com repercussão direta na organização 
administrativa e financeira do Tribunal -, em atitude no mínimo 
contrária aos ares democráticos e republicanos que inspiraram a 
Carta Constitucional, direcionadores da conduta de toda a 
administração pública, notadamente dos órgãos do Poder Judiciário. 

Com efeito, a discussão decorrente cindiu o TJAM (nove votos 
a favor e oito contra) e culminou na remessa à Assembleia Legislativa 
de anteprojeto de Lei Complementar para aumento dos cargos de 
Desembargador (de 19 para 26) sem atender ao direito subjetivo de 
“vista” de um de seus membros e, mais, sem que a Desembargadora 
Requerente tenha proferido o seu voto.

Vale mencionar, tão somente para ressaltar a importância de o 
tema ser ampla e democraticamente debatido no âmbito daquele 
Tribunal, que de acordo com o Relatório Justiça em Números 2013, 
com dados relativos ao ano de 2012, o 2º grau de jurisdição do TJAM 
é um dos menos eficientes do Brasil. Basta dizer que o número de 
processos baixados por Desembargador foi de apenas 223 
(duzentos e vinte e três), enquanto que a média nacional alcançou 
1.193 (mil cento e noventa e três) processos.

Com efeito, os números indicam que a alta taxa de 
congestionamento do 2º grau do TJAM (84,2%) tem como causa 
principal a baixa produtividade, e não na insuficiência do número de 
Desembargadores.
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No primeiro grau de jurisdição do TJAM, por sua vez, o 
número de processos baixados por magistrado foi de 1.825 (mil 
oitocentos e vinte e cinco), quase 10 (dez) vezes mais. Não obstante, 
a carga de trabalho sobre cada juiz da primeira instância é de 8.382 
processos, contra uma carga de trabalho de 1.510 processos por 
Desembargador.

O perigo de dano, por seu turno, decorre dos prejuízos que 
podem advir de eventual promulgação de lei com aparente “vício de 
origem”, tendo em vista o impacto, como já frisado, na organização 
administrativa e no orçamento da instituição.

Recorde-se que, em se tratando de ato complexo, eventual 
reconhecimento de vício no ato administrativo que deu origem ao 
projeto de lei pode ensejar indesejada discussão jurídica acerca das 
possíveis repercussões nos atos subsequentes.

Frise-se, ainda, que segundo informações complementares 
da Requerente, o Projeto de Lei teria sido aprovado na data de hoje 
pela Assembleia Legislativa local, apenas 2 dias após a mencionada 
Sessão do Tribunal Pleno, e antes mesmo da aprovação formal da 
ata da referida Sessão.

Registre-se, por fim, que existe nos autos informação de que, 
em decorrência do projeto de ampliação do número de 
Desembargadores, também foi enviado à Assembléia Legislativa 
anteprojeto de lei para criação de cargos de servidor, cargos em 
comissão e funções comissionadas para o 2º grau de jurisdição. Por 
óbvio, o aparente vício do projeto original acaba por fulminar a 
finalidade deste.

A cautela, portanto, recomenda a suspensão imediata dos 
efeitos da decisão proclamada pelo Presidente do TJAM e que 
ensejou o envio dos referidos anteprojetos de lei, pendentes de 
aprovação e/ou promulgação.

Por todo o exposto, defiro a concessão de medida liminar para 
suspender os efeitos da decisão proclamada pelo Presidente do 
TJAM e que ensejou o envio do anteprojeto de lei para criação de 
cargos de desembargador naquela Corte.  

Também defiro, de ofício, medida liminar para suspender os 
efeitos do ato administrativo de envio do anteprojeto de lei para 
criação de cargos de servidor, cargos em comissão e função 
comissionada no 2º grau de jurisdição do TJAM.

Em decorrência, determino à Presidência do TJAM que, de 
imediato, oficie o Presidente da Assembléia Legislativa e o 
Governador do Estado dando ciência desta decisão e solicitando a 
devolução dos referidos projetos de lei.

Cumpra-se com a máxima urgência.
Intime-se o TJAM para apresentar informações, no prazo 

regimental de 15 dias, oportunidade em que deverá encaminhar 
gravação ou nota taquigráfica da Sessão em comento.

Após, submeta-se a presente decisão à ratificação pelo 
Plenário deste Conselho.

RUBENS CURADO SILVEIRA
Conselheiro”.
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No dia seguinte, 08.11.2013, o Excelentíssimo Senhor 
Conselheiro Relator, ao tomar ciência de que a Lei Complementar n. 
126, de 07.11.2013, já havia sido promulgada e estava em vigor, 
proferiu nova decisão (doc. 07), ampliando os efeitos da tutela de 
urgência “para determinar à Presidência do TJAM que se abstenha 
de adotar providências com vistas ao provimento dos cargos em 
questão e para implementação da nova estrutura prevista, até o 
julgamento final do presente procedimento”.

O Conselheiro Relator submeteu a matéria à ratificação do 
Colegiado em 12.11.2013, sendo que, na oportunidade, o CNJ 
decidiu (doc. 08):

“I – por unanimidade, incluir em pauta o presente 
procedimento, nos termos do § 1º do artigo 120 do Regimento 
Interno;

II – por maioria, ratificar a liminar, nos termos propostos pelo 
Relator. Vencidos os Conselheiros Guilherme Calmon, Deborah 
Ciocci e Maria Cristina Peduzzi. Presidiu o julgamento o Conselheiro 
Joaquim Barbosa. Plenário, 12 de novembro de 2013.”

Contra essa decisão do Egrégio CNJ, o Estado do Amazonas 
vem impetrar o presente writ of mandamus, por entender, em suma, 
(i) ter havido o esgotamento da competência constitucional do CNJ 
com a edição da Lei Complementar n. 126/2013; (ii) não ser possível 
a utilização do Procedimento de Controle Administrativo como 
sucedâneo da Ação Direta de Inconstitucionalidade, inclusive com 
usurpação da função jurisdicional desse Egrégio Supremo Tribunal 
Federal; (iii) não ter havido ilegalidade na sessão administrativa que 
aprovou a proposta de majoração da composição do TJAM; (iv) 
terem sido observados, pelo TJAM, todos os preceitos da LOMAN a 
respeito da majoração do número de vagas de desembargadores, 
sendo que os números apontados na decisão estão equivocados, à 
luz dos próprios levantamentos do Conselho (“Justiça em números”); 
(v) ter havido invasão, pelo CNJ, no mérito da deliberação do 
Tribunal local, negando a autonomia administrativa deste e o modelo 
federativo de Estado; (vi) ser nítido o prejuízo que a decisão causa ao 
Judiciário amazonense, pois a prevalência dela implicará na 
devolução de recursos aos demais Poderes, inclusive aqueles que 
seriam necessários para custear a melhoria da prestação 
jurisdicional de primeira instância.

É o que se passa a expor com mais vagar:

II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA IMPETRAÇÃO:
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I I . 1  –  DO ESGOTAMENTO DA COMPETÊNCIA 
CONSTITUCIONAL DO CNJ COM A EDIÇÃO DA LEI 
COMPLEMENTAR N. 126/2013:

Conforme exposto ao início, antes mesmo de o Relator do 
Procedimento de Controle Administrativo haver proferido a primeira 
decisão concessiva de tutela de urgência, a deliberação do TJAM já 
havia dado nascimento à Lei Complementar n. 126/2013.

Nesse contexto, resta claro que a intervenção do CNJ 
exorbitou da competência constitucional conferida àquele órgão de 
controle externo do Poder Judiciário, pois, nos termos do art. 103-B, 
§4.º, da Constituição da República, a competência do Conselho é 
restrita ao controle externo do Poder Judiciário, não podendo ser 
ampliada para abarcar outros poderes.

No caso em tela, anunciado o resultado da deliberação, 
editada a resolução pertinente e praticado o ato de iniciativa do 
processo legislativo, alguns dos Desembargadores contrários à 
majoração da composição da Corte se insurgiram.

Essa insurgência originou dois Procedimentos de Controle 
Administrativos instaurados no CNJ, autuados sob os números 
0006624-41.2013.2.00.0000 e 6626-11.2013.2.00.0000(doc. 09), 
propostos, respectivamente, pela Excelentíssima Senhora 
Desembargadora Mar ia  das Graça Figuei redoe pelos 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Cláudio César 
Ramalheira Roessing e outros.  

Ocorre que, com a resolução aprovada, não poderiam os 
Excelentíssimos Desembargadores provocar o CNJ para exercer o 
controle acerca da decisão administrativa tomada pela Corte de 
Justiça Amazonense, tendo em vista que o ato que se buscava 
impugnar já havia materializado a iniciativa do processo legislativo e 
este estava sob a apreciação do Poder Legislativo do Estado do 
Amazonas, Poder sobre cujas atividades o qual o CNJ não exerce 
controle.

A leitura conjugada do art. 92, I-A, e do art. 103-B, §4.º, da 
Constituição da República revela que o CNJ exerce suas atribuições 
apenas no âmbito do Poder Judiciário, não podendo suas decisões 
adentrar em matéria submetida à apreciação de outros poderes:

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:

(...)

I – O Conselho Nacional de Justiça;

Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 
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(quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) 
recondução, sendo: 

(...).

§ 4.º Compete ao Conselho o controle da atuação 
administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento 
dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras 
atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:

Ressalta-se que a matéria alegada no Procedimento de 
Contro le Administ rat ivo proposto pela Excelent íss ima 
Desembargadora Maria das Graças Figueiredo é a pretensa 
violação de norma regimental (direito de vista), nítida matéria interna 
corporis e que, portanto, não afeta a validade da lei posteriormente 
editada, por não se cuidar de violação às normas do processo 
legislativo.

Por conseguinte, não é de se admitir a provocação do 
Conselho Nacional de Justiça com a finalidade de “barrar” o 
prosseguimento do processo legislativo. Consoante já fora muito 
bem exposto acima, a competência do CNJ cessa após a saída do 
ato deflagrador do processo legislativo do âmbito do Poder Judiciário 
e o seu consequente ingresso na esfera de atuação do Poder 
Legislativo.

Tendo em vista que a liminar foi concedida pelo CNJ após a 
entrada da Resolução do E. TJAM na Assembleia Legislativa do 
Estado do Amazonas, há que se concluir que o Procedimento de 
Controle Administrativo não deveria ter sido conhecido, cabendo até 

1
mesmo o seu arquivamento liminar (RI/CNJ, art. 25, inc. X ).

Com efeito, a pretensão dos Desembargadores vencidos na 
sessão que decidiu pelo aumento da composição da Corte de Justiça 
é manifestamente improcedente e contém matéria estranha à 
competência do CNJ, enquanto órgão de controle externo do Poder 
Judiciário.

Como o CNJ não tem poderes para sustar ato da Assembleia 
Legislativa, tendo em vista a deflagração do processo legislativo de 
iniciativa do E. TJ/AM, não caberia a ele, através do Conselheiro 

1
Art. 25. São atribuições do Relator:

(...).
X – determinar o arquivamento liminar do processo quando a matéria for flagrantemente 
estranha às finalidades do CNJ, bem como quando a pretensão for manifestamente 
improcedente, despida de elementos mínimos para sua compreensão ou quando ausente 
interesse geral;
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Relator, a adoção de qualquer medida tendente a suspender o 
trâmite do processo legislativo, visto que tal determinação extravasa 
em muito a atividade de controle externo do Poder Judiciário que lhe 
é própria.

Assim, restando induvidoso que a Resolução do TJAM 
deixou o âmbito interno do Poder Judiciário, tendo deflagrado o 
processo legislativo na ALEAM, qualquer insurgência apenas 
poderia ser resolvida na via jurisdicional, em controle prévio de 
constitucionalidade e apenas por violações a normas do 
processo legislativo que estejam previstas expressamente na 
Constituição da República (ou do Estado, por força do princípio da 
simetria).

Espera-se, então, que este E. Supremo Tribunal Federal 
reconheça a falta de competência do Conselho Nacional de Justiça 
para exercer o controle sobre ato deflagrador de processo legislativo 
de iniciativa do Poder Judiciário, quando o mencionado ato já está 
submetido ao crivo da Assembleia Legislativa e,mais grave ainda, 
quando tal ato já culminou com a promulgação da Lei 
Complementar Estadual n. 126/2013.

Ante o exposto, pugna-se desde logo pela concessão da 
segurança para o fim de se determinar o imediato arquivamento 
dosProcedimentos de Controle Administrativo n. 0006624-
41.2013.2.00.0000 e 6626-11.2013.2.00.0000, que possuem como 
objeto a impugnação a deliberação do E. TJAM, por ter sido esta já 
remetida à Assembleia Legislativa e culminado na promulgação da 
Lei Complementar Estadual n. 126/2013.

II.2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO COMO 
SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIO-
NALIDADE:

Apesar da gravidade do ato cometido pelo Conselho Nacional 
de Justiça, de impedir o prosseguimento do processo legislativo já 
deflagrado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, 
consoante o acima demonstrado, há situação mais séria, a 
demandar a intervenção desse E. Supremo Tribunal Federal.

Nos Procedimentos de Controle Administrativo n. 0006624-
41.2013.2.00.0000 e 6626-11.2013.2.00.0000, o Exmo. Conselheiro 
Relator determinou, conforme já narrado, que o Desembargador 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas se 
abstenha de dar início aos atos de provimento dos cargos de 
Desembargador, criados pela Lei Complementar n. 126/2013.
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Trata-se de mais um ato que extrapola e muito a competência 
do Conselho Nacional de Justiça como órgão que tem por finalidade 
o controle externo das atividades administrativas, financeiras e 
orçamentárias do Poder Judiciário, conforme o art. 103-B, §4.º, da 
Constituição da República.

Fruto da Emenda Constitucional n. 45/2004, batizada de 
“Reforma do Poder Judiciário”, o Conselho Nacional de Justiça, 
composto predominantemente por magistrados dos diversos ramos 
e instâncias do Poder Judiciário e em menor escala por membro do 
Ministério Público, da classe dos advogados e representantes da 
sociedade civil, tem por finalidade orientar e fiscalizar a atuação 
administrativa, financeira e orçamentária dos Tribunais, bem como 
zelar pela observância dos deveres funcionais dos magistrados.

Contudo, apesar de o CNJ ser órgão do Poder Judiciário, por 
fazer parte do rol do art. 92 da Lei Maior, a competência 
constitucionalmente conferida a ele é de natureza administrativa, 
consoante se observa de simples leitura do já multicitado art. 103, 
§4º-B, da CRFB/88, não exercendo função tipicamente jurisdicional.

Ou seja, em uma nuance formal, o CNJ é órgão do Poder 
Judiciário por estar arrolado no art. 92, da CRFB/88, mas em uma 
nuance material, que diz respeito às atribuições e funções, o 
Conselho impetrado não exerce nenhuma função de cunho 
jurisdicional, e sim função administrativa.

É extremamente necessária realizar esta explanação, pois a 
partir dela resta claro que o Conselheiro Relator dos PCAs nn. 
0006624-41.2013.2.00.0000 e 6626-11.2013.2.00.0000 e, 
posteriormente, o próprio Conselho extrapolaram a função 
administrativa do órgão impetrado, proferindo típica decisão judicial 
e,principalmente, decisão dotada de nítidos contornos de controle 
concentrado de constitucionalidade.

Basta verificar que a decisão proferida nos PCAs ora 
questionados no presente writ impediu que o Desembargador 
Presidente dê concretude ao teor da Lei Complementar Estadual n. 
126/2013, consoante se pode ler dos excetos abaixo transcritos:

“PCA n. 0006624-41.2013.2.00.0000

DECISÃO LIMINAR
(...).
2. Na data de hoje a Requerente apresentou petição (PET25) 

informando fato novo, qual seja, que o projeto de lei para ampliação 
dos cargos de desembargador no TJAM foi promulgado pelo 
Governador do Estado, convertendo-se na Lei Complementar n. 
126, de 7 de novembro de 2013, publicada nessa mesma data.
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3. Observo que a referida Lei Complementar, além de 
aumentar de 19 (dezenove) para 26 (vinte e seis) o número de 
desembargadores, também alterou a estrutura dos órgãos 
fracionários do Tribunal, composta pelo Tribunal Pleno, Câmaras 
Isoladas Cíveis e Criminais, Câmaras Reunidas e Conselho da 
Magistratura. 

4. Diante disso, e pelos mesmos fundamentos expostos na 
decisão proferida (DEC24), acolho o pedido formulado pela 
Requerente (PET22) e amplio os efeitos da tutela de urgência 
para determinar à Presidência do TJAM que se abstenha de 
adotar providências com vistas ao provimento dos cargos em 
questão e para implementação da nova estrutura prevista, até o 
julgamento final do presente procedimento.

Intime-se com urgência.
Submeta-se a presente decisão à ratificação pelo Plenário do 

CNJ. 

RUBENS CURADO SILVEIRA
Conselheiro.”

“PCA 6626-11.2013.2.00.0000

(...)
Por outro lado, tenho por prejudicado o pedido de liminar 

pretendido no presente PCA, porquanto atendido pela tutela de 
u rgênc ia  conced ida  nos  au tos  do  PCA n .  0006624-
41.2013.2.00.0000 para “suspender os efeitos da decisão 
proclamada pelo Presidente do TJAM e que ensejou o envio do 
anteprojeto de lei para criação de cargos de desembargador naquela 
Corte”, bem como para “determinar à Presidência do TJAM que se 
abstenha de adotar providências com vistas ao provimento dos 
cargos em questão e para implementação da nova estrutura prevista 
até o julgamento final do presente procedimento”. 

Intime-se o TJAM para apresentar informações, no prazo 
regimental de 15 (quinze) dias.

À Secretaria Processual para providências.
 

RUBENS CURADO SILVEIRA
Conselheiro.”

Apesar da decisão do CNJ não ter feito nenhuma análise 
acerca de eventual vício de inconstitucionalidade da Lei 
Complementar Estadual n 126/2013, é de fácil constatação que 
ela, na prática, está suspendendo a vigência da lei, pois impede 
que o TJ/AM inicie os atos de provimento aos cargos de 
Desembargador, o que equivale a sustar a vigência da norma.

Da forma como a decisão do CNJ está posta, a medida 
equivale ao deferimento de Medida Cautelar em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade prevista nos arts. 10 e ss. da Lei nº 
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9.868/99, pois se o Desembargador Presidente do TJ/AM não pode 
dar início aos atos de provimento, é de se concluir que a eficácia da 
lei está suspensa até o julgamento do mérito do PCA.

No modelo delineado pela Constituição da República, após a 
vigência da Lei, apenas o Supremo Tribunal Federal possui 
jurisdição constitucional para suspender a eficácia de lei 
supostamente inconstitucional, quando o parâmetro for a 
Constituição da República ou o Tribunal de Justiça, quando o 
parâmetro for a Constituição Estadual, como se observa da 
conjugação dos arts. 102, I, “a”,e 125, §2.º, da Carta Política.

Em simples palavras, o controle concentrado repressivo de 
constitucionalidade brasileiro, que acontece após a vigência da lei ou 
ato normativo, é de monopólio do STF ou dos Tribunais de Justiça, 
consoante a delimitação do parâmetro acima exposto.

Aponta-se que este Supremo Tribunal Federal já tem 
manifestação acerca de decisões do CNJ que findaram por afastar a 
aplicação de Leis, reputando ilegal esse tipo de atuação, diante da 
utilização de procedimento administrativo como sucedâneo de ADI e 
da desatenção à natureza administrativa da atuação do CNJ, órgão 
desprovido de função jurisdicional.

Segue precedente firmado no sentido do acima exposto:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO QUE DETERMINOU AO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA MATOGROSSENSE QUE DEIXASSE DE COBRAR 
EMOLUMENTO JUDICIAL COM DESTINAÇÃO A QUALQUER 
ENTIDADE DE CLASSE OU COM FINALIDADE PRIVADA. 
INADMISSIBILIDADE. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO CNJ. 
DECRETAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. 
IMPOSSIBILIDADE. REESTABELECIMENTO DA COBRANÇA. 
INVIABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 

I – O Conselho Nacional de Justiça, órgão de natureza 
administrativa que é, não possui competência para determinar o 
afastamento de cobrança de emolumento judicial com 
fundamento na sua inconstitucionalidade, mesmo porque tal 
ato termina por afastar a aplicação da própria lei tributária. 

II – A providência a ser adotada, por eventuais 
interessados em afastá-la, é a propositura de ação direta de 
inconstitucionalidade com o intuito de por fim a cobrança de tal 
exação.

III – Embora o CNJ não pudesse, no caso, afastar a cobrança 
da contribuição instituída pela Lei 8.943/2008, para a Associação 
Matogrossense dos Defensores Públicos – AMDEP, não é possível a 
concessão da segurança, pois restabelecer a citada cobrança seria 
fazer tabula rasa da jurisprudência desta Corte, que é absolutamente 
pacífica no sentido de que é vedada a destinação de valores 
recolhidos a título de custas e emolumentos a pessoas jurídicas de 
direito privado. 
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IV – Opiniões divergentes de Ministros quanto à decretação de 
inconstitucionalidade, no caso. 

V – Segurança denegada.
(MS 28.141, Rel.  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal 

Pleno, j. em 10.02.2011, DJe 30.06.2011, RTJ 220/253).

Verifica-se, no precedente acima citado, que o CNJ buscava 
o afastamento das providências práticas decorrentes de 
determinada Lei, mas o STF concluiu que o afastamento da Lei 
esvaziaria por inteiro a aplicação desta.

Por essas razões, restou firmada a diretriz no sentido de que 
o afastamento da aplicação da lei só tem lugar mediante o 
ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, o que pode ser 
viabilizado por qualquer interessado, mediante provocação a um dos 
Legitimados previstos no rol do art. 103 da Lei Maior.

Causa espanto, nesse contexto, a decisão do CNJ, pois 
além de ser claramente substitutiva de Medida Cautelar em ADI, 
também possuiu nítida eficácia erga omnes, por vincular o 
Governador do Estado, a Assembleia Legislativa e outros sujeitos 
estranhos aos PCAs ora impugnados, o que apenas reforça a 
constatação de que se está, em verdade, diante de típica medida de 
controle concentrado de constitucionalidade.

E por estar exercendo indiretamente controle concentrado de 
constitucionalidade, o CNJ acabou por usurpar a competência 
deste E. Supremo Tribunal Federal, órgão que detém o monopólio 
do controle repressivo e concentrado de constitucionalidade no 
plano federal, na forma do art. 102, I, a,da CRFB/88.

Aponta-se, ainda, que os Procedimentos de Controle 
Administrativo perderam o objeto, na exata medida que a lei foi 
aprovada, sancionada, promulgada, publicada e encontra-se em 
vigor, razão pela qual cessou a competência do CNJ para apreciação 
da matéria, restando tão somente a via da jurisdição constitucional 
para apreciação da constitucionalidade da lei em tese.

Pelo exposto, verificada a manifesta incompetência do CNJ 
para apreciação dos PCAs n. 0006624-41.2013.2.00.0000 e 6626-
11.2013.2.00.0000, configurando-se como nítida função de 
jurisdição constitucional indireta, pugna-se pela cassação do ato 
coator, com imediata determinação de arquivamento dos 
procedimentos.

I I . 3  –  D A  L E G A L I D A D E  N A D E L I B E R A Ç Ã O 
ADMINISTRATIVA DO TJAM (SESSÃO ADMINISTRATIVA DO DIA 
05.11.2013):
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II.3.a – Inaplicabilidade do artigo 122 do RI/TJAM, cuja 
incidência é limitada aos processos judiciais:

Ao conceder a tutela de urgência postulada no Procedimento 
de Controle Administrativo n. 0006624-41.2013.2.00.0000, o 
Egrégio Conselho Nacional de Justiça considerou plausível o 
fundamento do pedido, por entender caracterizada, a priori, a 
violação ao artigo 122 do Regimento Interno do TJAM.

Seguiu-se, no particular, o entendimento manifestado no voto 
do Conselho Rubens Curado Silveira, 

“A plausibilidade do direito invocado está revelada, nesta 
análise precária e perfunctória, pelo indeferimento do pedido de vista 
da Desembargadora Requerente pelo Presidente da Corte, em 
aparente ofensa ao artigo 122 do Regimento Interno:

Art. 122 - É facultativo um pedido de vista, de uma sessão 
para outra, ao julgador que não estiver habilitado a proferir 
imediatamente o seu voto.

Parágrafo Único - O pedido de vista não impede votem os 
juízes que se tenham por habilitados a fazê-lo, e o juiz que o 
formular restituirá os autos no prazo estabelecido no “caput” 
deste artigo, devendo prosseguir o julgamento do feito na 
primeira sessão subseqüente.

 Registre-se que tal fato foi amplamente divulgado na 
imprensa local (DOC11) e afirmado, também, por 6 (seis) outros 
Desembargadores no requerimento inicial do PCA 6626-11, acima 
mencionado.

O pedido de vista, a propósito, é prorrogativa do magistrado e 
inerente a todo e qualquer julgamento colegiado, em processos 
judiciais ou administrativos, porquanto essencial à formação do 
convencimento nas hipóteses em que ainda não se sinta apto a votar. 
Nesse sentido o entendimento do Plenário do CNJ no PCA 1736-
29.2013.2.00.0000, em processo análogo ao presente.

A par da aparente ofensa à referida prerrogativa e à regra 
interna da Corte, tal indeferimento acabou por ceifar essencial debate 
acerca da necessidade ou não da ampliação do número de 
desembargadores – com repercussão direta na organização 
administrativa e financeira do Tribunal -, em atitude no mínimo 
contrária aos ares democráticos e republicanos que inspiraram a 
Carta Constitucional, direcionadores da conduta de toda a 
administração pública, notadamente dos órgãos do Poder Judiciário. 

Com efeito, a discussão decorrente cindiu o TJAM (nove votos 
a favor e oito contra) e culminou na remessa à Assembleia Legislativa 
de anteprojeto de Lei Complementar para aumento dos cargos de 
Desembargador (de 19 para 26) sem atender ao direito subjetivo de 
“vista” de um de seus membros e, mais, sem que a Desembargadora 
Requerente tenha proferido o seu voto.”
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Ocorre que esse artigo 122 do RI/TJAM só tem aplicação aos 
processos judiciais, pois ele está inserido no capítulo do Regimento 
que versa a respeito “da apuração do voto” (Capítulo IV).Tanto é 
assim que os artigos seguintes tratam do critério de apuração do 

2
resultado nas votações (art. 124 ) e das regras destinadas a reger a 
definição do resultado em caso de empate na votação, de feitos 

3 4criminais (art. 123 ) e cíveis (art. 125 ).
Fiel a essa diretriz, o Tribunal de Justiça do Amazonas já 

firmou posição no sentido de não reconhecer direito de vista por 
ocasião da deliberação de feitos administrativos, haja vista a 
inexistência de qualquer disposição regimental que o preveja, nos 
mesmos moldes do disposto no artigo 122, em relação aos feitos 
judiciais.

Assim, resta claro que o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Presidente do TJAM não violou qualquer norma 
regimental ao indeferir o pedido de vista formulado pela 
Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria das Graças 
Pessôa Figueiredo.

II.3.b – Da manifesta ausência de prejuízo e da 
irrelevância da abstenção da Desembargadora autora do pedido 
de vista:

Outrossim, mesmo que diversa fosse a conclusão a respeito 
do direito de vista por parte de um dos membros do Colegiado, resta 
claro que essa circunstância, na espécie, não exerceu qualquer 
influência sobre o resultado da deliberação.

Com efeito, considerando que a aprovação da proposta 
ocorreu por nove (09) votos a oito (08), tem-se que, ainda que a 
Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria das Graças 
Pessôa Figueiredo tivesse votado contra a medida, ela restaria 
aprovada, tendo em vista a circunstância de que o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador Presidente possui voto de qualidade, na 

2
Art. 124. Não havendo disposição em contrário, as deliberações serão tomadas por maioria de 

votos
3
Art. 123 - Havendo empate em julgamento de matéria criminal, prevalecerá a decisão mais 

favorável ao réu.
Parágrafo Único - Não poderá desempatar o Presidente que não tiver assistido ao início do 
julgamento. Renovar-se-á o debate oral e concluir-se-á o julgamento, prevalecendo os votos já 
proferidos, que não poderão ser modificados.
4Art. 125. Em matéria cível, verificando-se empate no julgamento dos embargos, do recurso de 
decisão do relator ou dos Presidentes do Tribunal e das Câmaras, o Presidente do julgamento 
terá voto de desempate.
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forma do art. 55, alínea “a”, do Regimento Interno do TJAM, e do art. 
70, VIII, da Lei Complementar n. 17/97, in verbis:

Regimento Interno – TJAM
Art. 55. Os feitos processados no Tribunal serão julgados da 

seguinte forma:

a) No Tribunal Pleno e nas Câmaras Reunidas, por maioria, 
cabendo ao Presidente o voto de quantidade e de qualidade, salvo 
nos casos previstos em lei;

Lei Complementar n. 17/97
Art. 70. Ao Presidente do Tribunal de Justiça compete: 

(...).
VIII – proferir voto de qualidade, quando houver empate, se a 

solução deste não estiver de outro modo regulada;

De fato, ainda que se somasse ao conjunto de votos 
desfavoráveis, o voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora, 
o resultado da votação restaria empatado em nove (09) votos a favor 
e nove (09) votos contra. Por conseguinte, como o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador Presidente proferiu voto favorável à 
proposição, esta restaria acolhida, à vista de seu voto de qualidade.

O fato de a Excelentíssima Senhora Desembargadora ter se 
abstido de votar – ainda que legítima fosse a razão de abstenção – 
não influenciou no resultado da deliberação e, portanto, não pode ser 
causa de nulidade desta.

Com efeito, já há tempos doutrina e jurisprudência têm 
ressaltado que a invalidação de atos administrativos e de atos 
processuais, judiciais ou administrativos, só tem lugar mediante a 
concreta demonstração de prejuízo. A contrario sensu, sem 
prejuízo não há nulidade (pas de nullité sans grief).

Foi seguindo essa linha de pensamento que o Superior 
Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Ordinário em Mandado de 
Segurança (ROMS) n. 407/MA, decidiu que “a regra enunciada no 
verbete n. 473 da Súmula do STF deve ser entendida com algum 
temperamento: no atual estágio do direito brasileiro, a Administração 
pode declarar a nulidade de seus próprios atos, desde que, além de 
ilegais, eles tenham causado lesão ao Estado, sejam insuscetíveis 
de convalidação e não tenham servido de fundamento a ato posterior 
praticado em outro plano de competência.” (1.ª Turma, rel. Min. 
HUMBERTO GOMES DE BARROS,RDA vol. 184, p. 113). (Grifos do 
Estado).

O Ministro Relator, ao proferir seu voto condutor, deixou 
consignado, com inteira asserção, que:
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“Em boa hora, o legislador brasileiro, inseriu no Direito positivo 
uma importante condição para a desconstituição do ato 
administrativo: a ocorrência de lesão ao patrimônio público.

Com efeito, ao regulamentar o exercício da Ação Popular, a 
Lei n.º 4.717, de 26.6.65, em vários dispositivos, coloca a lesividade 
como atributo necessário à declaração de nulidade.

De acordo com a Lei da Ação Popular 'são nulos os atos 
lesivos'...

A contrário senso, os atos não lesivos são imunes à 
declaração de nulidade.

Lúcia Valle Figueiredo, com a simplicidade dos mestres, 
explica esta submissão da legalidade à segurança das relações 
jurídicas, observando:

'Sem dúvida, um valor eventualmente a proteger seria            
o cumprimento da ordem jurídica. Mas, por outro lado,  
encontram-se outros valores, também albergados no 
ordenamento, merecedores de igual proteção, como a boa-fé, a 
certeza jurídica e a segurança das relações estabelecidas.

Em casos tais – ausência de dano, bem como necessidade de 
proteção de outros valores – a Administração não deve anular seu 
ato viciado, pois o sistema repeliria tal proceder.'

(Extinção dos Contratos Administrativos – Ed. RT – 1986 – 
pág. 78).

  
Na expressão do publicista argentino M. A. Berçaitz, muito 

bem lembrada por Lúcia Valle Figueiredo:

'Cabe acrescentar que não se deve declarar qualquer 
nulidade, pela nulidade mesma, como no Direito privado. Sem 
prejuízo econômico ou do interesse público, deve-se procurar a 
estabilidade do ato ou do contrato.' (Ob. cit., p. 79).

Estas considerações que já se vão alongando, sugerem que, 
no estágio atual do Direito brasileiro, em que se empreende decisivo 
processo de consolidação do Estado de Direito, a regra enunciado no 
verbete n. 473 da Súmula do STF merece algum temperamento. 
Assim, é de se reconhecer a faculdade de a Administração anular 
seus próprios atos, desde que:

a) tenham causado lesão ao Estado;
b) sejam insuscetíveis de convalidação;
c) não tenha servido de fundamento a ato posterior, praticado 

em outro plano de competência.
Sem estas limitações, a Súmula 473 transforma-se em 

instrumento de violência, em repelente entulho autoritário, capaz de 
implantar o 'reino do arbítrio' a que se refere o E. Ministro Oscar 
Corrêa.”

Não basta, portanto, que exista a nulidade pretendida pela 
Autoridade Administrativa (o CNJ, in casu), pois, sem que se 
demonstre a concorrência desses outros requisitos referidos pelo 
Ministro Humberto Gomes de Barros – dentre os quais avulta em 
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importância o da lesividade do ato –, não será legítimo o exercício do 
poder de invalidar.  

Ressalte-se que jurisprudência atual do Superior Tribunal de 
Justiça é uníssona em proclamar a impossibilidade de se anular ato 
procedimental ou mesmo ato administrativo sem a demonstração de 
prejuízo. Até mesmo em matéria de concurso público essa diretriz 
tem sido empregada, conforme revela o seguinte julgado, inter 
plures:

CONCURSO PÚBLICO DE REMOÇÃO. SERVIÇOS DE 
TABELIONATO E REGISTRO. ALTERAÇÃO DO EDITAL. 
R E A B E RT U R A D E  I N S C R I Ç Õ E S .  P O S S I B I L I D A D E . 
I N E X I S T Ê N C I A D E  A F R O N TA A O S  P R I N C Í P I O S  D A 
PUBLICIDADE, LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO DO ATO 
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

I - No caso em exame, reabriu-se prazo de inscrições para 
Concurso de Remoção de Titulares de Atividade Notarial e de 
Registro para serventias de outras comarcas no Estado. Deu-se, 
ainda, aos candidatos já inscritos antes da reabertura a possibilidade 
de inclusão de títulos obtidos posteriormente à inscrição.

II - Conforme cediço, é lícito à Administração alterar condições 
e/ou requisitos estabelecidos pelo Edital visando ao ingresso no 
serviço público, desde que o faça em respeito aos princípios básicos 
administrativos, a fim de melhor atender ao interesse público. 
Precedentes.

III - Ademais, não se vislumbra prejuízo na hipótese em 
comento, o que enseja na aplicação do brocardo pas de nullité sans 
grief.

IV - Agravo Regimental improvido.
(STJ, 1.ª Turma, AgRg no RMS 33.699/SC, Rel. Min. 

FRANCISCO FALCÃO, j. em 10/04/2012, DJe 20/04/2012).

Especificamente a respeito de julgamentos colegiados, o 
mesmo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que eventual 
impedimento de um dos julgadores, se irrelevante para o resultado 
da decisão, não afeta a validade desta:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
PROCESSUAL CIVIL. SUSPEIÇÃO. IRRELEVÂNCIA NO 
JULGAMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 
ENQUADRAMENTO. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. 
A N U L A Ç Ã O .  C O N T E N C I O S O  A D M I N I S T R AT I V O . 
DESNECESSIDADE.

1. Em se mostrando desinfluente para o resultado do 
julgamento, ainda que existente o vício alegado, relativo a 
impedimento de membro do colegiado, é de se prestigiar o princípio 
pas de nullité sans grief.

2. “A administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 
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originam direitos;” (Súmula do Supremo Tribunal Federal, Enunciado 
nº 473, 1ª parte).

(...).
4. Recurso improvido.
(STJ, 6.ª Turma, RMS 13.559/RJ, Rel. Min. HAMILTON 

CARVALHIDO, j. em 26/06/2003, DJ 04/08/2003, p. 426).

Mutatis mutandis, eventual vício quanto a um voto 
(abstenção decorrente de negativa ao direito de vista dos 
autos), quando irrelevante para o resultado final da deliberação, 
também não constitui causa suficiente para a invalidação da 
decisão.

Vale registrar, en passant, que a jurisprudência desse 
Pretório Excelso tem ressaltado que “o âmbito normativo do dogma 
fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief 
compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. 
ELLEN GRACIE). Nesse sentido: HC 113625, Rel.Min. RICARDO 

5LEWANDOWSKI, 2.ª Turma, j. em 11/12/2012, DJe 31.01.2013) .
Assim, sustentar que a falta de manifestação de voto da 

Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria das Graças 
Pessôa Figueiredo é causa de nulidade da deliberação tomada na 
Sessão Administrativa do dia 05.11.2013 importa em desprezar que 
essa abstenção não alterou o resultado da votação. O máximo 
que poderia ocorrer seria um empate, sendo que, então, 
prevaleceria o resultado proclamad, haja vista o voto de 
qualidade do Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Presidente a favor da aprovação da proposta de aumento do 
número de desembargadores.

Vale dizer, o Colendo Conselho Nacional de Justiça 
considerou plausível uma alegação de nulidade de ato 
administrativo, a despeito da manifesta ausência de prejuízo, 
fazendo tabula rasa do postulado pas de nulitté sans grief.

II.3.c – Sobre o absoluto conhecimento da matéria por 
parte de todos os Desembargadores do TJAM:

A par dos argumentos constantes em ambos os 
Procedimentos de Controle Administrativo perante o CNJ, é notável 
que o alegado vício em razão da negativa do pedido de vista não 
macula o procedimento. Como visto acima, a abstenção em votar 

5
Tal entendimento tem prevalecido até mesmo em matéria processual penal, quando em 

questão o valor fundamental da liberdade.
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não trouxe qualquer prejuízo ao resultado, dado que o voto de 
qualidade do Presidente do Tribunal determinaria inexoravelmente a 
aprovação da matéria.

Nada obstante, é relevante notar que, exceto o membro do 
TJAM autor do primeiro pedido de controle administrativo, todos os 
demais Desembargadores da Corte efetivamente votaram na 
sessão de julgamento. Todos votaram, e muitos apresentaram seus 
votos por escrito, como se vê pelos que estão anexados ao presente 
mandado de segurança (doc. 10).

Nenhum outro Desembargador alegou ausência de 
discussão necessária ou falta de conhecimento a respeito de matéria 
essencial ao julgamento das razões do projeto de Resolução.

Isso foi possível porque, ainda que se tratasse de sessão 
plenária administrativa em que fora apresentado o projeto de 
Resolução, a questão foi ampla e exaustivamente debatida em 
duas reuniões administrativas que contaram com a 
participação de todos os membros da Corte, inclusive os 
autores dos PCAs perante o CNJ.

Como atesta a anexa Certidão, na reunião de 21/10/2013 foi 
discutido o tema e a Desembargadora Maria das Graças Pessôa 
Figueiredo, autora primeiro pedido ao Conselho Nacional de Justiça, 
se recusou a assinar a respectiva ata, a despeito de estar presente 
na referida reunião (doc. 03).

Referido documento comprova não somente que o assunto 
era de conhecimento prévio de todos os membros do Tribunal de 
Justiça, como também que houve tempo mais que suficiente entre 
esta última reunião (21/10) e a sessão de julgamento do projeto de 
Resolução (05/11).

Aliás, lê-se na ata da referida reunião, ainda, o seguinte 
encaminhamento que torna absolutamente previsível o debate 
anunciado:

“Nesse momento estabeleceu-se uma questão de ordem 
para que o Plenário deliberasse o seguinte: O Presidente levaria a 
Proposta ao Plenário diretamente, ou faria inicialmente uma consulta 
ao CNJ como sugerido pelo Ministro Francisco Falcão? Colocado em 
discussão e votação, por unanimidade de votos, o Presidente ficou 
autorizado a levar a proposta diretamente ao Plenário, sendo que 
com data marcada para a sessão ordinária do dia 05 de novembro 
de 2013, da qual todos os membros presentes ficam convocados.” 
(Grifos do original)

Ora, a ata de reunião que deliberadamente não foi firmada 
pela Desembargadora Autora do primeiro PCA, como atesta a já 
citada Certidão, dá conta de um aspecto de extrema relevância: não 
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somente todos os membros da Corte tinham pleno conhecimento da 
proposta a ser levada ao plenário para discussão, como saíram da 
reunião cientes da sessão administrativa do plenário em que haveria 
sua votação, o que lhes proporcionou tempo hábil para a análise de 
quaisquer dados e aspectos importantes para a votação ocorrida no 
dia 05 de novembro.

Além disso, durante a sessão administrativa, que durou cerca 
de 3h30, todos os aspectos da questão foram efetivamente 
abordados novamente nas discussões em mesa e todos os 
membros estavam aptos a votar, tanto assim que o fizeram até por 
escrito.

Portanto, carece de razoabilidade o argumento de que a 
questão deveria ser melhor analisada, ou que havia a específica 
necessidade de análise dos números apresentados. As estatísticas, 
por sinal, são objeto de análise adiante, mas desde logo importa ver 
que as informações numéricas apresentadas pela Presidência da 
Corte foram extraídas do sítio eletrônico do próprio CNJ. São, 
portanto, dados de conhecimento público e que poderiam ser 
acessados ao longo da própria sessão de julgamento.

Em verdade, o pedido de vista pode ser interpretado como 
uma mera estratégia para alongar a discussão da matéria e provocar 
uma eventual mudança de resultado da votação, à vista de 
alterações na composição do plenário em razão de férias de 
Desembargadores e outros fatores que, naquele momento, eram 
incompatíveis (i) com o processo em curso, (ii) com o interesse 
público na melhoria da prestação do serviço judiciário de segunda 
instância e (iii) com a necessária agilidade no encaminhamento do 
projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado, com vistas à sua 
implementação já em 2014.

Portanto, as razões do Conselheiro relator do pedido de 
controle administrativo, ao acolher os fundamentos apresentados 
por membros da Corte estadual, não leva em conta este aspecto em 
especial – até porque não há qualquer menção às reuniões 
administrativas –, com o que não pode prevalecer dado que impõe 
um ônus irrazoável e injusto ao Tribunal de Justiça do Estado do 
Amazonas.

II.4 – DO ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DA 
LOMAN (LCP 35/79) PARA O AUMENTO DO NÚMERO DE 
DESEMBARGADORES:

Não bastassem as nítidas violações aos elementos do ato 
administrativo acima mencionadas, houve nítidos equívocos quanto 
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à motivação do decisum proferido pelo E. Conselho impetrado, a 
principiar pela inconsistência a respeito dos números ali referidos.

Com efeito, no excerto em que trata da questão do mérito da 
proposição, o MM. Conselheiro Relator do PCA n. 006624-
41.2013.00.0000 pontuou que:

“Vale mencionar, tão somente para ressaltar a importância de 
o tema ser ampla e democraticamente debatido no âmbito daquele 
Tribunal, que de acordo com o Relatório Justiça em Números 2013, 
com dados relativos ao ano de 2012, o 2º grau de jurisdição do TJAM 
é um dos menos eficientes do Brasil. Basta dizer que o número de 
processos baixados por Desembargador foi de apenas 223 
(duzentos e vinte e três), enquanto que a média nacional alcançou 
1.193 (mil cento e noventa e três) processos.

Com efeito, os números indicam que a alta taxa de 
congestionamento do 2.º grau do TJAM (84,2%) tem como causa 
principal a baixa produtividade, e não na insuficiência do número de 
Desembargadores.”

Ocorre que esses dados, embora extraídos da estatística 
oficial do CNJ fornecida pelo relatório “Justiça em Números” do ano 
de 2012, estão sendo empregados de forma distorcida. 
Consoante a documentação juntada nesta inicial(doc. 11), verifica-
se que o número utilizado na decisão proferida pelo Conselho 
impetrado diz respeito aos processos baixados, ou seja, que foram 
decididos de forma definitiva:

6Relatório “Justiça em Números”, 2012

Indicadores por Magistrado

Já ao primeiro exame resta claro que, no ano de 2012, cada 
Desembargador recebeu, em média, 1.510 processos por 

 
Carga de Trabalho

 
Processos 
Julgados

 Processos 
Baixados

 

2º Grau 1.510 – 66,5% 581 –  138,1%  223    –  8,2%  
1º Grau 8.382 – 3,4% 1.454 –  17,6%   1.825 –  57,3%  
Turmas Recursais

 
618 –
 

10,4%
 

381    –
 

15,7%
 

220   –
 

52,9%
 Juizados 

Especiais

 

2.276  –

 
23,8%  

 
1.202 –

 
25,6%  

 
1.884 –

 
32,0% 

 
TJAM

 

6.551  –

   

0,0%  

 

1.385 –

 

12,5%  

 

1.743 –

 

52,5%

 
 

6
Disponível em: http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/ 

relatorio_jn2013.pdf - Acesso em 18 de Novembro de 2013 às 11h35min.

176 TRABALHOS FORENSES



distribuição e julgou 581 feitos. Números, portanto, muito superiores 
àqueles mencionados no r. Ato Coator, que dizem respeito a 
processos baixados.

O argumento da baixa produtividade dos magistrados de 
segunda instância do TJAM, utilizado pelo Conselho impetrado 
como razão de decidir, foi empregado de forma falaciosa e em 
sentido dissonante ao que dispõe a Lei Complementar n. 35/79 – Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN, no ponto que 
disciplina a questão do aumento de desembargadores.

Nesse sentido, dispõe o art. 106 da LOMAN:

Art. 106. Dependerá de proposta do Tribunal de Justiça, ou de 
seu órgão especial, a alteração numérica dos membros do próprio 
Tribunal ou dos Tribunais inferiores de segunda instância e dos 
Juízes de Direito de primeira instância.

§ 1.º Somente será majorado o número dos membros do 
Tribunal se o total de processos distribuídos e julgados, durante o ano 
anterior, superar o índice de trezentos feitos por Juiz.

§ 2.º Se o total de processos judiciais distribuídos no Tribunal 
de Justiça, durante o ano anterior, superar índice de seiscentos feitos 
por Juiz e não for proposto o aumento de número de 
Desembargadores, o acúmulo de serviços não excluirá a aplicação 
das sanções previstas nos arts. 56 e 57 desta Lei.

§ 3.º Para efeito do cálculo a que se referem os parágrafos 
anteriores, não serão computados os membros do Tribunal que, 
pelo exercício de cargos de direção, não integrarem as Câmaras, 
Turmas ou Seções, ou que, integrando-as, nelas não servirem 
como relator ou revisor.

Consoante a decisão referendada pelo CNJ, utilizou-se como 
cr i tér io  para obstar  a  cr iação de 7 (sete)  cargos de 
Desembargadores o dado de que, no ano anterior, houve apenas 
223 (duzentos e vinte e três) processos baixados. 

Sucede que esse critério destoa por completo do disposto na 
LOMAN, uma vez que o preceito acima transcrito prevê que a criação 
de cargos na segunda instância deve obedecer à previsão mínima de 
trezentos processos distribuídos e julgados no ano anterior. No 
presente caso, 2012.

É manifesta a distinção entre as noções de “processos 
baixados”e de“processos julgados”, uma vez que processo baixado 
é aquele que foi encerrado definitivamente, ao passo que processo 
julgado em segunda instância, é aquele que foi apreciado, decidido, 
e que, como regra, ainda se sujeita a recurso (embargos de 
declaração, recurso especial e recurso extraordinário, embargos 
infringentes et cetera).
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Levando-se em conta os dados do relatório “Justiça em 
Números” do ano de 2012, confeccionado pelo próprio CNJ, os 
Desembargadores do Estado do Amazonas julgaram em média 581 
(quinhentos e oitenta e um) processos e possuem, em média, carga 
de trabalho de 1.510 (um mil quinhentos e dez) processos. Esses 
dados já seriam suficientes para autorizar a criação de novos cargos 
de magistrado na segunda instância.

Ainda assim, são questionáveis os dados do relatório “Justiça 
em números”, tendo em vista que se baseia em média obtida 
considerando como divisor o número total de Desembargadores do 
TJAM – 19 (dezenove) –, quando se sabe que o Presidente e o 
Corregedor são excluídos da distribuição de processos, salvo 
os feitos de relatoria originária destes (e.g., Suspensão de 
Segurança).

Ou seja, na realidade houve mais que 581 (quinhentos e 
oitenta e um) processos julgados por Desembargador em 2012, caso 
sejam excluídos da contagem o Corregedor e o Presidente, por não 
integrarem as Câmaras do TJAM.

Tal conclusão se baseia no §3.º do art. 106,retro, bem como 
no art. 17, §§1.º e 2.º, da Lei Complementar Estadual n. 17/97 – Lei 
de Organização Judiciária do Estado do Amazonas – a qual repete 
parcialmente o teor da norma constante da LOMAN e exclui da 
contagem os Desembargadores Presidente e Corregedor:

Art. 17. Dependerá de proposta do Tribunal de Justiça a 
alteração numérica dos seus membros, sempre que o total de 
processos distribuídos e julgados no ano anterior, superar trezentos 
(300) feitos por Juiz. 

§1.º Se o total de processos distribuídos ao Tribunal de 
Justiça, durante o ano anterior, superar o índice de 600 (seiscentos) 
feitos por Juiz e não for proposto o aumento do número de 
Desembargadores, o acúmulo de serviço não excluirá a aplicação 
das sanções previstas em Lei. 

§2.º Para efeito do cálculo referido no §1o deste artigo, não 
serão computados os membros do Tribunal que, pelo exercício 
dos cargos de Presidente e Corregedor Geral de Justiça, não 
integrarem as Câmaras Reunidas ou isoladas.

Além da inexatidão dos números apresentados na decisão 
referendada pelo CNJ, é de se verificar que na tomada de decisão 
para ampliação da composição do TJ/AM, houve consenso geral 
pelos Desembargadores, até mesmo os que foram contrários à 
proposta de aumento dos cargos na segunda instância.

Como regra, todos reconheceram a conveniência da medida, 
mas entenderam que o momento não era oportuno, sob o argumento 
de se priorizar investimentos na primeira instância.
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Tal conclusão se obtém a partir dos votos proferidos pelos 
membros do TJ/AM, conforme excertos ora transcritos, para 
demonstrar a conveniência da proposta, explicitada textualmente 
por alguns Desembargadores contrários à ideia de ampliação do 
quórum da segunda instância:

Voto proferido pelo Desembargador Jorge Lins:
“Por meio destas considerações, pronuncio-me pela 

desnecessidade de criação dos mencionados 07 (sete) cargos de 
Desembargador, por considerar o momento inapropriado para tal 
iniciativa, entendendo que há outras prioridades a serem atendidas 
pela Administração do Tribunal de Justiça do Amazonas.”

Voto proferido pelo Desembargador Wellington José de 
Araújo:

“Embora reconheça que as Câmaras Cíveis vem recebendo 
número cada vez maior de recursos, tenho que as necessidades 
mais urgentes do Poder Judiciário do Amazonas estão na justiça de 
primeiro grau, que atualmente vem funcionando de forma precária, 
desprovida de servidores, de magistrados, de instalações físicas e de 
condições mínimas de segurança que inexistem e que não serão 
solucionadas com a criação de 7 (sete) vagas para o cargo de 
Desembargador.

(...).
Assim convicto, tenho que a proposta para a criação de novos 

cargos para Desembargador, neste momento, não é a medida mais 
urgente a ser adotada na administração da Justiça Estadual.

Tal não importa na impossibilidade de criação de tais vagas. 
Os novos cargos não somente podem, mas devem ser objeto de 
debate futuro, após a solução das carências que afligem a justiça em 
primeiro grau, tanto no interior, quanto na capital.”

Voto proferido pela Desembargadora Carla Reis:
“Primeiramente, deve-se dizer que somos inteiramente 

favoráveis à proposta de aumento do número de quadro de 
Desembargadores. Sem dúvida alguma, o aumento de novos 
magistrados no segundo grau contribuirá para o enriquecimento das 
discussões nos órgãos colegiados e para a celeridade dos 
julgamentos.

Entrementes, pensamos que essa providência só poderá 
efetivamente ser tomada após uma cuidadoso, transparente e 
dialógico processo de reflexão, concluirmos que esta é a melhor 
alternativa para garantir um aumento na qualidade e na produtividade 
deste Poder Judiciário na sua totalidade e não apenas no segundo 
grau.

(...).
Mais uma vez: não somos contra uma eventual ampliação do 

número de Desembargadores. Somos, sim, favoráveis que este 
repasse seja utilizado no fortalecimento da prestação jurisdicional de 
primeiro grau, uma vez que os números, neste momento, revelam, 
sem qualquer espaço para dúvidas, que há urgência na 
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implementação de ferramentas e esforços naquela esfera, tanto no 
interior quanto na Capital, para tornar realidade o direito fundamental 
de todos ao acesso à justiça.”

Não é demasia ressaltar que, à vista da constatação de que a 
quantidade de processos distribuídos por Desembargador ao longo 
do ano anterior (2012) superou a casa dos 1.500, a iniciativa no 
sentido de majorar da composição da Corte passou a ser impositiva, 
a teor do disposto no § 2.º do art. 106 da LOMAN, que ora se 
transcreve:

Art. 106. Dependerá de proposta do Tribunal de Justiça, ou de 
seu órgão especial, a alteração numérica dos membros do próprio 
Tribunal ou dos Tribunais inferiores de segunda instância e dos 
Juízes de Direito de primeira instância.

(...).
§ 2.º Se o total de processos judiciais distribuídos no 

Tribunal de Justiça, durante o ano anterior, superar índice de 
seiscentos feitos por Juiz e não for proposto o aumento de 
número de Desembargadores, o acúmulo de serviços não excluirá 
a aplicação das sanções previstas nos arts. 56 e 57 desta Lei.

Outrossim, quando se traça um quadro contemplando a 
evolução da quantidade de processos distribuídos e julgados pela 
Segunda Instância da Justiça amazonense, segundo dados do 

7
próprio CNJ  (doc. 14 e doc. 15) e, em relação ao ano em curso, do 
próprio TJAM, tem-se o seguinte:

A análise desses dados revela o substancial aumento da 
quantidade de processos na segunda instância, que avançou de 272 
casos anuais em 2010, para 1.510, em 2012. Da mesma forma, 

7
Exceto quanto ao ano em curso, a respeito do qual foram utilizados dados fornecidos pela 

Coordenadoria de Auditoria e Fiscalização do TJAM. (doc. 12)
8
Dados parciais, de janeiro a outubro/2013.

8

RELAÇÃO DE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS E JULGADOS – TJAM 

        Média por  
2010 2011 2012 2013 

Desembargador 

 
          

  

 
Núm. Núm. 

Dif. 
(%) Núm. 

Dif. 
(%) Núm. 

Dif. 
(%) 

Distribuídos 272 907 333% 1.510 166% 1.479 98% 

Julgados 233 244 105% 581 238% 1.476 254% 
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houve um sensível aumento de produtividade quanto aos 
Desembargadores, pois a quantidade de feitos julgados anualmente 
saltou de 233 (2010) para 1.476 (2013).

À vista dessa curva de crescimento quanto à demanda por 
prestação jurisdicional de segunda instância, resta clara a total 
pertinência e proporcionalidade da edição da Lei Complementar n. 
126/2013.

Resta claro, portanto, que, considerados os dados fornecidos 
pelo próprio CNJ (“Justiça em Números”), houve, no ano de 2012, (i) 
a distribuição e julgamento de processos em quantidade superior a 
300 (trezentos), o que satisfaz a exigência do art. 106, § 1.º, da 
LOMAN; (ii) a quantidade de feitos distribuídos, por haver superado 
em muito a quantidade de 600 (seiscentos), impunha a iniciativa no 
sentido de majorar a composição do Tribunal, à vista do § 2.º da 
mesma norma; e (iii) o ritmo de crescimento das demandas perante o 
segundo grau de jurisdição apenas reforça a necessidade de 
majoração do quorum da Corte.

II.5 – IMPOSSIBILIDADE DE O CNJ ADENTAR NO MÉRITO 
DA DELIBERAÇÃO: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPO FEDERATIVO:

Por outro lado, é importante notar que a decisão tomada pelo 
Conselho Nacional de Justiça adentra, claramente, no mérito do ato, 
ou seja, parte de números da primeira e da segunda instância para 
então fazer evidente juízo de valor (juízo de mérito) quanto à 
necessidade de criação de mais cargos de Desembargador. 

Em outras palavras, o CNJ, órgão federal que exerce o 
controle externo do Poder Judiciário, substituiu-se ao Tribunal de 
Justiça do Estado do Amazonas para avaliar questão interna 
corporis,relativa à necessidade de criação de cargos de 
Desembargador.

A decisão nesses contornos extrapola os limites do controle 
externo amplamente reconhecido àquele Conselho, adentrando em 
aspectos meritórios de conveniência e oportunidade, a ponto de 
rebater a motivação do ato. Com isso, viola claramente o princípio 
federativo, pois impõe nitidamente uma intervenção que não é 
reconhecida sequer aos Tribunais de Contas e ao próprio Poder 
Judiciário quando analisa jurisdicionalmente atos administrativos.

Importa, por assim dizer, em constatar que é o CNJ quem 
administra o Tribunal de Justiça local, sob a forma de uma 
“intervenção branca”.

Com efeito, o aumento do número de Desembargadores de 
um Tribunal de Justiça Estadual não é ato que possa ser validamente 
controlado por órgão externo, o qual está adstrito ao controle da 
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legalidade e economicidade da Administração, como indica a 
doutrina de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO sobre o tema 
(Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris: Rio de Janeiro, 
2006, p. 826).

Discorrendo sobre o controle de atos administrativos – aqui 
na específica espécie do controle jurisdicional, mas que se estende 
de igual forma a toda espécie de controle externo –, SEABRA 
FAGUNDES assim elucida sua amplitude:

“Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do 
controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos. Cabe-lhe 
examiná-los, tão-somente, sob o prisma da legalidade. Este é o limite 
do controle, quanto à extensão.

O mérito está no sentido político do ato administrativo (...).
Compreende os aspectos, nem sempre de fácil percepção, 

atinentes ao acerto, à justiça, utilidade, equidade, razoabilidade, 
moralidade etc. de cada procedimento administrativo.

Esses aspectos, muitos autores os resumem no binômio: 
oportunidade e conveniência. Envolvem eles interesses, e não 
direitos.” (“Controle dos Atos Administrativos Pelo Poder Judiciário, 7. 
ed., Forense: Rio de Janeiro, 2005).

No mesmo sentido é a lição de JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, in 
Controle Jurisdicional dos Atos administrativos, 4.ª ed., Rio de 
Janeiro, Forense, 2001:

“Mérito é aspecto que se relaciona com a oportunidade ou 
conveniência na medida adotada, conjunto de ponderações que 
levam a autoridade administrativa, perscrutando com todos os meios 
que tem a seu alcance a realidade social, a decidir sobre o mês, o dia, 
a hora, o minuto, o lugar, a equidade, a razoabilidade, a justiça, a 
economia, a moralidade.”

Assim diz esse STF sobre o tema:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito 
Administrativo. 3. Defensoria pública. Implantação de plantão 
permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. 
Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de 
ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. 
Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a 
decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(STF – 636.686/RS – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 25/06/2013).

O CNJ, que é um órgão federal integrante do Poder Judiciário, 
findou por invadir, a despeito de suas atribuições de controle, o 
autogoverno do Tribunal de Justiça ao sindicar a conveniência e 
oportunidade de um ato indissociável do poder de autoadministração 
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deste, que é a representação mais substancial do sistema federativo. 
Não se trata da violação ao princípio da separação dos poderes, mas 
do princípio de autonomia dos entes federados.

Evidente que as atribuições do CNJ não devem chegar a 
tanto. Ao tratar sobre o Conselho o inciso II do § 4.º do art. 103-B da 
Constituição da República refere apenas ao controle da legalidade 
dos atos administrativos dos Tribunais, o que importa dizer quesua 
atuação não pode alcançar os aspectos da conveniência e da 
oportunidade, os quais foram citados expressamente no pedido de 
controle administrativo e serviram de fundamento para a decisão ora 
atacada.

A função do CNJ, no campo dos atos administrativos, é de 
expedir normas regulamentares (art. 103-B, § 4.º, I) e apreciar 
competência, finalidade, objeto e forma desses atos (art. 103-B, § 
4.º, II). A Resolução do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas 
que cria os cargos de Desembargador não contém qualquer vício, 
como visto em tópicos anteriores, não viola qualquer recomendação 
do CNJ, muito menos a legislação própria (LOMAN, no plano federal, 
e Lei Complementar n. 17/97, no plano estadual).

Essa invasão do mérito administrativo pelo CNJ resta ainda 
mais clara ao se ver que a fundamentação da decisão do 
Conselho faz verdadeiro juízo de valor quanto à utilização de 
verbas orçamentárias, o que extrapola flagrantemente a sua 
competência para o controle meramente financeiro da atuação 
do Tribunal.

A decisão do CNJ viola, ainda, e de forma direta, a 
competência legislativa do Estado, agredindo o art. 25 da 
Constituição Federal. Basta considerar que o processo 
administrativo de que se trata constitui, na verdade, a primeira etapa 
do processo legislativo estadual, que garante ao Tribunal de Justiça 
(art. 96, II, “b” da CF/88) a iniciativa de lei de organização judiciária e, 
de acordo com a Constituição Estadual, a iniciativa exclusiva de lei 
que altere o número de desembargadores:

Constituição do Estado do Amazonas:

Art. 71. Compete, privativamente, ao Tribunal de Justiça:

(...)

IX – propor ao Poder Legislativo, observado o disposto no art. 
161:

a) a alteração do número de desembargadores;

Ao impor ordem de sustação do envio do projeto de Lei à 
Assembleia Legislativa do Estado, na primeira decisão, e ao 
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determinar que não se cumpra uma Lei formalmente perfeita editada 
por iniciativa da própria Corte estadual, na segunda decisão, o CNJ 
acaba por frustrar verdadeiramente o processo legislativo estadual, 
não apenas porque adentra no mérito da conveniência e 
oportunidade da proposta, como visto, mas porque impede o livre 
exercício de uma atividade constitucionalmente garantida ao 
ente federativo.

Já decidiu esse Supremo Tribunal Federal que viola a 
Constituição qualquer limitação à iniciativa de projeto de lei que vise 
à alteração do número de desembargadores:

PODER – PRERROGATIVA – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 
COMPOSIÇÃO. Vulnera a Constituição Federal norma de Carta 
estadual que preveja limite de cadeiras no Tribunal de Justiça, 
afastando a iniciativa deste quanto a projeto de lei visando à 
alteração. (STF – ADI 3362/BA – Rel. Min. Sepúlveda Pertence - 
30/08/2007).

Isto posto, demonstrada a vulneração ao princípio federativo 
por meio da restrição ao autogoverno do Tribunal de Justiça e ao 
processo legislativo estadual, é de se cassar a decisão liminar 
concedida pelo CNJ.

II.6 – DA EFETIVA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 
PARA O AUMENTO DOS CARGOS DE DESEMBARGADOR, SEM 
PREJUÍZO DA ATENÇÃO À ATIVIDADE JUDICIÁRIA DE 
PRIMEIRA INSTÂNCIA:

Apenas para argumentar, uma vez que resta demonstrada a 
impossibilidade de controle do mérito do ato que cria os cargos de 
Desembargador, é imperioso ressaltar que a iniciativa de aumentar a 
composição do Tribunal foi precedida de gestões junto aos Poderes 
Executivo e Legislativo, com vistas ao aumento de 0,4% do repasse 
orçamentário anual para o Judiciário Estadual, o que importa em um 
incremento de receita de mais de R$ 24 milhões por ano.

Esse incremento orçamentário – que foi concedido ao 
Judiciário à vista das razões expostas pela Presidência do TJAM, 
dentre as quais a necessidade de aumento do número de 
Desembargadores – comporta comodamente a despesa prevista 
para o aumento dos membros da Corte estadual.

Como visto acima, além dos aspectos legais que, em verdade, 
determinam a criação das vagas em discussão (LOMAN, art. 106, § 
2.º), o novo orçamento da Corte, com o aumento já definido, 
comportará a nova despesa sem prejuízo de providências 
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destinadas a melhor a prestação jurisdicional de primeira 
instância, alvo de críticas por parte dos membros que firmam o 
pedido de controle administrativo junto ao CNJ.

Como se vê na anexa Nota Técnica (doc. 13), elaborada pela 
divisão de Orçamento e Finanças do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amazonas, a destinação do incremento de 0,4% da Receita 
Tributária Líquida ao orçamento do TJ/AM corresponde a               
R$ 24.746.000,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e quarenta e 
seis mil reais) anuais.

Segundo a estimativa de seu órgão próprio, o aumento na 
quantidade de membros do Tribunal, já considerada toda a despesa 
com a composição dos respectivos gabinetes, terá o custo de         
R$ 9.012.031,73 (nove milhões, doze mil e trinta e um reais e setenta 
e três centavos), ou seja, consumirá cerca de um terço (35%) do 
acréscimo orçamentário.

De acordo com a mesma Nota Técnica, a nomeação de 31 
(trinta e um) Juízes Substitutos de Carreira, cujo concurso público 
está em curso, consumirá outros R$ 9.126.064,89 (nove milhões, 
cento e vinte e seis mil, sessenta e quatro reais e oitenta e nove 
centavos), o que soma aproximadamente R$ 18 milhões e ainda dá 
margem a algo em torno de R$ 6 milhões para outros investimentos 
considerados necessários, importantes, oportunos e convenientes 
para a direção do Tribunal de Justiça, como o reajuste anual dos 
servires e serventuários, o reajuste dos subsídios de todos os 
magistrados e provisão de 13º salário, dentre outras medidas.

Daí porque não procede a afirmação de que a criação das 
vagas de Desembargador representará mau uso do novo 
orçamento, já que, em verdade, haveria o provimento de 31 (trinta 
e um) cargos de juiz de direito e a criação de apenas 7 (sete) 
cargos de Desembargador. Em outras palavras, os novos 
Desembargadores representam 25% da quantidade de novos juízes 
estaduais, o que é perfeitamente adequado e razoável.

Cumpre ressaltar, para enfatizar a atenção que a Corte 
estadual está dando à prestação jurisdicional de primeira instância, 
que está em andamento concurso público destinado a provimento de 
cargos de juiz de direito, conforme anunciado pelo Edital n. 01/2013-
TJ/AM, de 11 de março de 2013. Atualmente, o certame está na 
segunda fase (provas discursivas), cujo respectivo edital foi lançado 
em 11.11.2013, com prova prevista para o dia 04.12.2013.

Esses novos magistrados ingressarão nas comarcas do 
interior do Estado, conforme itens 1.2 e 20.10 do Edital, além das 
disposições legais pertinentes à lotação inicial, atendendo ao déficit 
atualmente encontrado na primeira instância da Justiça do 
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Amazonas, o que certamente promoverá incremento nos índices 
objetivos de eficiência geral.

Assim, objetivamente, há em curso processo de investimento 
em magistrados e recursos orçamentários também na primeira 
instância, que de forma alguma está relegada a segundo plano. O 
investimento orçamentário em novos juízes é também significante e 
expressivo, ao contrário do que consta nas razões do pedido de 
controle administrativo perante o CNJ.

II.7 – DA DIRETA RELAÇÃO ENTRE O AUMENTO DE 
REPASSE ORÇAMENTÁRIO E O AUMENTO DA COMPOSIÇÃO 
DO TRIBUNAL:

Outro ponto que não pode ser simplesmente ignorado, como o 
fizeram todos os Desembargadores que votaram contra a 
proposição, é que a Presidência do TJAM, ao conduzir junto aos 
demais Poderes o processo de negociação quanto ao aumento 
da cota de repasse orçamentário do Judiciário, expressamente 
motivou a solicitação a partir de três pontos: (i) aumento do 
número de Desembargadores; (ii) provimento de cargos de Juiz 
de Direito e (iii) investimentos em serviços auxiliares da Justiça.

Durante todo o processo legislativo que levou à elevação da 
participação orçamentária do Judiciário, as deliberações, em 
especial na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, sempre 
cotejaram a ideia de que os recursos seriam repassadas para 
atendimento às finalidades propostas, dentre as quais o aumento da 
composição do Tribunal local.

Há, portanto, um compromisso político-institucional assumido 
pelo Tribunal, na pessoa de seu Presidente, quanto à criação dos 
novos cargos de Desembargador e essa foi a razão para que ele, na 
abertura da sessão administrativa do 05.11.2013, afirmasse que, 
rejeitada pela Corte a proposta, o Judiciário não poderia 
simplesmente utilizar os recursos para finalidades diversas das 
previstas originalmente, o que seria no mínimo antiético com os 
demais Poderes.

Na mesma assentada,  o Excelent íss imo Senhor 
Desembargador Presidente assumiu o compromisso de fazera 
“devolução” dos recursos repassados pelos demais Poderes na 
hipótese de não se aumentar a composição da Corte.

Considerando, assim, que o acréscimo orçamentário 
concedido ao Judiciário – já deduzidas as despesas inerentes à 
criação dos novos cargos de Desembargador – seria de mais de   
R$ 15 milhões, resta claro que a medida concedida pelo CNJ está em 
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vias de impor ao Judiciário Amazonense um enorme prejuízo, na 
contramão do papel que a Constituição confere ao referido órgão.

III – DA MEDIDA LIMINAR:

A atual Lei do Mandado de Segurança – Lei n. 12.016/2009 – 
contempla expressamente, na esteira do que já fazia a Lei n. 
1.533/51, a possibilidade de concessão de medida liminar, 
conferindo ao juiz poder para que “suspenda o ato que deu motivo ao 
pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado 
puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 
(...).”

Discorrendo acerca do instituto da liminar em Mandado de 
Segurança, observa JOSÉ CRETELLA JR. ser o mesmo remédio 
jurídico dirigido à auto-executoriedade dos atos administrativos e 
demonstra que, inversamente ao que ocorre em âmbito processual 
civil – onde vigora o princípio nulla executio sine titulo –, o Direito 
Administrativo propugna pelo princípio privilège du préalabe, de 
Execução forçada ou destituída, fazendo com que o ato 
administrativo entre imediatamente no mundo jurídico após sua 
edição, projetando seus efeitos de forma inexorável (Do Mandado de 
Segurança, 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 277). 

Mas não é só, há na liminar também o intento de assegurar a 
efetividade do processo e, assim, do direito subjetivo material, 
consoante observa a Ministra CÁRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA, 
no excerto que segue:  

“A liminar é, pois, uma medida de garantia inserida na ação 
mandamental para que a segurança buscada e que, afinal, venha a 
ser prestada, possa cumprir a sua específica utilidade em benefício 
daquele que foi atingido por ameaça ou lesão a direito seu. O 
Mandado de Segurança visa atribuir a alguém um bem da vida de 
essência valorada e assegurado pela Constituição, sendo a liminar 
instrumento processual garantidor da possibilidade de se satisfazer 
aquele objetivo atributivo pela própria manutenção do bem até o 
momento final da ação”. (A liminar em mandado de segurança, in 
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Org.). Mandado de segurança e de 
injunção. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 202).

Assim, o provimento liminar nesta ação mandamental típica e 
sumária é remédio eficaz para minorar os efeitos maléficos que 
podem derivar da auto-executoriedade dos atos administrativos, 
mas, para que se alcance este efeito, necessária a concorrência da 
relevância do fundamento da demanda (fumus boni juris) e da 
possibilidade de o ato coator fazer ineficaz a medida se concedida 
tardiamente (periculum in mora).
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No que toca ao requisito do fumus boni juris, oportuno 
destacar que a cognição em sede de ação de mandado de 
segurança é, consoante leciona KAZUO WATANABE, sumária (Da 
cognição no processo civil, 2. ed. Campinas: Bookseller, 2000. p. 
133) e, em hipóteses tais, a medida liminar é deferida com base em 
uma cognição incompleta, tomada como aquele que se caracteriza 
por levar o juiz a decidir com base em juízo de probabilidade.

A plausibilidade do direito invocado na espécie não pode ser 
objeto de dúvida, visto que:

(i) Com a edição da Lei Complementar estadual n. 126/2013 
houve o esgotamento da competência constitucional do CNJ, que 
não tem poderes para interferir na atuação de outros Poderes;

(ii) Não é possível a utilização do Procedimento de Controle 
A d m i n i s t r a t i v o  c o m o  s u c e d â n e o  d a  A ç ã o  D i r e t a  d e 
Inconstitucionalidade, inclusive com usurpação da função 
jurisdicional desse Egrégio Supremo Tribunal Federal;

(iii) Não houve ilegalidade na sessão administrativa que 
aprovou a proposta de majoração da composição do TJAM, pois (iii.1) 
o direito de vista previsto no artigo 122 do RI/TJAM só se aplica aos 
processos judiciais; (iii.2) a abstenção da Desembargadora a quem 
se negou o pedido de vista não causou prejuízo à deliberação, pois a 
aprovação da medida ocorreria ainda que ela tivesse votado contra 
(pas de nulitté sans grief); e (iii.3) a sessão administrativa do dia 
05.11.2013 foi precedida de diversas reuniões administrativas a 
respeito do tema, com ampla discussão de suas nuances, inclusive 
com a participação da Desembargadora autora do pedido de vista;

(iv) Foram observados, pelo TJAM, todos os preceitos da 
LOMAN a respeito da majoração do número de vagas de 
desembargadores (art. 106, §§ 1.º usque 3.º), sendo que os números 
apontados na decisão estão equivocados, à luz dos próprios 
levantamentos do Conselho (“Justiça em números”);

(v) Houve a invasão, pelo CNJ, no mérito da deliberação do 
Tribunal local, negando a autonomia administrativa deste e o modelo 
federativo de Estado; e

(vi) Existe efetiva disponibilidade orçamentária para o 
aumento dos cargos de desembargador, sem prejuízo da atenção à 
atividade judiciária de primeira instância.

No que diz respeito ao requisito do periculum in mora, a sua 
presença salta aos olhos, pois, além de a medida liminar deferida 
pelo CNJ estar interferindo na órbita de atuação de outros Poderes 
(Executivo e Legislativo estadual), ela o está fazendo com usurpação 
à função jurisdicional desse Supremo Tribunal Federal, a quem 
caberia suspender a eficácia na norma mediante a concessão de 
medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade.
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O mais grave, no entanto, é observar que o prevalecimento da 
decisão proferida pelo CNJ importará em nítido prejuízo ao Judiciário 
amazonense, pois implicará na devolução de recursos aos demais 
Poderes, inclusive aqueles que seriam necessários para custear 
a melhoria da prestação jurisdicional de primeira instância 
(nomeação de novos juízes, melhoria de instalações físicas, 
nomeação de servidores et cetera).

É inafastável, portanto, neste juízo de probabilidade que 
enseja a apreciação de liminar em mandado de segurança, seja 
reconhecida a plausibilidade do direito invocado e a iminência do 
dano que se busca evitar, ensejando assim o deferimento in limine 
litis e inaudita altera pars de provimento determinando o imediato 
restabelecimento da pensão da Impetrante.

IV – DOS PEDIDOS:

Ex positis, a ESTADO DO AMAZONAS requer seja a presente 
demanda mandamental admitida e que, assim, seja(m):

(a) Deferida medida liminar inaudita altera pars para (a.1) 
suspender os efeitos da decisão concessiva de tutela de urgência no 
âmbito do Procedimento de Controle Administrativon. 0006624-
41.2013.2.00.0000, de modo a se permitir que a Presidência do 
TJAM adoteprovidências com vistas ao provimento dos cargos em 
questão e para implementação da nova estrutura prevista; e (a.2) 
para se determinar a suspensão da tramitação dos Procedimentos 
de Controle Administrativo nºs 0006624-41.2013.2.00.0000 e 
0006626-11.2013.2.00.0000, até decisão final nos autos do presente 
mandamus;

(b) A Autoridade Impetrada notificada para prestar as 
informações de praxe, bem como que seja citada a União Federal, 
pessoa jurídica de direito público a que se vincula o Conselho, assim 
como, na condição de litisconsortes passivos necessários, dos 
Autores dos Procedimentos de Controle Administrativo nºs 0006624-
41.2013.2 .00.0000 e  0006626-11.2013.2 .00.0000,  os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Maria das Graças 
Pessôa Figueiredo, João de Jesus Abdala Simões, Maria do 
Perpétuo Socorro Guedes Moura, Domingos Jorge Chalub Pereira, 
Paulo César Caminha e Lima, Cláudio Cesar Ramalheira Roessing e 
Carla Maria Santos dos Reis, os quais poderão ser citados na sede 
do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Av. André Araújo, s/n, 
CEP 69060-000, Manaus, Amazonas.

(c) Concedida definitivamente a ordem para efeitos de (c.1) 
cassar a decisão concessiva de tutela de urgência no âmbito do 
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Procedimento de Controle Administrat ivo n.  0006624-
41.2013.2.00.0000, de modo a se permitir que a Presidência do 
TJAM adoteprovidências com vistas ao provimento dos cargos em 
questão e para implementação da nova estrutura prevista; e (c.2) 
para se determinar oarquivamento dos Procedimentos de Controle 
Administrativo nºs 0006624-41.2013.2.00.0000 e 0006626-
11.2013.2.00.0000.

Termos em que, dando à presente, para os devidos fins, o 
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),

Pede e Espera deferimento.

Manaus, 19 de novembro de 2013.

CLÓVIS SMITH FROTA JÚNIOR
Procurador-Geral do Estado

LEONARDO DE BORBOREMA BLASCH
Procurador-Geral-Adjunto do Estado

RAFAEL LINS BERTAZZO
Procurador do Estado
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR DOS 
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL         
N. 1.279.932/AM, NO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

ESTADO DO AMAZONAS, pessoa jurídica de direito público 
interno, e SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO 
AMAZONAS – SUHAB, autarquia estadual, representados pela 
Procuradoria Geral do Estado, inscrita no CNPJ sob n. 
04.312.369/0011-62, situada na Rua Emílio Moreira, n. 1308, Praça 
14 de Janeiro, onde receberá intimações, por sua procuradora infra-
assinada, nos termos do art. 132 da Constituição da República, c/c 
art. 12, I, do Código de Processo Civil e § 5.º do art. 2.º da Lei 
Estadual n. 1.639/83, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa 
Excelência, opor CONTRA-RAZÕES AOS EMBARGOS DE 
DIVERGÊNCIA, interpostos pelo ESPÓLIO DE EDUARDO 
SILVEIRA LIMA, REPRESENTADO POR MARIA LUIZA DE 
SANTANA LIMA, brasileira, viúva, do lar, domiciliada e residente 
nesta cidade de Manaus/AM, na Rua Tucuna, quadra 73, casa 10, 
Cidade Nova I, portadora da cédula de identidade RG n. 119.310-4-
SSP/AM, inscrita no CPF sob n. 523.742.202-06, e IBLANDINA 
MOURA FEITOSA, brasileira, viúva, do lar, domiciliada e residente 
na cidade de Sorocaba/SP, na Rua Dr. Renato Massari, n. 177, Bairro 
Ouro Fino, CEP 18056-290, pelos seguintes fundamentos:

I - DOS FATOS

Em 1893, o Estado do Amazonas alienou a JOSÉ TEIXEIRA 
DE SOUZA um lote de terras denominado Ponta do Ouvidor, 

2
abrangendo uma área de 13.103.024 m  (treze milhões, cento e três 
mil e vinte e quatro metros quadrados).
Ocorre que, por um equívoco, em 13/12/1962, o Estado do 
Amazonas titulou em favor de WALDIR BASTOS FEITOZA uma área 

2
menor, de 500.000m  (quinhentos mil metros quadrados), inserido 
naquele lote maior denominado Ponta do Ouvidor, sem que pudesse 
fazê-lo, pois o imóvel não mais pertencia ao Estado do Amazonas, 
caracterizando venda a non domino.

Esse imóvel foi objeto de venda levada a efeito por Waldir 
Bastos Feitoza e sua esposa Iblandina Moura Feitoza em favor de 
EDUARDO SILVEIRA LIMA, ora representado por sua inventariante 
MARIA LUIZA DE SANTANA LIMA, em 10/02/1964.
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Em 1970, a então Companhia de Habitação do Amazonas- 
COHAB adquiriu o lote Ponta do Ouvidor, mediante autorização 
emanada no Decreto Governamental n. 983, de 28.08.1967, que 
desapropriou a área. Essa aquisição se deu nos autos do processo n. 
204/67, movido em face dos sucessores de José Teixeira de Souza, 
onde foi depositado o valor integral da indenização pelo lote Ponta do 
Ouvidor, abrangendo a parte indevidamente titulada para o Espólio-
Réu.

Sendo assim, naquele momento, o Estado indenizou 
integralmente o valor da terra e das benfeitorias nela existentes.
Sucede que, em 1982, o espólio de Eduardo Silveira Lima, 
representado por Maria Luiza de Santana Lima, ajuizou ação de 
indenização por apossamento administrativo, acreditando ser credor 
de indenização pela desapropriação procedida em 1967 e já paga 
nos autos da ação respectiva.

Esse processo desenvolveu-se e culminou em 1997 com a 
condenação da então SUHAB, sucessora da COHAB, a indenizar o 
espólio em valores que, atualizados em 2005 (conta devidamente 
impugnada pelos Autores), em execução de sentença (Proc.           
n .  012 .00 .011611-6) ,  ATINGIRAM O MONTANTE DE 
APROXIMADAMENTE R$ 200.000.000,00 (DUZENTOS MILHÕES 
DE REAIS).
 Em 2000, reconhecendo a ilegalidade da titulação em favor 
de Waldir Bastos Feitoza (que posteriormente vendeu o imóvel a 
Eduardo Silveira Lima), após regular processo administrativo em que 
houve a revisão legal do ato, o Estado do Amazonas anulou o título 
de propriedade expedido por meio do Decreto n. 20.794, de 
10.03.2000.

Com fundamento nesse Decreto, os Autores ajuizaram, ainda 
em 2000, ação anulatória (Proc. 012.10.026002-3), pretendendo a 
declaração judicial de nulidade do título de Waldir Bastos Feitoza e, 
por conseqüência, da ação de indenização por apossamento 
administrativo movida pelo espólio de Eduardo Silveira Lima, 
representado por Maria Luiza de Santana Lima, ou seja, a 
decretação de nulidade de todos os atos jurídicos decorrentes do 
título viciado, inclusive a aquisição, por EDUARDO SILVEIRA LIMA, 
da propriedade que lhe foi vendida por aquele titulado, além das 
ações e incidentes processuais decorrentes.
 Em antecipação de tutela, o juiz pôde constatar que o imóvel, 
adquirido por Eduardo Silveira Lima em 10/02/1964 por                 
Cr$ 55.650,00 (cinqüenta e cinco mil, seiscentos e cinqüenta 
cruzeiros), custou-lhe, em valores atualizados em 2000, R$ 1.200,91 
(um mil, duzentos reais e noventa e um centavos), representando, 
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pois, temerária a indenização pretendida pelo Espólio-Réu, da 
ordem de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), em 2000, 
representando 0,004003%, menos de 1% do valor pretendido pelo 
Espólio-Réu.

Em outubro de 2007, a r. sentença de primeiro grau julgou 
procedente o pedido, para o fim de, in verbis.

“a) reconhecer e declarar a nulidade do título definitivo expedido pelo 
Estado do Amazonas em favor de WALDIR BASTOS FEITOSA, com 
fulcro no § único do art. 168 do Código Civil;
b) reconhecer e declarar, por conseqüência, a nulidade do título de 
propriedade de Eduardo Silveira Lima, decorrente da transferência 
efetuada por Waldir Bastos Feitosa, em virtude da inexistência de 
objeto;
c) reconhecer e declarar a nulidade da ação de desapropriação 
indireta (processo n. 01200011611-6) e todos os seus incidentes 
processuais, considerando a ausência de condição essencial da 
ação;
d) determinar a imediata suspensão da execução da sentença 
proferida na ação de desapropriação indireta, até o efetivo trânsito 
em julgado desta decisão e/ou do último recurso cabível;
e) encaminhar cópia da presente decisão ao Presidente do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado, para conhecimento;
f) finalmente, condeno os réus ao pagamento de honorários 
advocatícios que fixo a teor do art. 20, § 3º do CPC, no valor de        
R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a 20% do valor da causa, o 
qual deverá ser atualizado até o efetivo pagamento.
P.R.I.”

Julgando a apelação interposta pelo Espólio-Réu, a Egrégia 
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas lhe deu 
provimento, por maioria e em desarmonia com o parecer ministerial, 
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação declaratória 
movida pelo Estado e SUHAB, cujo acórdão apresentou a seguinte 
ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA – REJEIÇÃO DAS 
PRELIMINARES – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – 
IMPOSSIBILIDADE – CONVALIDAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO 
APERFEIÇOADO POSTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1.º GRAU PARA DETERMINAR A 
SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO EM FASE DE 
PRECATÓRIO NO TRIBUNAL – APELAÇÃO PROVIDA – 
SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.
- Rejeitada as preliminares aventadas na Apelação Cível, deve o 
mérito ser analisado pelo Colegiado;
- Tendo o negócio jurídico se aperfeiçoado quando da 
desapropriação, não há que se falar em nulidade do título emitido 
pelo próprio desapropriante, sob pena de convalidação de verdadeiro 
estelionato estatal;
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- Não compete ao juiz de primeiro grau em ação ordinária, determinar 
a suspensão de execução de sentença em fase de precatório da 
competência do Tribunal respectivo. Latente é a inviabilidade da 
suspensão determinada.
- Apelação conhecida e provida.
- Sentença reformada.
- Sucumbência invertida.”
Processo n. 2008.001051-7, DJe 23/09/08, p. 8.

Inconformados, o Estado do Amazonas e a SUHAB opuseram 
embargos infringentes, aos quais foi dado provimento, conforme a 
seguinte ementa:

“ E M B A R G O S  I N F R I N G E N T E S .  D E S A P R O P R I A Ç Ã O . 
INDENIZAÇÃO. VENDA A NON DOMINO. CONVALIDAÇÃO. 
CCB/1916, ART. 622. CCB/2002, ART. 1.268, § 1º. ATO 
EXPROPRIATÓRIO. MOTIVO DETERMINANTE. INTERESSE 
SOCIAL. COISA JULGADA. ÓBICE. AFASTAMENTO QUANDO, EM 
SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, IMPLICA ANIQUILAR OUTROS 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS IGUALMENTE RELEVANTES. 
AÇÃO DECLARATÓRIA. CABIMENTO.
1.) Conforme demonstrado nos autos, a alienação feita ao espólio-
embargado caracterizou venda a non domino. Décadas antes, o 
Estado do Amazonas havia alienado a mesma área como parte de um 
terreno maior. Forçoso concluir, portanto, que o espólio-embargado 
não tinha legitimidade para requerer indenização decorrente de 
desapropriação, pois não ostentava domínio.
2.) O v. acórdão impugnado conclui que o Estado do Amazonas, ao 
recuperar o domínio por meio de desapropriação, regularizou e 
convalidou a alienação feita ao espólio-embargado, ou seja, aplicou a 
regra dos arts. 622, do CCB/1916 e 1.268, § 1º, do CCB/2002, 
segundo a qual se o alienante adquirir a propriedade posteriormente 
e o adquirente estiver de boa-fé, considera-se realizada a 
transferência do domínio desde o momento em que ocorreu a 
tradição. Essa solução, exclusivamente fundada em norma de direito 
privado, deve ser descartada. Deve prevalecer o motivo 
determinante do ato expropriatório. O Estado do Amazonas não 
desapropriou com o objetivo de regularizar alienação a non domino. 
Desapropriou com o objetivo de satisfazer relevante interesse   
social.
3.) A indenização atribuída ao espólio-embargado por decisão 
passada em julgado, em que pese a sua notória ilegitimidade ad 
causam, não pode ser tolerada. Em situações excepcionais como a 
ora analisada, em que a res judicata implicaria aniquilar outros 
princípios constitucionais igualmente relevantes, como os da justa 
indenização, da vedação ao locupletamento, este corolário do 
princípio da boa-fé, da moralidade e da razoabilidade, os tribunais 
têm admitido afastar o seu óbice.
4.) A ação declaratória constitui uma (sic) dos meios para impugnar e 
afastar a coisa julgada.”
Dje 08/03/10, p. 6-7.
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O Espólio-Réu, então, opôs embargos declaratórios, que 
foram acolhidos com a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  IMPEDIMENTO DE 
DESEMBARGADOR. QUORUM. CÂMARAS REUNIDAS. 
NULIDADE. 
Excluído o eminente desembargador impedido, restaram apenas 8 
(oito) desembargadores, ou seja, não se alcançou o quorum 
necessário ao funcionamento das e. Câmaras Reunidas (Lei 
Complementar Estadual 17/97, arts. 18, 51, 71 e 428; RITJAM, art. 
5º. § 4º). Inevitável reconhecer a nulidade do v. acórdão impugnado. 
Os tribunais têm tolerado o manejo de apelo integrativo para anular 
acórdão, quanto preterida solenidade essencial.”

Assim sendo, os embargos infringentes foram novamente a 
julgamento e restaram improvidos, conforme a seguinte ementa:

“Embargos Infringentes em Apelação Cível – Ação Declaratória – 
relativização da coisa julgada – impossibilidade – segurança jurídica 
– venda non domino pelo Estado – declaração de nulidade do título – 
inviabilidade – aquisição posterior pelo Ente – aperfeiçoamento do 
negócio jurídico – existência de dispositivos insertos no CC/16 – 
aplicação do CODEX – possibilidade – neoconstitucionalismo – 
função social do contrato – plena eficácia de direitos e princípios 
constitucionais – constitucionalização das normas – suspensão de 
precatório por ordem emanada do primeiro grau – impossibilidade – 
incompetência – recurso conhecido e improvido – acórdão 
confirmado.
- Tendo sido adquirido o objeto vendido em momento anterior pelo 
Ente, aperfeiçoada a venda a non domino, daí porque necessário 
reconhecer como válido e eficaz o negócio celebrado, sob pena de 
reconhecer judicialmente a legalidade do estelionato estatal;
- Sob a ótica do neoconstitucionalismo todo o direito foi erigido a 
categoria de público, com a aplicação dos princípios da função social 
do contrato e da dignidade da pessoa humana se sobrepondo, no 
caso concreto, a toda e qualquer norma a eles contrária quando da 
aplicação;
- É indiscutível a incompetência do juiz de primeiro grau para 
suspender precatório no Tribunal;
- Recurso conhecido e improvido;
- Acórdão confirmado.”
DJe 20/10/10, p. 3.

O voto vencedor, que prevaleceu por maioria, foi proferido 
pelo mesmo Relator, tanto no v. acórdão que julgou a apelação, 
quanto no v. acórdão que julgou os embargos infringentes, e  
baseou-se nos seguintes argumentos:

a) inaplicabilidade da relativização da coisa julgada na hipótese dos 
autos, “(...) uma vez que, na ponderação de interesses não pode 
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prosperar a má fé estatal, o desrespeito ao homem, a quebra da 
moralidade e a torpeza”; 
b) incompetência do juízo para apreciar e decidir sobre declaração 
de nulidade da ação de indenização por desapropriação indireta e 
suspensão do processo de execução, bem como para suspender 
precatório no Tribunal;
c) “o vício do título que a princípio existia, pois o Estado vendeu o que 
não era dele, passou a inexistir com a consolidação da propriedade 
em nome do Estado, face a expropriação do todo maior da área. 
Assim, o objeto se tornou lícito, houve o aperfeiçoamento do negócio 
jurídico, a ma fé estatal fora sanada”.

Com fito prequestionatório, os Autores apresentaram 
embargos declaratórios, que foram rejeitados, in verbis: 

“ E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O  E M  E M B A R G O S 
INFRINGENTES – FINALIDADE PREQUESTIONATÓRIA – 
IMPROPRIEDADE – RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO 
VINCULADA – NATUREZA ACLARATÓRIA – OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – ALEGAÇÃO 
GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO – RECURSO 
DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – REDISCUSSÃO DA 
MATÉRIA FÁTICA E DE DIREITO – INVIABILIDADE – EMBARGOS 
CONHECIDOS E IMPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO NA 
INTEGRALIDADE.
- É cediço o entendimento no sentido de que os Embargos de 
Declaração tem fundamentação vinculada e, portanto, não podem 
ser utilizados como instrumento prequestionatório ou para 
possibilitar o efeito infringente;
- Tendo o acórdão impugnado discutido todas as questões postas 
ratificando na integralidade a sentença recorrida não há que se falar 
em omissão;
- Já decidiu o STJ reiteradas vezes pela desnecessidade do julgador 
tecer considerações acerca de todas as teses levantadas pela 
defesa, desde que fundamente sua decisão;
- É pacífico o entendimento no sentido de que o recurso de Embargos 
de Declaração tem fundamentação vinculada e que se presta a 
corrigir decisão obscura, contraditória ou omissa, tendo efeito 
infringente apenas quando da retificação do decisium (sic) ocorrer a 
inversão, devendo ser improvidos quando da inexistência de 
contradição, omissão ou obscuridade, principalmente quando o 
Embargante alega a presença de omissão genérica, não apontando 
especificamente os supostos vícios;
- É impossível rediscutir a matéria fática e jurídica nos Embargos de 
Declaração, sendo a via inadequada para tal fim;
- Embargos conhecidos e improvidos;
- Acórdão mantido na integralidade.”
DJe 30/03/11, p. 3-4.

Diante disso, em 02/05/2011, os Autores interpuseram 
recursos especial e extraordinário. Em 03/06/2011, o Presidente do 
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Tribunal de Justiça do Amazonas admitiu o recurso especial e 
inadmitiu o recurso extraordinário, ensejando a interposição de 
agravo para o STF, em 28/06/2011. 

Em 08/09/2011, o recurso especial foi autuado no STJ, sob n. 
1279932 e distribuído à Relatoria do Ministro Castro Meira, a quem 
os autos foram conclusos com parecer favorável (conhecimento e 
provimento do recurso especial interposto pelo Estado do 
Amazonas) emitido pelo Ministério Público Federal (14431/2001-
MGMF), em 13/01/12.

Em 23.11.2012, após voto vista do Min. Herman Benjamim, a 
Primeira Turma conclui o julgamento do RESP, nos termos do voto do 
E. Relator, o qual afirmou:  “conheço do recurso especial e dou-lhe 
provimento em parte para, julgando procedente em parte a ação, 
declarar nulos os títulos de propriedade passados em favor de Waldir 
Bastos Feitosa e, sucessivamente, de Eduardo Silveira Lima, e 
prejudicado e carente de executividade, por falta de eficácia, o título 
judicial formado na ação de indenização por desapropriação indireta 
ajuizada pelo Espólio de Eduardo Silveira Lima (Processo 751/1982 
– 01200011611-6). Quanto aos ônus da sucumbência, restabeleço a 
condenação posta na sentença.”

Inconformado, o ora embargante ajuizou embargos de 
declaração, também julgados improcedentes e, agora, esses 
embargos de divergência que, espera-se, tenham a mesma sorte. 

II – DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO OU DO NÃO 
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.

II.A) Dos argumentos expostos nos Embargos de 
Divergência

Para comprovar uma suposta divergência, o ora embargante 
traz acórdão da E. Quarta Turma do STJ no RESP 39.110-5/MG, cuja 
publicação se deu em 25.04.1994.

Argumenta que enquanto o acórdão embargado entendeu 
ser nula a alienação de imóvel feita pelo Estado a non domino por 
falta de legitimidade negocial do alienante, o paradigma afirma que a 
compra e venda de imóvel a non domino não é nula ou inexistente, 
sendo apenas ineficaz em relação ao proprietário.

Sustenta que o cabimento dos embargos de divergência não 
exige que paradigma e acórdão embargado possuam bases fáticas 
idênticas, mas apenas possuam interpretações diversas sobre o 
mesmo tema.
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1Após, narra o que chama de “desavergonhada  ação 
anulatória e seu inopinado desfecho” e ao fim pugna pelo provimento 
dos embargos de divergência pretendendo ver, segundo afirma, 
prevalecer a tese que está posta no acórdão apontado paradigma.

II.B) Ausência de similitude fática entre paradigma e 
acórdão embargado 

Os embargos de divergência objetivam uniformizar o 
entendimento interno do Supremo Tribunal Federal e do Superior 
Tribunal de Justiça, realçando a função de orientar os demais órgãos 
do Poder Judiciário, sobretudo diante das funções constitucionais 
conferidas àqueles Tribunais.

Aludido recurso está previsto no artigo 496, inciso VIII, do 
Código de Processo Civil, com regramento explicitado no art. 546 
daquele diploma, que assim preceitua:

“Art. 546. É embargável a decisão da turma que:
I - em recurso especial, divergir do julgamento de outra turma, da 
seção ou do órgão especial;
Il - em recurso extraordinário, divergir do julgamento da outra turma 
ou do plenário.
Parágrafo único.  Observar-se-á, no recurso de embargos, o 
procedimento estabelecido no regimento interno.”

Ao contrário do que quer fazer crer o embargante, sendo o 
objetivo dos embargos de divergência a uniformização 
jurisprudencial, é natural que se exija entre o acórdão recorrido e o 
acórdão paradigma uma similitude fática, porque sem o 
preenchimento desse requisito se buscará a uniformização de 
situações fático-jurídicas distintas (STJ, 3ª Seção, AgRg nos EREsp 
975111/RS, rel. Min. Vasco Della Giustina, 26/10/2011, DJe 
30/11/2011). Vejam-se, a respeito, outros julgados:

´´EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. (...). ACÓRDÃOS RECORRIDO 
E  PA R A D I G M A .  A U S Ê N C I A D E  S I M I L I T U D E .  N Ã O 
CONHECIMENTO. 
 I — Inexistindo similitude entre as situações versadas nos acórdãos 
recorrido e paradigmas, tem-se como insubsistente o dissenso 
autorizador da interposição dos embargos de divergência. 
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O adjetivo desrespeitoso, diga-se de passagem, não se coaduna com a respeitabilidade do 

ilustre signatário da peça. Ademais, não ofende apenas ao Estado e seus advogados mas 
também ao próprio Judiciário uma vez que a tese chamada desavergonhada já foi acolhida em 
primeira e segunda instânciasdo Judiciário Amazonense e pelo próprio STJ. 



II — Embargos de divergência não conhecidos.´´ (EREsp n. 
379.502/RS, Relator para Acórdão Ministro Francisco Falcão, DJU 
17.5.2004). 
´´EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. (. . .) .  DISSÍDIO NÃO 
COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE AS 
HIPÓTESES POSTAS EM CONFRONTO. 
 — Em tema de divergência jurisprudencial, mostra-se imprescindível 
para a caracterização do dissídio que os julgados confrontados 
tenham sido proferidos em situações fáticas semelhantes. 
— Embargos não conhecidos." (EREsp n. 148.741/DF, Relator 
Ministro Paulo Gallotti, DJU 17.5.2004). 
´´EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA — RECURSO ESPECIAL —  (...) 
- AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS 
CONFRONTADOS. 
As razões de decidir do aresto chamado à colação não evidenciam a 
hipótese de divergência entre as Turmas porque ausente a similitude 
fática entre os arestos cotejados. 
(...).  Embargos de divergência não conhecidos. ´´(EREsp n. 
245.677/AL, Relator Ministro Franciulli Netto, DJU 15.3.2004).

Assim, a teor do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, não basta a 
simples transcrição de ementas para apreciação da divergência 
jurisprudencial, devendo ser mencionadas e expostas as 
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos 
confrontados. Logo, impõe-se a similitude fática do acórdão 

2
embargado e os paradigmas, com tratamento jurídico diverso .

A única exceção que se constata na jurisprudência do STJ foi 
publicada no Informativo 490/STJ. Trata-se de  julgamento da 
Segunda Seção (EREsp 595.742-SC, Rel. originário Min. Massami 
Uyeda, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, julgados em 
14/12/2011), que deve ser precisamente interpretado para que não 
imagine que o entendimento exposto nos parágrafos anteriores,  
amplamente consolidado no Superior Tribunal de Justiça, tenha sido 
alterado. Consta da ementa publicada: “A Seção, por maioria, 
entendeu ser possível o conhecimento dos embargos de 
divergência, quando caracterizada a divergência entre o acórdão 
embargado e o paradigma sobre questão de direito processual 
civil, mesmo que não haja similitude fática entre os pressupostos de 
fato do processo.”
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A questão da similitude fática é tão importante que julgado da 1ª Seçãodo Superior Tribunal de 

Justiça, publicado no informativo 421/STJ entendeu pelo não cabimento de embargos de 
divergência porque, apesar de ambos os acórdãos – recorrido e paradigma – tratarem de dano 
moral, em um deles o dano foi gerado por acidente do trabalho e no outro por exoneração de 
servidor público (STJ, 1ª Turma, AgRg nos EREsp 997.056/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 
3/2/2010).



A decisão, na realidade, não afasta o entendimento 
consagrado pela exigência da similitude fática nos embargos de 
divergência, mas lembra com propriedade que nas questões 
processuais essa similitude é dispensável. Naturalmente deve se 
tratar da mesma questão processual, que fora aplicada de forma 
distinta, independentemente de diferenças fáticas existentes entre 
as demandas decididas pelo acórdão recorrido e o paradigma.

Descendo as lindes do caso concreto e forte nos argumentos 
acima expostos, temos que o recurso não ultrapassa a análise dos 
pressupostos de cabimento, devendo ter seu seguimento negado ou 
não ser conhecido. As situações fáticas analisadas não tem 
similitude; e o que ser quer ver analisado é uma questão de direito 
material e não de direito processual, o que afasta a exceção 
anteriormente exposta.

O embargante aponta como acórdão paradigma julgado da 
Quarta Turma deste Sodalício que, como se sabe decide questões 
de direito privado. Essa já é uma circunstância relevante de se 
anotar, dado que, é de sabença, os princípios que norteiam a 
interpretação de relações jurídicas com predominância do direito 
privado são bem distintos daqueles usados onde predomina o direito 
público, caso do acórdão recorrido.

Ao que se extrai do acórdão apontado paradigma, tratava-se 
de uma ação ordinária de nulidade de escritura proposta por uma 
imobiliária alegando ser proprietária de um lote, que por sua vez, fora 
adquirido por Luis Antonio Nunes Teixeira e cônjuge do espólio de 
Luiz Inecco de Fidelis. Veja-se que se trata de pessoas físicas, 
particulares em situação de igualdade.

Do que se lê no voto condutor, a discussão aqui cinge-se a 
discorrer sobre a extensão dos efeitos de uma nulidade de escritura 
de compra e venda (firmada entre particulares), além de perquirir 
sobre quem pode questionar e quem pode sofrer os efeitos de uma 
venda a non domino. Veja-se o seguinte trecho do acórdão que, a 
nosso sentir, resume suas razões:

“Enquanto instrumento de compra e venda, no entanto,  a escritura 
sujeita-se aos requisitos legais para a validade dos contratos em 
geral : agente capaz, forma prescrita ou não defesa em lei e objeto 
lícito. As obrigações nele estabelecidas hão que ser cumpridas ou 
sujeitar-se-á a parte inadimplente aos consectários do 
inadimplemento.
A discussão, portanto, desloca-se, do âmbito do direito das coisas 
para a esfera do direito das obrigações. Não se debate mais relação 
de direito real, mas relação de direito pessoal, a ser resolvida pelo 
regramento concernente às obrigações. A Parte lesada pela 
aquisição de imóvel não pertencente ao alienante, que terá pago pela 
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coisa sem adquirir a sua propriedade, tem o crédito da prestação 
não implementada pelo vendedor resolvível em perdas e danos. 
Daí porque entre as partes contratantes subsiste o liame 
obrigacional, violando o teor do art. 145, CC, o acórdão que 
declarou sua nulidade.”

A leitura desse trecho faz crer, aliás, conforme adiante se 
explicitará, que o acórdão embargado, favorável ao Estado, chega a 
conclusões sobre os efeitos jurídicos dessa venda a non dominoem 
certo aspecto semelhantes a que chega o acórdão apontado 
paradigma, fato que sepulta a pretensão de conhecimento dos 
embargos de divergência.

A situação resolvida nestes autos tem contornos singulares, 
absolutamente distintos daqueles narrados no acórdão paradigma.

No presente  caso,  o  Estado do Amazonas e  a 
Superintendência de Urbanização e Habitação do Amazonas- 
SUHAB, recorrentes, ajuizaram "ação declaratória de nulidade de 
atos jurídicos" contra o Espólio de Eduardo Silveira Lima e contra 
Waldir Bastos Feitosa e sua esposa, recorridos, em razão dos 
seguintes fatos da causa: 

a) Através do Decreto Governamental n. 20.794, de 10 de março de 
2000, publicado no Diário Oficial do Estado da mesma data, o Chefe 
do Poder Executivo Estadual, com base nas conclusões do relatório 
da Comissão constituída através da Portaria n. 11/95-PR, do Instituto 
Fundiário do Amazonas -IFAM, determinou a anulação administrativa 
do título de propriedade expedido pelo Estado do Amazonas, a 13 de 
dezembro de 1962, em nome de WALDIR BASTOS FEITOSA, tendo 
em vista a ilicitude do seu objeto;
b) Segundo o apurado, as terras que o aludido título definitivo 
pretendeu dispor na condição de terras devolutas não eram mais 
pertencentes ao ESTADO DO AMAZONAS ao tempo da sua 
expedição, pois integravam um todo maior, denominado lote "Ponta 
do Ouvidor", com área de 13.103.024,00 metros quadrados, que fora 
anteriormente alienado a JOSÉ TEIXEIRA DE SOUZA através de 
título definitivo lho expedido a 6 de junho de 1893, assinado pelo 
então Governador EDUARDO GONÇALVES RIBEIRO. Ainda assim, 
o título viciado, expedido em nome do SEGUNDO SUPLICADO, foi 
indevidamente transcrito no Cartório do Registro de Imóveis do 
Segundo Ofício de Manaus, a fls. 295, do Livro 3-M, sob o n. 14.326, 
passada a titularidade, em 10 de fevereiro de 1964, ao PRIMEIRO 
SUPLICADO, por pretensa compra. Sucede que o antes mencionado 
todo maior, denominado "lote Ponta do Ouvidor", em 1970, fora 
adquirido pela SEGUNDA AUTORA, à época denominada 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO AMAZONAS COHAB/AM, 
mediante desapropriação autorizada pelo Decreto Governamental n. 
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983, de 28 de agosto de 1967, e efetivada através da competente 
ação expropriatória, movida contra os sucessores de JOÃO 
TEIXEIRA DE SOUZA, que teve regular trâmite na 1ª Vara da 
Comarca de Manaus – Feitos da Fazenda e Acidentes de Trabalho, 
processo de nº 204/1967, e que, julgada procedente, culminou no 
depósito judicial da justa indenização e na expedição de carta de 
sentença, pela qual o domínio foi transferido à COHAB/AM no 
Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, conforme transcrição a 
fls. 249, do Livro 3-Q.;
c) Apegando-se no fato de o título definitivo ter área sobreposta à do 
todo maior regularmente expropriado, o ESPÓLIO DE EDUARDO 
SILVEIRA LIMA, em 1982, alegando ser o proprietário de parte das 
terras desapropriadas, com base naquele título nulo, promoveu ação 
de indenização em face da ora Suplicante por suposto apossamento 
administrativo (desapropriação indireta). Esse processo, registrado 
sob o n. 751/82 (0120011611-6), da 1ª Vara da Fazenda Pública 
Estadual, encontra-se em fase de execução de sentença transitada 
em julgado, pela qual a SUHAB, na qualidade de sucessora da 
COHAB, foi condenada a pagar novamente vultosa quantia, pela 
mesma área antes desapropriada e cujo preço fora consignado em 
juízo.

Da análise de todos esses fatos – de veracidade não 
contestada, conforme bem registrado no acórdão embargado – o E. 
Relator, acompanhado pela Turma, chegou as seguintes 
conclusões:

1) “A alienação feita pelo Estado em favor de Waldir Bastos Feitosa, 
em 1962, envolvendo o imóvel objeto desta lide (500.000 m²), deu-se 
a non domino , tendo em vista que, à época, o referido bem pertencia, 
na verdade, a José Teixeira de Souza, situado um lote de terras 
maior, denominado "Ponta do Ouvidor" (13.103.024 m²). Com isso, 
são nulas as titulações passadas em favor de Waldir Bastos Feitosa 
e, sucessivamente, de Eduardo Silveira Lima, na linha da atual 
jurisprudência do STJ (REsp 933.901/PR, Primeira Turma, Rel. 
originário Ministro José Delgado e Rel. para acórdão Ministro Luiz 
Fux, DJe de 25.6.2008);
2) Acolhendo a fundamentação da sentença monocrática o acórdão 
recorrido também confirmou que: (...) entendendo ser ineficaz essa 
segunda venda em relação ao proprietário de direito (José Teixeira 
de Souza, em favor de quem foi expedido o primeiro título definitivo), 
nada impede o reconhecimento da nulidade do título expedido em 
favor de Waldir Bastos Feitosa, notadamente porque o Estado do 
Amazonas não mais era dono da área quando de sua segunda 
alienação e, também, porque a segunda alienação não produz 
efeitos contra o primeiro titulado. É que, por força do teor da Súmula 
n. 473 do Colendo Supremo Tribunal Federal: "a Administração pode 
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los por 
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motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial". 
Em sendo assim, restando comprovado o vício da segunda titulação, 
expedida em favor de Waldir Bastos Feitosa, porque o Estado do 
Amazonas não mais era o proprietário da área, é juridicamente 
possível a declaração de sua nulidade, por se tratar de nulidade 
absoluta, oponível erga omnes e arguível em qualquer momento, já 
que o decurso do tempo não a convalida, por ser insanável.” 
3)  No caso em debate, por outro lado, embora julgada procedente a 
ação de desapropriação proposta em relação ao imóvel denominado 
"Ponta do Ouvidor" (e-STJ fls. 92-98), o qual foi declarado de 
utilidade pública por interesse social e abrange o imóvel em debate, 
não houve ratificação ou retitulação no tocante a Waldir Bastos 
Feitosa. Com isso, não se pode falar em convalidação de títulos 
nulos, passados a non domino . Mesmo porque o interesse público 
quanto à mantença do ato expropriatório e à não ratificação ou 
retitulação deve prevalecer sobre o interesse privado, cabendo 
ao Poder Legislativo (art. 8º do Decreto-Lei n. 3.365/1941) ou ao 
Poder Executivo, por seus órgãos ou agentes administrativos 
competentes, aferir a utilidade pública. Ao Poder Judiciário, 
entretanto, não é permitido decidir a respeito, na linha do que dispõe 
o art. 9º do Decreto-Lei n. 3.365/1941, que dispõe: "Ao Poder 
Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se 
verificam ou não os casos de utilidade pública". Consequentemente, 
em casos este, a convalidação dos títulos nulos, passados a non 
domino , não é automática nem pode ser imposta pelo particular ou, 
mesmo, pelo Poder Judiciário, já que o destino a ser dado ao imóvel 
desapropriado insere-se na competência do Poder Legislativo ou do 
Poder Executivo. Igualmente, por se estar diante de um interesse 
maior, não se pode aplicar os artigos 622 do Código Civil de 1916 e 
1.268 do Código Civil em vigor, inclusive por cuidarem de tradição de 
bens móveis, não de aquisição de propriedade de bens imóveis. 
4) “Nas hipóteses em que a ação de indenização por desapropriação 
indireta esteja assentada no título de domínio – é a hipótese dos 
autos –, a nulidade do referido título contamina a propriedade e 
afasta o direito indenizatório na forma como postulado. Isso porque o 
autor da indenizatória, juridicamente, não teria sido prejudicado em 
relação a imóvel de sua propriedade e porque o título, aqui 
reconhecido como nulo, não serviria mais para definir o imóvel cuja 
avaliação seria a base da reparação”. Sobre esse aspecto, relevante 
trazer afirmação do voto vista do Min. Hermann Benjamim: “É válido 
reconhecer que Eduardo Silveira Lima sofreu dano ao adquirir o 
imóvel e, posteriormente, descobrir que seu título é nulo. O Direito, 
entretanto, apresenta vias adequadas para que o prejudicado seja 
compensado, não trilhadas pelo recorrido. Evidencie-se que a 
alienação a non domino ocorreu em 1962, e o Estado desapropriou o 
imóvel em 1967. Àquela época, já estava claro o vício na alienação a 
Eduardo Silveira Lima, sendo relevante salientar que, pelo que 
consta dos autos, o interessado não interveio na demanda 
expropriatória, nem mesmo na condição de possuidor da terra. 
Ocorre que o prejudicado não buscou indenização pela evicção Em 
vez disso, escolheu apresentar-se perante o Judiciário na 
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posição insustentável de proprietário do imóvel e ajuizar Ação 
de Indenização por desapropriação indireta. Eis o erro que 
impossibilita o acolhimento final de sua pretensão.”
5) “(...) possuindo a "ação de indenização por desapropriação 
indireta" e a "ação comum de indenização por perdas e danos" 
parâmetros de apuração de valores muito diversos para a reparação 
dos prejuízos, faz-se necessário afastar a executividade e eficácia da 
sentença final proferida naquela, relativizando a coisa julgada por 
força do princípio constitucional da "justa indenização", amplamente 
discutido no REsp 1.015.133/MT, Segunda Turma, Rel. originária 
Ministra Eliana Calmon, acórdão deste Relator, DJe de 23.4.2010, 
citado no recurso especial às fls. 1.710-1.015133/MT (e-STJ), e que 
se destina ao desapropriado e ao desapropriante.” Assim, como 
também afirma o Min. Hermann Benjamim no seu voto vista: “O título 
judicial indenizatório, esse sim objeto de trânsito em julgado, não 
prevalece, pois viola o princípio da justa indenização, merecendo ser 
relativizado.”
6) Ao fim, o Relator, acompanhado pela Turma, concluiu em conhecer 
do recurso especial e dar-lhe provimento em parte para,” julgando 
procedente em parte a ação, declarar nulos os títulos de propriedade 
passados em favor de Waldir Bastos Feitosa e, sucessivamente, de 
Eduardo Silveira Lima, e prejudicado e carente de executividade, por 
falta de eficácia, o título judicial formado na ação de indenização por 
desapropriação indireta ajuizada pelo Espólio de Eduardo Silveira 
Lima (Processo 751/1982 – 01200011611-6). Quanto aos ônus da 
sucumbência, restabeleço a condenação posta na sentença.”

De todo o exposto, podemos concluir que o caso tratado 
nestes autos possui especificidades que o afastam totalmente do 
caso apontado como paradigma, tornando-os incomparáveis e 
inaptos a justificar um recurso de embargos de  divergência.

Aqui, diferente do caso posto como paradigma, estamos 
tratando de avença entre uma pessoa jurídica de direito publico e um 
particular. E aqui, esse titulo viciado foi usado como fundamento para 
uma ação de desapropriação indireta e a condenação nessa ação se 
serviu de todos os requisitos da legislação de regência para cálculo 
da indenização. Isso em nada se iguala a situação posta no acórdao 
paradigma, uma lide entre particulares em que se discutia apenas se 
uma das partes era legítima para pleitear a anulação e quais os 
efeitos dessa avença e dessa anulação entre os envolvidos.

Ademais, os acórdãos sobre certo aspecto se igualam, dado 
que se reconhece, em ambos, que a venda a non domino gera efeitos 
indenizatórios à parte que foi eventualmente prejudicada pela 
entrega da coisa. Todavia, no presente caso, o domínio é condição 
sine qua non para a viabilidade da ação de desapropriação indireta. 
Assim, a parte poderia ter se servido de uma ação indenizatória 
comum para pleitear suas perdas e danos, mas nunca de uma ação 
de desapropriação indireta.
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Por fim, no caso vertente, o principio constitucional de justa 
indenização, apesar de não servir de fundamento direto do acórdão, 
serviu, como não poderia deixar de ser, de vetor interpretativo para a 
legislação sobre desapropriação de modo a relativizar a coisa 
julgada formada naquela anterior ação de desapropriação indireta. 
No acórdão paradigma, nada se fala sobre o assunto, até porque não 
tem relevância para aquele processo, sendo mesmo, ao que parece, 
tema estranho àquela lide.

 II.C) Superação de eventual de divergência (ausência de 
atualidade da controvérsia)

Para a admissão dos embargos de divergência é fundamental 
a atualidade do dissídio jurisprudencial. Por isso mesmo, são 
inadmissíveis os embargos de divergência quando o dissídio estiver 
superado, porque a jurisprudência do tribunal se firmou no sentido do 
que decidiu o acórdão embargado. São também incabíveis os 
embargos de divergência quando o órgão que prolatou o acórdão 
paradigma não tem mais competência para apreciar e julgar a 
matéria nele versada. É o disposto nas seguintes súmulas do STJ: 

Súmula n. 158. Não se presta a justificar embargos de divergência o 
dissídio com acórdão de turma ou seção que não mais tenha 
competência para a matéria neles versada;
Súmula n. 168. Não cabem embargos de divergência, quando a 
jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão 
embargado;

Numa interpretação mais aprofundada das súmulas citadas, 
conclui-se que, para o STJ, a questão temporal não pode ser 
desprezada quando da análise dos pressupostos que autorizam 
ultrapassar a fase de conhecimento dos embargos de divergência. 

A divergência deve ser atual, notória.
No caso vertente, o embargante aponta um acórdão de 1994, 

Quase vinte anos atrás. Se há divergência, o que se admite apenas 
por hipótese, ela já está superada, dado que o acórdão embargado 
da Primeira Turma está fundado em jurisprudência sólida e 
atualizada do STJ.

Veja-se que sobre o tema das nulidade da venda a non 
domino nos casos de desapropriação,  o acórdão trouxe fundamento 
específico e recente da Primeira Turma, datado de 2008:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. DISCUSSÃO ACERCA DO 
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DOMÍNIO. ART. 34 DO DL. 3.365/41. TERRAS DE FRONTEIRA. 
PARANÁ. 1. A alienação pelo Estado da Federação de terras de 
fronteira pertencentes à União é considerada transferência a non 
dominio , por isso que nula. 2. É máxima jurídica sedimentada que 
"ninguém pode transferir o que não tem", tampouco a entidade 
pública pode desapropriar bem próprio (nemo plus iuris transfere ad 
alium potest quam ipse habet).(....)” Recurso especial parcialmente 
provido (REsp 933.901/PR, Primeira Turma, Rel. originário Ministro 
José Delgado e Rel. para acórdão Ministro Luiz Fux, DJe de 
25.6.2008).

III – DO MÉRITO DO RECURSO

Toda a argumentação expendida até aqui finda por alcançar o 
mérito da pretensão dos embargantes. Isso porque se demonstrou 
que o acórdão embargado, na linha da atual e consistente 
jurisprudência do STJ em matéria de que envolva sinergicamente a 
venda a non domino; as desapropriações indiretas, e o princípio da 
justa indenização, reconheceu:

a) que a venda pelo Estado de propriedade que não é sua é  
venda a non domino, sendo nula em decorrência do artigo 166, II do 
Código Civil e impossível de ser convalidada por posterior 
desapropriação dado o artigo 169 do Código Civil;

b) que é corolário da nulidade do título dominial a ineficácia da 
indenização fixada pela perda da propriedade, dado que ofende ao 
princípio da justa indenização, que protege os proprietários de 
imóveis expropriados, e não o evicto.

c) Que o princípio da justa indenização procura evitar não só a 
exorbitância do quantum indenizatório como também a própria 
titularidade do direito objeto da compensação financeira.

Essas conclusões se afastam completamente da pretensão 
de mérito e implicam que a Turma acolheu, em grande parte, os 
argumentos postos no recurso especial do Estado.

Por outro lado, caso se reconheça, como querem os 
embargantes, que é a venda a non domino não é nula, mas ineficaz, 
valem os argumentos trazidos pela douta sentença e acolhidos pelo 
voto do E. Relator:

“(...) entendendo ser ineficaz essa segunda venda em relação ao 
proprietário de direito (José Teixeira de Souza, em favor de quem foi 
expedido o primeiro título definitivo), nada impede o reconhecimento 
da nulidade do título expedido em favor de Waldir Bastos Feitosa, 
notadamente porque o Estado do Amazonas não mais era dono da 
área quando de sua Segunda alienação e, também, porque a 
segunda alienação não produz efeitos contra o primeiro titulado.
É que, por força do teor da Súmula 473 do Colendo Supremo Tribunal 
Federal:"a Administração pode anular seus próprios atos, quando 
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eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 
originam direitos; ou revogá-los por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em 
todos os casos, a apreciação judicial".
Em sendo assim, restando comprovado o vício da segunda titulação, 
expedida em favor de Waldir Bastos Feitosa, porque o Estado do 
Amazonas não mais era o proprietário da área é juridicamente 
possível a declaração de sua nulidade, por se trata de nulidade 
absoluta, oponível erga omnes e arguível em qualquer momento, já 
que o decurso do tempo não a convalida, por ser insanável.”

Assim, sob qualquer ângulo que se analise, dadas as 
condições específicas da situação em exame, o acórdão vergastado 
merece prevalecer.

IV – DA CONCLUSÃO

Isso posto, requer seja negado seguimento aos Embargos de 
Divergência, por meio de decisão monocrática, uma vez que não é 
cabível quando não apresentada a similitude fática entre os 
acórdãos supostamente divergentes, e não ser cabível quando a 
jurisprudência do tribunal se firmou no sentido do acórdão 
embargado. Subsidiariamente, requer não seja conhecido, pelos 
motivos expostos no requerimento anterior e, caso este não seja o 
entendimento de Vossas Excelências, negado provimento aos 
Embargos de Divergência, mantendo-se o acórdão hostilizado na 
sua inteireza. 

Nestes Termos, 
Aguarda Deferimento.

Brasília (DF), 15 de maio de 2013.

RICARDO ANTONIO REZENDE DE JESUS
Procurador do Estado do Amazonas

OAB-DF 17.303
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN, DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

MEMORIAIS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
5335 
Relator: Ministro Celso de Mello
Objeto: Declaração de Inconstitucionalidade da Lei 3.874, de 
15.04.2013, do Estado do Amazonas que dispõe sobre 
procedimentos de fiscalização das compensações e participações 
financeiras, relativamente à parcela devida ao Estado do Amazonas.

 I – SÍNTESE DA DEMANDA
 
 O Procurador-Geral da República ajuizou a presente Ação 
Direta de Inconstitucionalidade, autuada sob o n. 5335, contra a Lei 
n. 3.874, de 15.04.2013, do Estado do Amazonas (publicada no 
D.O.E. de 15.04.2013), que dispõe sobre procedimentos de 
fiscalização das compensações e participações financeiras 
(relativamente à parcela devida ao Estado do Amazonas, 
decorrentes das concessões, permissões, cessões e outras 
modalidades administrativas para exploração de recursos minerais, 
inclusive petróleo e gás natural e recursos hídricos como fonte de 
energia elétrica.
 Sustenta o autor que o diploma legal atacado teria 
contrariado os arts. 20, § 1.º, e 22, incisos IV e XII, da Constituição 
Federal, por usurpar a competência da União para legislar sobre 
bens da União.
 De acordo com a ADI, a lei estadual foi editada, entre outros 
objetivos, para garantir que a cobrança e a fiscalização de 
contratos e pagamentos de royalties e de outras compensações 
financeiras pela exploração de recursos hídricos e de minerais, na 
forma do art. 20, § 1.º, da CF, sejam realizadas diretamente ao 
Estado do Amazonas.
 Conclui a ADI que a Lei amazonense viola o art. 4º do Decreto 
2.335, de 06.10.97, cuja transcrição foi feita com equívoco na 
petição, quando em verdade deveria ter sido transcrito o teor do art. 
4º, do ANEXO I do Decreto em referência.

II – DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA ADMISSÃO 
DA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
PRESCRITOS PELA LEI 9.868/99
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Com a devia vênia, não merece seguimento a presente Ação 
Direta de Inconstitucionalidade, vez que não se fazem presentes os 
pressupostos objetivos exigidos pelo artigo 3.º, Inciso I da Lei 
9868/99.

Diz referido artigo que a petição indicará o dispositivo da Lei 
ou ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido 
em relação a cada uma das impugnações. Naturalmente, por 
fundamentos jurídicos quer se falar da confrontação entre a Lei ou 
ato normativo e a Carta Magna, de sorte a oferecer argumentação 
que concorra para evidenciar as eivas de inconstitucionalidades no 
texto legal impugnado. 

No  caso ,  o  au to r  da  p resen te  ação  d i r e ta  de 
inconstitucionalidade equivoca-se, ao citar, na petição inicial, como 
violado, o art. 4.º do Decreto n. 2.335, de 06.10.1997, que não tem a 
mesma redação que transcreveu às fls. 19 de sua petição inicial. 

Em verdade, o autor da ADI pretendia referir-se, mas não o 
fez, ao art. 4º DO ANEXO I do decreto anteriormente mencionado. 

De qualquer modo, tal argumento não merece prosperar.
A argumentação desenvolvida leva à conclusão de que se 

trata de mera “ILEGALIDADE” – tomada aqui a expressão em seu 
sentido amplo, posto que não se está nem diante de lei federal, mas 
de mero decreto do Poder Executivo Federal – hipótese que não se 
sujeita a controle por este egrégio Supremo Tribunal Federal e nem é 
cabível em sede de ação direta de inconstitucionalidade, consoante 
reconhece a pacífica jurisprudência desta Corte.

Ao Supremo Tribunal Federal, consoante define o caput do 
art. 102 da CF, compete, precipuamente, a guarda da Constituição, 
e não da legislação infraconstitucional federal.

Por isso o Decreto federal nº 2.335, de 06.10.1997, não se 
presta a servir de parâmetro para alegação de inconstitucionalidade 
da Lei 3.874/2013, razão pela qual a alegação de ofensa ao texto do 
citado diploma não deve ser considerada por esta Corte, tornando a 
petição inepta nesse particular.

 III – DO MÉRITO

 No mérito, uma simples leitura das disposições da Lei 
3874/2013 impugnada permite antever que inexistem afrontas aos 
artigos 20, I, V, VIII e parágrafo 1º, e nem ao artigo 22, incisos IV e XII, 
da Constituição Federal. 
 Partindo-se do exame do teor do artigo 20, § 1º, da 
Constituição Federal, tem que:
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“Art. 20 São bens da União:
I-..............................;
...............................
................................
V- os recursos naturais da plataforma continental e da zona 
econômica exclusiva;
....................................................................;
....................................................................;
....................................................................;
VIII- os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
....................................................................;
...................................................................;”
§1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração 
direta da União, participação no resultado da exploração de 
petróleo ou gás natural, de recursos minerais no respectivo 
território, plataforma continental ou zona econômica exclusiva, 
ou compensação financeira por essa exploração.”

Esse dispositivo constitucional recebeu comentários de 
eminentes juristas que nele viram uma guinada representativa, 
relativamente à descentralização de receitas que, à época da 
Constituinte, equiparava-se, em relevância, à reimplantação da 
democracia no País.  

De fato, extrai-se da redação do artigo, em destaque, que foi 
mantida a centralização da propriedade dos bens na União; 
entretanto, a inovação dada ao Pacto Federativo, através desse 
dispositivo, ocorreu pela descentralização das receitas oriundas da 
exploração econômica desses bens da União, a favor dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, em cujo território ocorresse a 
exploração. 

Os bens elencados no art. 22, incisos IX e XII, da CF são de 
propriedade da União, que detém o poder/dever de deles dispor, 
inclusive explorá-los economicamente, mediante autorização ou 
concessão, consoante estabelece o art. 176, § 1º, da Constituição 
Federal.

Mas as receitas oriundas dessa exploração são asseguradas 
aos Estados produtores. E é em razão desse direito que o Estado do 
Amazonas editou a Lei 3.874/2013.

Na realidade, o Estado do Amazonas é produtor de petróleo e 
gás natural, desde 1986, em terra e em área de sua propriedade. 
Também possui exploração de minerais e tem o uso de recursos 
hídricos como fonte de energia elétrica. O Constituinte destinou-lhe, 
assim como para outras Unidades da Federação, em cujo território 
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ocorrer a exploração de tais bens naturais e minerais, receitas 
financeiras oriundas dessa exploração. 

O Supremo Tribunal Federal, no leading case que decorreu 
do julgamento do RE 228.800, decidiu a natureza jurídica das 
receitas destinadas aos Estados pelo artigo 20, §1º, da Constituição 
Federal e apreciou a constitucionalidade das leis federais 7.990/89 e 

18.001/90,conforme ementa do acórdão aqui colacionada .
2

Em todos os demais precedentes  a Suprema Corte 
reconheceu a titularidade dos Estados produtores sobre as receitas 
asseguradas pelo artigo 20, §1º, da CF, inclusive sujeitas à 
fiscalização pelos respectivos Tribunais de Contas dos Estados, 
conforme se infere do MS 24.312/DF.

Ainda no julgamento do MS 24.312/DF, veio à baila, a mens 
legis do Constituinte acerca da destinação dada à compensação 
financeira. A esse respeito, o Ministro Nelson Jobim, assim narrou, 
valendo-se da sua experiência de Constituinte, no plenário do STF:

“Em 1988, quando se discutiu a questão do ICMS, o que tínhamos? 
Houve uma grande discussão na Constituinte sobre se o ICMS tinha 
que ser na origem ou no destino.
 A decisão foi que o ICMS tinha que ser na origem, ou seja, os estados 
do Sul continuavam gratuitamente tributado as poupanças 
consumidas nos estados do Norte e do Nordeste.

1
EMENTA: Bens da União: (recursos minerais e potenciais hídricos de energia elétrica): 

participação dos entes federados no produto ou compensação financeira por sua 
exploração (CF, art. 20, e § 1º): natureza jurídica: constitucionalidade da legislação de 
regência (L. 7.990/89, arts. 1º e 6º e L. 8.001/90). 1. O tratar-se de prestação pecuniária 
compulsória instituída por lei não faz necessariamente um tributo da participação nos 
resultados ou da compensação financeira previstas no art. 20, § 1º, CF, que configuram receita 
patrimonial. 2. A obrigação instituída na L. 7.990/89, sob o título de "compensação financeira 
pela exploração de recursos minerais" (CFEM) não corresponde ao modelo constitucional 
respectivo, que não comportaria, como tal, a sua incidência sobre o faturamento da empresa; 
não obstante, é constitucional, por amoldar-se à alternativa de "participação no produto da 
exploração" dos aludidos recursos minerais, igualmente prevista no art. 20, § 1º, da 
Constituição. Votação: unânime. Resultado: conhecido, mas improvido. RE 228.800/DF – 
Recorrente Mineração Taboca. Recorridos: União, Estado do Amazonas e Município de 
Presidente Figueiredo.
2
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO CONCRETO. CABIMENTO. EXPLORAÇÃO DE 

PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO E GÁS NATURAL. PARTICIPAÇÃO, EM SEU 
RESULTADO, DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, ART. 20, § 1º. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO PARA A FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS 
DESTA EXPLORAÇÃO NO TERRITÓRIO FLUMINENSE. 1 - Não tendo sido atacada lei em 
tese, mas ato concreto do Tribunal de Contas da União que autoriza a realização de auditorias 
nos municípios e Estado do Rio de Janeiro, não tem aplicação a Súmula 266 do STF. 2 - 
Embora os recursos naturais da plataforma continental e os recursos minerais sejam 
bens da União (CF, art. 20, V e IX), a participação ou compensação aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios no resultado da exploração de petróleo, xisto betuminoso e gás 
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Aí surgiu um problema envolvendo dois grandes assuntos: energia 
elétrica – recursos hídricos – e petróleo. Ocorreu o seguinte: os 
estados onde ficasse sediada a produção de petróleo e a produção 
de energia elétrica acabaria recebendo ICMS incidente sobre o 
petróleo e a energia elétrica. 
O que se fez? Participei disso diretamente, lembro-me que era, na 
época, o Senador Richard quem defendia os interesses do Estado do 
Paraná e o Senador Almir Gabriel quem defendia os interesses do 
Estado do Pará, além do Rio de Janeiro e Sergipe, em relação às 
plataformas de petróleo.
Então, qual foi o entendimento político naquela época que deu 
origem a dois dispositivos na Constituição? Daí por que preciso 
ler o § 1º do art. 20, em combinação com o inciso X do art. 155, ambos 
da Constituição.
O que se fez? Estabeleceu-se que o ICMS não incidiria sobre 
operações que se destinassem a outros estados – petróleo, inclusive 
lubrificantes, combustíveis líquidos, gasosos e derivados e energia 
elétrica -, ou seja, tirou-se da origem a incidência do ICMS.
Vejam bem, toda a produção de petróleo realizada no Estado do Rio 
de Janeiro, ou toda a produção de energia elétrica, no Paraná e no 
Pará, eram decorrentes de investimento da União, porque o 
monopólio era da União. Toda a arrecadação do País contribuiu para 
aquela produção. 
Assim, decidiu-se da seguinte forma: tira-se o ICMS da origem e se 
dá aos estados uma compensação financeira pela perda dessa 
receita. Aí, criou-se o § 1º do art. 20, dizendo:

'Art. 20.
§ 1º. É assegurado, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração 
direta da União,' - já se falava na possibilidade de criação das 
agências que poderiam ser financiadas em face da autonomia 
financeira – 'participação no resultado da exploração de petróleo ou 
gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia 
elétrica' – leia-se ITAIPU, que estava na base da discussão no 
Paraná – 'e de outros recursos minerais no respectivo território, 
plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva,' - 
que eram as plataformas de petróleo de Sergipe – 'ou compensação 
financeira para essa exploração'.
Então, Ministra Ellen, estou tentando recompor a questão histórica, 
com isto, estou entendendo que não é uma receita da União que 
liberalmente está dando, por convênio, ao Estado; é uma receita 

natural são receitas originárias destes últimos entes federativos (CF, art. 20, § 1º). 3 - É 
inaplicável, ao caso, o disposto no art. 71, VI da Carta Magna que se refere, especificamente, 
ao repasse efetuado pela União - mediante convênio, acordo ou ajuste - de recursos 
originariamente federais. 4 - Entendimento original da Relatora, em sentido contrário, 
abandonado para participar das razões prevalecentes. 5 - Segurança concedida e, ainda, 
declarada a inconstitucionalidade do arts. 1º, inc. XI e 198, inc. III, ambos do Regimento Interno 
do Tribunal de Contas da União, além do art. 25, parte final, do Decreto nº 1, de 11 de janeiro de 
1991. (MS 24312, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2003, 
DJ 19-12-2003 PP-00050 EMENT VOL-02137-02 PP-00350)
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originária dos Estados, face à compensação financeira da 
exploração em seu território de um bem, de um produto sobre o 
qual não incide o ICMS. Essa a origem do problema.” (Sem grifos no 
original).

Ora, verifica-se que tanto a participação quanto a 
compensação financeiras, asseguradas aos Estados produtores, em 
face da exploração dos bens da União, pelo art. 20, § 1º, da CF, foram 
instituídas, pelo Constituinte, como receitas próprias dos Estados, 
inclusive a compensação financeira que veio em substituição ao 
ICMS, que passou a não incidir nas operações interestaduais com 
petróleo, consoante estabeleceu o art. 155, inciso X, “a”, da 
Constituição Federal.

Assim, diante dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, 
e na esteira das normas gerais federais, o Estado do Amazonas 
editou a Lei 3.874/2013, para dar concretude e materialização à sua 
titularidade sobre tais receitas, dispondo sobre matéria 
eminentemente administrativae de direito financeiro, de 
competência concorrente da União e dos Estados, nos termos do art. 
24, incisos I e XI, parágrafos 1º a 4º, da Constituição Federal.

A Lei amazonense veicula, única e exclusivamente, 
procedimentos que se inserem em suas atribuições constitucionais 
sobre tais receitas. Ora, em se tratando de receitas sejam tributárias 
ou não tributárias, cabe ao titular exercer sua competência plena 
para delas dispor, observados os limites constitucionais e as normas 
gerais federais.

Outrossim, a titularidade sobre tais receitas deve ser exercida 
com autonomia pelo Estado do Amazonas, competindo-lhe  
organizar-se e reger suas atividades administrativas e financeiras 
em conformidade com a Constituição Federal, com a Constituição 
Estadual e Leis que adotar. E assim o fez ao editar a Lei 3.874/2013.

A organização administrativa das receitas financeiras há de 
se fazer por lei estadual, conforme se dá quando se trata de receitas 
tributárias, existentes as normas gerais editadaspela União, que 

3 4foram veiculadas pelas leis ordinárias 7.990/89 , 8.001/90 , 

3
Lei n. 7.990/89: Institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação 

financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para 
fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, 
plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, e dá outras providências. 
(Art. 21, XIX da CF)
4
Lei n. 8.001/90: Define os percentuais da compensação financeira de que trata a Lei nº 7.990, 

de 28 de dezembro de 1989, e dá outras providências.
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5
9.478/97 , porque assim o quis o Constituinte, conforme se extrai do 
art. 20, §1º, da Constituição Federal.

Existentes as normas gerais veiculadas pelas leis ordinárias 
federais, cabe aos Estados destinatários adotar procedimentos para 
organização administrativa e financeira de suas receitas originárias, 
inclusive aquelas asseguradas pelo art. 20, §1º, da Constituição 
Federal. 

Ora, em decorrência da exploração econômica desses bens 
da União, origina-se o direito dos Estados produtores ao 
recebimento das receitas denominadas part ic ipação e 
compensação financeiras, asseguradas pelo art. 20, §1º, da 
Constituição Federal.  

Diante da ordem constitucional e da regulamentação dada 
pela legislação federal, decorre a competência estadual para legislar 
sobre direito administrativo e financeiro, na forma do art. 24, incisos I 
e XI, da CF que, por sua vez, concretiza o poder de autoorganização 
dos Estados, de sorte a configurar as relações instrumentais para o 
desempenho de atividades materiais no campo de seus afazeres 
constitucionais.

Dessa titularidade sobre tais as receitas decorre o 
poder/dever do Estado do Amazonas de fiscalizar, proceder à 
respectiva homologação ou não de seu pagamento, e em caso de 
pagamento ilegal, cabe-lhe promover o lançamento, a cobrança 
administrativa, a inscrição em Dívida Ativa e a consequente 
Execução Fiscal de seu crédito não tributário, exatamente como 
determinam as Leis4.320/64 e 6.830/80. 

Não é demais lembrar que tais procedimentos constituem 
atributos da competência estadual conferida pela Constituição 
Federal que são indelegáveis, intransferíveis e irrenunciáveis. Do 
mesmo modo, são irrenunciáveis as receitas financeiras conferidas 
aos Estados produtores pelo art. 20, §1º, da Constituição Federal.

Ressalte-se, que, em momento algum a Lei 3.874/2013 tratou 
de fiscalização de contrato de concessão, até porque as agências 
reguladoras devem publicar, em suas páginas institucionais, o 
controle de cada contrato, a apuração dos volumes de produção de 
cada mineral, petróleo, gás natural e de recursos hídricos como fonte 
de energia elétrica, para fins de distribuição das receitas a cada ente 
político, assim como as informações técnicas que colaborem para o 

5
Lei n. 9478/97: Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao 

monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e Agência Nacional 
do Petróleo e dá outras providências.
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bom e fiel cumprimento dos contratos respectivos, inclusive o 
quantitativo das participações e compensações financeiras 
destinadas aos Estados produtores, tudo em cumprimento ao 
princípio da publicidade, ínsito aos atos da Administração Pública.

Em síntese: o Constituinte destinou, aos Estados produtores, 
as receitasdenominadas participação e a compensação financeiras, 
oriundas da exploração econômica dos recursos minerais, petróleo e 
gás natural e recursos hídricos como fonte de energia elétrica, estes 
bens da União.

Por sua vez, a União editou as normas gerais para instituir as 
receitas financeiras e estabelecer a sua destinação aos Estados 
produtores, definindo os percentuais, inclusive o seu pagamento 
direto aos Estados; aos Estados produtores, na condição de titulares 
dessas receitas originárias, compete, na forma do art. 24, incisos I e 
XI, da Constituição Federal, legislar sobre procedimentos de controle 
e fiscalização dos respectivos percentuais das receitas financeiras 
asseguradas pelo art. 20, §1º, da CF. 

Os precedentes desta Suprema Corte consolidaram a 
natureza jurídica de receitas originárias, próprias dos Estados 
produtores, aquelas asseguradas pelo artigo 20, §1º, da 
Constituição Federal. Portanto, a Lei 3874/2013 encontra-se 
integralmente harmonizada com os princípios federativo, da 
autonomia dos Estados e da organização da administração pública, 
não padecendo de quaisquer vícios de inconstitucionalidade.

Caso esta Suprema Corte venha a entender que há vícios de 
inconstitucionalidade na Lei 3.874/2013, do Estado do Amazonas, 
sob quaisquer outros fundamentos constitucionais, que se 
argumenta apenas para desenvolvimento da interpretação 
sistêmica, que se adote interpretação que acolha, como ratio do 
texto legal impugnado, o princípio federativo cooperativo que deve 
envolvera todos os Entes destinatários de tais receitas, no sentido de 
atuar em prol do direito das presentes e futuras gerações, que sejam 
favorecidas através de políticas públicas conjuntas, sem distinções, 
sabendo-se da finitude dos recursos naturais e minerais.

Por fim, verifique-se que a Lei 3.874/2013 vige há mais de 
dois anos, vem contribuindo para aperfeiçoamento dos controles 
arrecadação de receitas e de seu emprego no orçamento do Estado. 
Por sua vez, as leis federais que regulamentam o art. 20, § 1º, da CF, 
datam de 1989, 1990 e 1997. Há inclusive previsão de pagamento 

6direto aos Estados destinatários . Como ficar inerte diante de 

6
Lei n. 7.990/89: “Art. 8º O pagamento das compensações financeiras previstas nesta Lei, 
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comando constitucional que destina receitas públicas oriundas da 
exploração de bens finitos? Seria verdadeiro ato de improbidade 
administrativa!

 IV – DOS PEDIDOS

Pelo exposto, espera e requer o Governador do Estado do 
Amazonas que, preliminarmente, a Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade não seja conhecida, por inépcia da inicial.

Transposta a preliminar, que a ação seja conhecida, mas 
integralmente indeferida, pelos fundamentos jurídicos expostos.

Por fim, como inexistem quaisquer vícios de inconstitu-
cionalidades na Lei 3.874/2013, que se adote, como já foi feito, como 
regra geral, decisão que venha a prestigiar as iniciativas regionais e 

7locais , que contribuem para o fortalecimento do federalismo 
cooperativo perseguido pela Constituição de 1988, como é o caso da 
lei amazonense. 

Brasília, em 17 de setembro de 2015

SANDRA MARIA DO COUTO E SILVA
Procuradora do Estado

Chefe da Procuradoria do Estado no Distrito Federal

inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gás natural 
será efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e 
aos órgãos da Administração Direta da União, até o último dia útil do segundo mês 
subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela variação do Bônus do Tesouro 
Nacional (BTN), ou outro parâmetro de correção monetária que venha a substituí-lo, vedada a 
aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal (grifo 
acrescido).”
7
Vide ADi 4060.
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL

O ESTADO DO AMAZONAS, pessoa jurídica de direito 
público interno, representado por sua Procuradora infrafirmada, vem 
respeitosamente perante V.Ex.ª oferecer

MEMORIAL

pela procedência da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITU-
CIONALIDADE N. 310-1, ajuizada pelo Estado do Amazonas, 
conforme os fatos e fundamentos sintetizados a seguir:

 I – DOS FATOS

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada 
contra os Convênios ICMS n.s 01, 02, e 06, todos firmados em 
30.05.1990:

a) Convênio n. 1, porque excluiu o açúcar de cana do 
benefício da não-incidência do ICMS quando da remessa para 
comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus;

 b) Convênio n. 2, porque revogou isenção concedida pelo 
Convênio ICM 65/88 e fixou níveis de tributação na remessa de 
produtos industrializados semi-elaborados para o Município de 
Manaus;

 c) Convênio n. 6, porque cancelou o benefício da 
manutenção do crédito resultante da não-incidência do ICMS nas 
operações de remessa de mercadoria nacional para a Zona Franca 
de Manaus.

Em razão dos referidos atos normativos excluírem ou 
reduzirem os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, tem-se 
que os mesmos afrontaram, destarte, o disposto no art. 40 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição de 
1988, bem como a norma do art. 92, do ADCT, acrescentado pela 
Emenda Constitucional 42/2003, que prorrogou, por mais dez anos, 
o prazo fixado no art. 40  do ADCT.

Ressalte-se que o Pleno do STF deferiu a liminar pleiteada 
pelo Estado do Amazonas para suspender, até o julgamento final da 
ação, a eficácia dos convênios interestaduais anteriormente 
referidos.
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 II – AS DENOMINADAS “ZONAS FRANCAS”

 Antes de discorrermos acerca da Zona Franca de Manaus e 
da proteção jurídica a ela assegurada pelo Texto Constitucional de 
1988, faz-se necessário dissecar o significado das denominadas 
“zonas francas”, traçando, em especial, sua essência, ou seja, o 
conjunto de elementos ou condições que a caracterizam e sem os 
quais não se está diante de uma.
 As zonas francas são áreas livres para a importação ou 
exportação de mercadorias e gozam de incentivos fiscais 
especiais, destinados a promover o desenvolvimento local.
 São consideradas as zonas francas, para efeitos tributários, 
território estrangeiro e sujeitas à legislação do país a que pertencem. 
Com a zona franca tem-se, pois, a criação de área, dentro de 
determinado Estado, sob regime especial, cuja finalidade precípua 
é conceder vantagens alfandegárias, facilitando o comércio 
internacional e até mesmo o de ordem interna. Com esse 
expediente, a zona franca obtém a necessária força para deslocar 
indústrias de diversas regiões para que ali se instalem, 
fomentando o desenvolvimento daquele “pedaço de território” 

1no qual se insere .
 É certo que, embora variando muito de país para país a 
fórmula adotada para caracterizar uma zona franca, não resta, no 
entanto, dúvida de quais sejam os pilares sobre os quais se assenta 
a vitalidade dessas regiões: benefícios de importação e exportação, 
estímulos fiscais de um modo geral, inclusive quanto ao imposto de 
renda. Alguns servem para atrair o capital para a região, enquanto 
outros vão exercendo sua função à medida que a área funciona.
 A zona franca caracteriza-se entre outras coisas, pela 
inexistência (ou redução) de encargos tributários, sejam os 
representados pelos impostos aduaneiros (impostos de importação 
e de exportação), sejam os representados por tributos diversos. 
Aliás, é natural que assim seja, pois, como dito, tudo se passa como 
se a mercadoria estivesse em depósito no exterior. Tais encargos 
somente surgem a partir do momento em que a mercadoria transpõe 
a barreira aduaneira localizada ao redor da zona franca, para 
internamento no país.

1
BASTOS, Celso Ribeiro. “Zonas francas” como propostas de viabilidade econômica de áreas 

subdesenvolvidas: o caso brasileiro. In: BASTOS, Celso Ribeiro; TAVARES, André Ramos. As 
tendências do direito público no limiar de um novo milênio, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 144-
145.
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 O objetivo último das zonas francas, como fica bem claro, é 
favorecer a região com o desenvolvimento que se espera venha 
a ocorrer por fruto dos benefícios fiscais criados. As zonas 
francas encontram-se, pois, em regiões pouco desenvolvidas, e são 
marcadas por dificuldades para o capital privado que as regiões 
normalmente aquinhoadas não ostentam. Por essa fórmula, 
engendra-se uma espécie de compensação que viabilize a 
atividade econômica em região que, por si só, apresenta-se 
como de pouco interesse mercadológico. É por isso, inclusive, 
que os benefícios fiscais criados, em regra, não podem ser 
subtraídos antes que aquele que para lá foi, atraído por esses 
incentivos, tenha tempo de amortizar os seus investimentos. As 
referidas zonas criam, portanto, benefícios fiscais que não são 
gratuitos, no sentido de trazer um incentivo sem contraprestação por 
parte do beneficiado. Pelo contrário, este arcará com o pesadíssimo 
ônus de investir capitais numa área que, se não fora o 
beneficiamento jurídico-tributário, seria absolutamente 

2desprezível para o investimento .
 É uma forma, pois, de intervenção do Estado no domínio 
econômico, pela qual ele procura preencher os claros de 
povoamento e desenvolvimento econômico existentes no seu 
território. Paga um preço por isso, que é exatamente o sacrifício que 
se impõe em termos de renúncia fiscal, mas que é “pago” por uma 
contraprestação de outra espécie, exatamente aquela decorrente 
do desenvolvimento industrial, como o povoamento da região, a 

3
urbanização etc .

No caso brasileiro, implementa-se, com a instituição da Zona 
Franca de Manaus, um programa constitucional principiológico, que 
é a busca da redução das desigualdades regionais, insculpido no 
inciso III do art. 3º da Constituição Federal, nestes termos:

Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil:
(...)
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais;
(...) (GRIFAMOS)

2
BASTOS, Celso Ribeiro. “Zonas francas” como propostas de viabilidade econômica de áreas 

subdesenvolvidas: o caso brasileiro, cit., p. 145-146.
3
BASTOS, Celso Ribeiro. “Zonas francas” como propostas de viabilidade econômica de áreas 

subdesenvolvidas: o caso brasileiro, cit., p. 146.
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Também como fundamento constitucional da existência e 
manutenção da Zona Franca de Manaus e de seus incentivos pode 
ser citada a parte final do art. 151 da CF/1988, que, ao consagrar o 
princípio da uniformidade geográfica (ou da generalidade) da 
tributação, dispõe:

Art. 151 - É vedado à União:
I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional 
ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao 
Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a 
concessão de incentivos fiscais destinados a promover o 
equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as 
diferentes regiões do País;
(...) (GRIFAMOS)

O referido princípio, como se vê, objetiva a preservação da 
unidade nacional, a qual  recomenda que a União não distinga entre 
os que habitam o território brasileiro, em razão do Estado ou do 
Município a que se vinculam. No entanto, como o próprio Texto 
Constitucional faz questão de explicitar, é perfeitamente compatível 
o sistema de incentivos fiscais, hoje adotado na Zona Franca de 
Manaus, com a proibição aqui analisada.

Com efeito, embora a CF/1988 estabeleça a proibição de 
tratamento tributário desuniforme em todo o território nacional, 
permite, em sua parte final, “a concessão de incentivos fiscais 
destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-
econômico entre as diferentes regiões do País”.
 Tal solução é excelente para propiciar o desenvolvimento de 
regiões muito atrasadas em relação às demais. Não há dúvida, 
portanto, que a concessão de incentivos fiscais para as 
indústrias que vierem a se instalar na Zona Franca de Manaus é 
plenamente constitucional, seja porque o próprio texto admite a 
concessão de tais benefícios, seja porque é objetivo 
fundamental do Estado brasileiro a busca da redução das 
desigualdades regionais, consoante o disposto no inciso III do art. 

4
3º da Carta de 1988 .
 Neste contexto situa-se a previsão do artigo 40 do ADCT, qual 
seja, a da identificação de uma inequívoca desigualdade regional 

4
O engajamento no enfrentamento das desigualdades regionais é reafirmado pela CF/88 nos 

diversos campos por ela regulados: ao tratar das regiões (art. 43 e § 2°), ao impor funções aos 
orçamentos públicos (art. 165, § 7°) e ao definir os princípios da ordem econômica (art. 170, 
VII).
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diante da qual a postura não basta ser positiva ou de não prejudicar, 
mas corresponde a um dever de agir positivamente em relação à 
Zona Franca de Manaus. Dito de outro modo, como leciona 
MARCO AURÉLIO GRECO, “a regra é a criação de incentivos para 

5buscar a redução das desigualdades regionais” .

 III – A ZONA FRANCA DE MANAUS

 III.1. ZFM: modelo originário

 A pr imeira tentat iva v isando especificamente ao 
desenvolvimento da Amazônia Ocidental, embora infrutífera, 
ocorreu com a criação da Zona Franca de Manaus.
 Idealizada pelo Deputado Federal Francisco Pereira da Silva, 
a Zona Franca de Manaus foi criada como Porto Livre, pela Lei n. 
3.173, de 06 de junho de 1957, regulamentada pelo Decreto n. 
47.757, de 2 de dezembro de 1960, alterado pelos Decretos n. 
51.114, de 2 de agosto de 1961, e 723, de 16 de março de 1962.
 Sua área territorial estava prevista em 200 hectares, 
compreendendo uma faixa de água adjacente, de 200 ms. de 
largura, ao longo da margem do Rio Negro e tinha como objetivo 
“armazenamento ou depósito, guarda, conservação, beneficiamento 
e retirada de mercadorias, artigos e produtos de qualquer natureza, 
provenientes do estrangeiro e destinados ao consumo do Brasil ou 
banhados por águas de tributários do Amazonas”.
 Na forma em que foi concebida originalmente, a Zona Franca 
de Manaus tornou-se inoperante, por falta de infra-estrutura somente 
possível com vultosos investimentos do Governo Federal, e, assim, 
não chegou efetivamente a funcionar.

 III.2. ZFM: modelo atual

 A reestruturação da ZFM, com o objetivo de torná-la atuante, 
veio a ocorrer dez anos após sua criação, quando o Governo 

6Federal, através do Decreto-Lei n. 288, de 28 de fevereiro de 1967  
(regulamentado pelo Decreto n. 61.244, de 28 de agosto de 1967), 

5
GRECO, Marco Aurélio. Reedição de medidas provisórias e abuso do poder de legislar – 

Incentivos à informática e ZFM (Parecer). Revista Dialética de Direito Tributário, n. 66, São 
Paulo: Dialética, mar./2001, p. 135.
6
Posteriormente, por meio da Lei n. 8.387, de 30 de dezembro de 1991, alguns dispositivos do 

DL 288/67 foram alterados, inclusive no que respeita ao regime de incentivos fiscais.
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alterou as disposições da Lei n. 3.173/1957, estabelecendo a 
concessão de incentivos fiscais por 30 anos com o objetivo de criar 
no interior da Amazônia um centro industrial comercial e 
agropecuário, dotado de condições econômicas que permitissem 
seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande 
distância a que se encontram os centros consumidores de seus 
produtos.
 Foi instituído, assim, o atual modelo de desenvolvimento, 
englobando uma área física de 10 mil km², tendo como centro a 
cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas.
 Através do Decreto-Lei 291, também datado de 28 de 
fevereiro de 1967, com o objetivo de minimizar as desigualdades 
regionais, integrar a região Amazônica à economia do restante do 
país, além de promover sua ocupação e elevar o nível de segurança 
para manutenção de sua integridade territorial, a Amazônia 
Ocidental foi definida tal qual como é hoje conhecida, 
compreendendo os Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e 
Roraima.
 Em 15 de agosto de 1968, o Decreto-Lei n. 356/68 estendeu 
os benefícios da Zona Franca de Manaus a toda a Amazônia 
Ocidental.

IV – DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À ZONA FRANCA 
DE MANAUS

IV.1. Introdução: o art. 40 do ADCT

 Não obstante toda a normatização acerca da Zona Franca de 
Manaus, que vem desde sua criação pela Lei 3.173/57, ela acabou 
por ser “absorvida” pela Constituição Federal de 1988, no art. 40 e 
seu parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT), o que foi feito nos seguintes termos:

Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas 
características de área livre de comércio, de exportação e 
importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco 
anos, a partir da promulgação da Constituição.
Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os 
critérios que disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos 
projetos na Zona Franca de Manaus. (GRIFAMOS)

 Mais recentemente, por força, da Emenda Constitucional n. 
42, de 2003, que introduziu o art. 92 ao ADCT, a manutenção da Zona 
Franca de Manaus foi prorrogada por mais dez anos, consoante se 
infere do dispositivo a seguir:
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Art. 92. São acrescidos dez anos ao prazo fixado no art. 40 deste Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias.

 Da analise conjunta dos referidos dispositivos constitu-
cionais, merecem destaque as previsões no sentido da:

 a) manutenção da Zona Franca de Manaus;
 b) com sua característica de área livre de comércio, de 
exportação e importação e de incentivos fiscais;
 c) assim permanecendo até 2023.

 A primeira observação a fazer é que esta norma constitucional 
reconhece a Zona Franca de Manaus como área do território 
nacional e que as atividades econômicas lá desenvolvidas devem 
estar sujeitas a um regime tributário diferenciado. Adotou, 
nitidamente, como bem destaca MARCO AURÉLIO GRECO, “um 

7critério regional para definir o sentido e alcance de sua previsão” .
 ‘O  Constituinte entendeu que a manutenção da ZFM como 
área de incentivos até 2023 é o instrumento adequado para atuar 
positivamente em direção à busca da redução das 
desigualdades regionais que é um dos objetivos permanentes da 
República, consagrado no art. 3º, III, da CF/88.
 Esta foi a opção adotada pelo Constituinte, cabendo ao 
legislador e ao aplicador dar-lhe plena efetividade, não só no sentido 
de não contrariá-la, mas, principalmente, de assegurar a aplicação 
das diretrizes que dela decorrem.
 Para o fim de identificar o sentido e alcance desta previsão, 
faz-se necessário proceder a um exame pormenorizado de seus 
termos, que darão a sua amplitude.

 IV. 2. As disposições constitucionais transitórias

 É preciso, antes de tudo, deixar certo que as regras inseridas 
no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias encontram-se 
no mesmo nível que as normas constitucionais propriamente ditas, 
ou seja, não são consideradas normas em nada diferentes, no que 
respeita à sua força, das normas constantes do corpo da 
Constituição, carecendo, como aquelas, de um tratamento científico, 

8qual seja o correto uso das regras de interpretação .

7
GRECO, Marco Aurélio. Reedição de medidas provisórias e abuso do poder de legislar – 

Incentivos à informática e ZFM (Parecer), cit., p. 132.
8
DANTAS, Ivo apud BASTOS, Celso Ribeiro. “Zonas francas” como propostas de viabilidade 

econômica de áreas subdesenvolvidas: o caso brasileiro, cit., p. 151.
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 A interpretação do art. 40 (complementado pelo art. 92) do 
ADCT reclama, pois, a utilização de regras próprias de hermenêutica 
constitucional de modo a não cercear o exercício dos direitos ali 
preservados.

 IV. 3. Área de “incentivos fiscais”

 O artigo 40 do ADCT é claro ao se referir a “incentivos fiscais”, 
daí decorrendo que o referido dispositivo constitucional não 
contempla apenas figuras de caráter formal (isenção, redução etc.), 
mas alcança todas as figuras jurídicas previstas na legislação, 
em particular as ligadas à obrigação tributária principal, que tenham 
o objetivo de incentivar, estimular e apoiar as atividades 
realizadas na, através da ou com a Zona Franca de Manaus, 

9
sejam elas isenções, reduções, manutenções de crédito etc .

 IV.4. Proteção à diferença de tratamento

 O art. 40 do ADCT não beneficiou à Zona Franca de Manaus 
com uma mera formalidade, o que aconteceria se se entendesse que 
o que não se pode é expressamente suprimi-la. É que seria possível, 
na linha desse entendimento, extinguir os incentivos fiscais e a 
própria área de livre comércio, o que seria a mais bárbara das 
interpretações constitucionais. Seria admitir que a Constituição 
brinca com palavras, ou adota pseudopreceitos, que na verdade 
nada obrigam de substancial. É, portanto, forçoso aceitar que a Zona 
Franca de Manaus é, na verdade, uma realidade científica  que se 
incorporou à uma realidade normativa e material caracterizada pela 
manutenção da área de livre comércio com os seus incentivos 

10
fiscais .
 Centrando a análise no artigo 40 do ADCT, verifica-se que o 
dispositivo não tem por objeto os incentivos fiscais em si, 
isoladamente considerados; na realidade, sua determinação é mais 
abrangente.
 A norma do artigo 40 do ADCT mantém até 2023 (por força do 
art. 92 do ADCT, introduzido pela EC 42/2003) a Zona Franca de 
Manaus “com a característica” de área de incentivos fiscais.

9
GRECO, Marco Aurélio. Reedição de medidas provisórias e abuso do poder de legislar – 

Incentivos à informática e ZFM (Parecer), cit., p. 134.
10

BASTOS, Celso Ribeiro. “Zonas francas” como propostas de viabilidade econômica de áreas 
subdesenvolvidas: o caso brasileiro, cit., p. 154.
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 Prever que deve ser mantida esta “característica” significa 
que o  Constituinte reconheceu a necessidade de haver 
continuidade de uma determinada qualidade da Zona Franca em si, 
qual seja a de ser objeto de um tratamento diferenciado 
(incentivado por instrumentos fiscais), em comparação com o 
dispensado a empreendimentos semelhantes em outras áreas 
do território brasileiro.
 A proteção contida no dispositivo não se dirige, única e 
exclusivamente, aos incentivos fiscais em si, mas alcança a 
diferenciação de regime tributário que torne mais vantajoso, 
sob a ótica fiscal, o desenvolvimento da atividade econômica 
naquela região do que em outras. Esta diferença no tratamento 
fiscal constitucionalmente reputada necessária e adequada para 
enfrentar outras diferenças inversas que a região apresenta 
comparativamente às demais regiões do País (floresta, distância em 

11
relação aos mercados consumidores etc.) .
 Esta interpretação do dispositivo é confirmada por duas 
outras peculiaridades que o artigo 40 do ADCT apresenta.
 A primeira peculiaridade é a de não haver menção a 
dispositivos legais específicos. De fato, o objeto mantido pela norma 
do artigo 40 não foi o texto da Lei ou do Decreto-lei “número tal”; 
mantida foi a característica acima apontada. Aliás, é de notar que a 
CF/88, quando pretendeu manter disciplinas legais específicas, 
mencionou expressamente as respectivas normas, como se verifica, 
por exemplo, no seu artigo 239 (LC 7/70 e LC 8/70) e no artigo 56 do 
ADCT (DL 1940/82; DL 2049/83; Dec. 91.236/85; Lei 7.611/ 87).
 Portanto, no artigo 40, combinado com o art. 92, ambos do 
ADCT, o Constituinte manteve e reafirmou mais do que o simples 
texto da legislação vigente à Zona Franca de Manaus, à data da 
promulgação; explicitamente confirmou as características de área 
livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos 
fiscais, da Zona Franca de Manaus, assegurando que os 
empreendimentos ali localizados recebam incentivos fiscais (a) não 
extensíveis a outras áreas do território nacional, ou (b) em nível mais 
elevado do que o existente nas demais áreas, pois tais diferenças de 
tratamento fiscal, aos empreendimentos localizados na ZFM, 
assinalam as suas características de área de incentivos fiscais. 
 A segunda peculiaridade é a previsão do prazo de 35 anos 
(por força do art. 92 do ADCT, introduzido pela EC 42/2003) durante o 

11
GRECO, Marco Aurélio. Reedição de medidas provisórias e abuso do poder de legislar – 

Incentivos à informática e ZFM (Parecer), cit., p. 136.
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qual a característica deve ser mantida, como reconhecimento da 
existência da feição dinâmica que se materializa em função da 
continuidade da diferença comparativa e não da singela 
disciplina existente em certa data.
 Realmente, seria ingênuo imaginar que, no prazo de 35 anos, 
não existiriam mudanças no campo da economia, da tecnologia, da 
pesquisa e desenvolvimento etc. Em tão amplo lapso temporal, pode 
ocorrer até mesmo o desaparecimento dos impostos originariamente 
previstos nos diplomas legislativos que asseguram incentivos fiscais 
à Zona Franca de Manaus.
 Assim, o simples fato de ser prevista a manutenção daquela 
característica por 35 anos está a indicar que a proteção contida não 
se resume aos textos existentes à data da promulgação da 
Constituição, mas alcança a diferenciação de tratamento 
enquanto tal, dinamicamente aferida, ao longo do lapso 
temporal assinalado.
 Em suma, não se trata de mera manutenção da disciplina 
formal contida no diploma tal ou qual; garantida foi a diferença de 
tratamento neles consagrada, a qual, deste modo, passou a 
integrar o próprio sistema constitucional.
 Esta garantia de diferenciação positiva de tratamento fiscal, 
por corresponder à consagração constitucional, é insuscetível de 
modificação por lei ordinária ou mesmo complementar, muito 
menos por convênios interestaduais, tal como se deu no caso, 
objeto da presente ADIn.
 Fixado o sentido do que foi, transitoriamente, mantido pela 
Constituição em relação à ZFM, cabe verificar o alcance objetivo do 
artigo 40 do ADCT, que deve levar em conta duas dimensões 
distintas da variável tempo, com o que será possível conjugá-las com 
a sistemática de incentivos fiscais.
 Isto demanda um exame dos efeitos do art. 40, combinado 
com o art. 92, ambos do ADCT, em relação à disciplina passada 
(existente à data da CF/88) e à futura, que vier a ser editada durante 
os 35 anos de vigência da Norma Transitória.

 IV.5. Proteção do passado

 A norma do artigo 40, combinada com a do art. 92, ambos do 
ADCT, consagra e reafirma a garantia de um diferencial de 
tratamento perante a legislação tributária, de tal modo que assegure 
à ZFM a característica de área de incentivos fiscais, pelo prazo de 35 
anos.
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 Isto implica dizer que o Constituinte editou norma ( art. 40 do 
ADCT) com uma dimensão voltada para a legislação existente 
anteriormente à CF/88, e outra ( art. 92 do ADCT) que projeta efeitos 
em relação à legislação que vier a ser editada no curso do prazo de 
35 anos.
 A primeira norma olha para o passado (situações definidas) 
assumindo a realidade como algo estático; a segunda norma olha 
para o futuro, analisando a realidade como algo dinâmico, perante o 
qual, mais do que prever situações definidas, o adequado é definir 
perfis, “standards”, características, equivalências etc., que possam 
acompanhar a mudança individual dos acontecimentos futuros, sem 
perder o viés, nem se distanciar da determinação que a norma 
consagra. Enquanto a primeira busca um equilíbrio estático (em 
determinada data), a segunda busca um equilíbrio dinâmico (num 
determinado período).
 A primeira interpretação da vontade do constituinte leva ao 
reconhecimento de que toda sistemática incentivadora no âmbito 
fiscal, vigente à data da promulgação da CF/88, foi mantida pelo 
artigo 40 do ADCT, passando a ter status de norma constitucional.
 Do ponto de vista interpretativo-constitucional, é 
absolutamente indiferente se, por meio da legislação, pretende-se 
rebaixar em 50%, em 99% ou em 2%, o nível dos incentivos 
existentes de há muito na ZFM. Políticas como essas equivalem a 
anular a possibilidade de expansão da zona franca na mesma 
proporção da redução operada nos incentivos, o que é, de resto, 

12
sempre incompatível com a expressão constitucional “é mantida” .
 A legislação superveniente não pode diminuir o alcance das 
normas definidoras do regime jurídico incentivador existente à data 

13da promulgação da CF/88 .

 IV.6. Manutenção da característica no futuro

 O artigo 40 do ADCT determina, claramente, ser mantida “a 
característica de área de incentivos fiscais”. Esta é uma garantia 
eminentemente dinâmica, pois uma característica só existe e é 
identificável num determinado contexto que permita comparar 
qualidades diferentes atribuídas a objetos distintos.

12
BASTOS, Celso Ribeiro. “Zonas francas” como propostas de viabilidade econômica de áreas 

subdesenvolvidas: o caso brasileiro, cit., p. 153.
13

GRECO, Marco Aurélio. Reedição de medidas provisórias e abuso do poder de legislar – 
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 No caso sob estudo, portanto, só haverá característica se 
existir diferença, pois esta é que dá identidade à região. Se a ZFM 
passar a ter as mesmas qualidades que as demais regiões, perderá, 
tal característica, deixando de ser mantida a essência visada pelo 
Constituinte.
 Característica jurídica será, portanto, identificada a partir do 
contraste entre regimes jurídicos.
 Tratando-se de incentivos fiscais, a distinção correspondente 
a esta “característica” consiste em a disciplina fiscal 
incentivadora ser aplicável àquela área e não a outras do 
território nacional (ou não na mesma dimensão).
 Manter esta “característica” é manter a distinção na disciplina 
fiscal, aferida constantemente em contraste com as disciplinas 
aplicáveis às outras áreas do território nacional.
 O efeito conservativo que resulta do art. 40 do ADCT não é, 
portanto, apenas do regime existente em 1988. Inderrogável por 35 
anos não são apenas as regras então vigentes; garantida está, 
principalmente, a continuidade da diferenciação de tratamento 
incentivado, que será aferida dia a dia, na medida em que o 

14
lapso temporal constitucionalmente previsto for se escoando .
 Esta é a própria razão de ser do art. 40 do ADCT, ou seja, 
assegurar que as operações realizadas na, através ou para a Zona 
Franca de Manaus mantenham a sua condição de submetidas a um 
tratamento fiscal mais vantajoso do que operações semelhantes 
realizadas em, através ou para outros pontos do território nacional. 
Ora, não há zona franca sem algum regime de incentivos, porque de 

15
sua própria natureza .
 A proteção constitucional é, portanto, a este equilíbrio 
dinâmico obtido passo a passo no curso do tempo, mas sempre 
assegurado (porque a Constituição o determina) um tratamento 

16incentivado para a ZFM . 
 Esta segunda dimensão, em que o art. 40 projeta seus 
efeitos, dirige-se para a legislação que vier a ser editada 
posteriormente à promulgação da CF/88.

14
GRECO, Marco Aurélio. Reedição de medidas provisórias e abuso do poder de legislar – 

Incentivos à informática e ZFM (Parecer), cit., p. 138.
15

BASTOS, Celso Ribeiro. “Zonas francas” como propostas de viabilidade econômica de áreas 
subdesenvolvidas: o caso brasileiro, cit., p. 153.
16

GRECO, Marco Aurélio. Reedição de medidas provisórias e abuso do poder de legislar – 
Incentivos à informática e ZFM (Parecer), cit., p. 138.
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 Tratando-se de uma previsão a ser atendida pela legislação 
futura corresponde a um critério de verificação da sua 
constitucionalidade. Ou seja, a legislação editada no período de 35 
anos deve atender a essa determinação, pois, se não o fizer, 
conflitará com o art. 40 do ADCT, padecendo do vício de 
inconstitucionalidade.

 IV.7. Alcance objetivo do art. 40, combinado com o art. 92, 
ambos do ADCT
 
 À vista de todo o exposto, é possível extrair algumas 
conseqüências objetivas da previsão constitucional examinada, a 
partir do reconhecimento de que as normas, em comento, protegem 
o passado e garantem, para o futuro, as característica fiscais da 
Zona Franca de Manaus, que resulta de um diferencial 
dinamicamente aferido no tempo.
 Arrolamos, abaixo, o conjunto de conseqüências que 

17MARCO AURÉLIO GRECO  entende resultarem da garantia contida 
no artigo 40 do ADCT:

 “Primeira - o conjunto inteiro de incentivos fiscais existente à data 
da promulgação da CF/88 foi encampado pelo artigo 40, tornando-se 
insuscetível de redução ou supressão por legislação superveniente, 
ainda que de natureza complementar.
 Segunda - E assegurada a continuidade do diferencial de 
tratamento, pelo prazo de 25 anos. Este diferencial só existirá 
efetivamente se a evolução da economia, das condições gerais do 
desenvolvimento e o surgimento ou ampliação da relevância de 
determinados setores forem acompanhados de dispositivos legais 
que mantenham, na ordem prática (e não apenas formalmente), os 
efeitos econômicos da diferenciação consagrada no artigo 40.
 Terceira - Se a legislação editada no curso dos 25 anos vier a 
conceder, no âmbito fiscal, algum incentivo, regime favorecido, 
exclusão de incidências etc., tais benefícios não podem ser negados 
à ZFM. Ela deve estar, fiscalmente, sob um regime mais vantajoso do 
que o aplicável às demais regiões do País e não numa condição igual 
ou pior. Condição igual faz desaparecer a característica; condição 
pior instaura característica oposta.
 Quarta - Por ser uma área territorial, a ZFM abrange todos os 
setores econômicos compatíveis com as respectivas condições 
locais. Em conseqüência, a característica protegida pelo artigo 40 
alcança todos os setores econômicos que tenham empreendimentos 
instalados naquela área ou que nela possam vir a se instalar. Isto 

17
GRECO, Marco Aurélio. Reedição de medidas provisórias e abuso do poder de legislar – 

Incentivos à informática e ZFM (Parecer), cit., p. 138-139.
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significa que, em todos estes setores, o tratamento fiscal deve ser 
mais incentivado na ZFM do que nas demais áreas do território 
nacional.
 Quinta - A concessão de incentivos fiscais setoriais, 
indistintamente para empreendimentos situados em qualquer parte 
do país, pode se dar desde que se refira a setores de exploração 
incompatível com a ZFM ou que não afetem a sua economia.
 Sexta - A concessão de incentivos setoriais não pode se 
transformar em instrumento indireto de comprometimento da 
característica diferencial assegurada pela CF/88 à ZFM (é vedado 
suprimir a diferença). Se a legislação editada no curso dos 25 anos 
vier a conceder um incentivo fiscal setorial que tenha relevância para 
a ZFM ou que abranja empreendimentos que nela possam vir a se 
instalar, a previsão de um mesmo grau de incentivo fiscal, qualquer 
que seja a localização territorial dos empreendimentos, quebra a 
diferença comparativa e, por decorrência, elimina a característica 
garantida pelo artigo 40 do ADCT.
 Sétima - Havendo um incentivo setorial, a característica 
diferencial deve ser as segurada no âmbito interno do setor. A 
concessão de incentivos fiscais setoriais é compatível com o artigo 
40 do ADCT se, aos empreendimentos localizados na ZFM, for as 
segurado um grau de incentivo maior do que o assegurado aos 
localizados nos demais pontos do território nacional (diferenciação 

18positiva dentro do setor)” .

 IV.8. O posicionamento do STF

 Cabe ressaltar, a respeito, o voto do Ministro Marco Aurélio 
proferido no julgamento da ADIn n. 2.399, em que se questiona a 
constitucionalidade de dispositivos de leis federais que substituíram 
os incentivos regionais concedidos às empresas que se instalassem 
na Zona Franca de Manaus por incentivos setoriais, e promoveram 
um alargamento do rol dos bens excluídos do regime favorecido da 
Zona Franca. A ação direta alega ter sido afrontado o disposto no art. 
40 do ADCT, dispositivo que seria uma garantia constitucional da 
manutenção da Zona Franca de Manaus com característica de área 
de livre comércio, de exportação e importação e de incentivos fiscais 
até ano de 2013.
 Alegou o Governador do Estado do Amazonas, autor da ação, 
que o critério regional, e não o setorial, era o que se harmonizava 
com o artigo 3º, inciso III, da Lei Maior, a revelar, como um dos 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil,  a 

18
Nos trechos em que o doutrinador citado refere-se ao prazo de 25 anos, deve-se entender 

como tendo sido feita referência ao prazo de 35 anos, por força do disposto no art. 92 do ADCT, 
introduzido pela EC 42/2003.
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redução das desigualdades sociais e regionais, objetivo confirmado, 
dentre outros, pelos arts. 170, VII, e 151, I, da CF.
 A Presidência da República e o Senado Federal, ao 
prestarem suas informações, alegaram que o art. 40 do ADCT não 
representaria a constitucionalização implícita de todos os preceitos 
que versavam sobre incentivos fiscais, exigindo simplesmente que 
seja preservada a área de livre comércio, sendo que o problema da 
determinação do objeto da política fiscal (critério regional, setorial) é 
puramente político, fugindo ao controle do Poder Judiciário.
 Em seu voto, o Ministro Marco Aurélio deferiu parcialmente a 
liminar para afastar a incidência de diversos dos dispositivos legais 
questionados, por entender que a eficácia do preceito constitucional 
que prevê os incentivos fiscais a empresas instaladas na Zona 
Franca de Manaus

“(...) pressupõe não só o equilíbrio estático – presentes as 
s i tuações então definidas e apanhadas pelo texto 
constitucional, servindo mesmo de móvel a este último – como 
também o equilíbrio dinâmico, consubstanciado na diferença, 
nos vinte e cinco anos referidos, entre as situações existentes 

19
no País” .

 Resta claro que as situações anteriores e apanhadas pelo 
Texto Constitucional, bem como as situações que se apresentem ao 
longo do período de 35 (trinta e cinco) anos, contados da 
promulgação da Constituição Federal de 1988, de modo algum 
modo, devem implicar o esvaziamento do estímulo fiscal à 
permanência de empresas e instalação de outras na Zona 
Franca de Manaus.  
 E assim arrematou o e. Ministro Marco Aurélio: “seria 
inconcebível tratamento fiscal que resulte, quer de forma linear, 
ou mesmo setorial, em igualizar vantagens atribuídas a 
empresas que queiram se instalar em qualquer parte do 
território nacional, nos grandes centros produtores e de 
consumo, com aquelas relativas à Zona Franca de Manaus”.
 Ponto relevante a ser destacado nesse julgamento é o fato de 
que o Ministro Marco Aurélio, Relator da ADIN, para definir a 
amplitude do comando previsto no art. 40 do ADCT, destaca as 
razões sóciopolíticas que determinaram a criação da Zona Franca de 

20
No trecho em que o Ministro citado refere-se ao prazo de 25 anos, deve-se entender como 

tendo sido feita referência ao prazo de 35 anos, por força do disposto no art. 92 do ADCT, 
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Manaus, evidenciando que tais fatores são fundamentais na 
análise dos limites da extrafiscalidade, nestes termos:

“Em última instância, qual a razão de ser da Zona Franca de 
Manaus? (...) Porque, além do atendimento do comando 
constitucional no sentido da correção das desigualdades em 
todo o território brasileiro, o legislador sensibilizou-se pela 
necessidade de uma política demográfica mais eficaz, visando a 
proteção das fronteiras nacionais. E como se o legislador 
dissesse: fomos agraciados com esse imenso tesouro 
desguardado, exposto a toda sorte de cobiça; precisamos 
defendê-lo – e não há maior proteção de acordo com a velha 
máxima popular – que o 'olho do dono'. Decidiu-se, então, criar 
empregos – o melhor chamariz para assentar populações de 
uma maneira responsável, ou, no dizer dos economistas, 'de 
forma sustentada'. Dando-se-lhes meios de se sustentarem, ao 
tempo em que guardariam a floresta amazônica – a maior 
reserva biológica do mundo –, também a preservariam, não 
sendo necessário dela se valerem para sobreviver. Mesmo em 
se considerando esse enorme esforço, cujos resultados hoje 
ninguém ignora, convivemos, os brasileiros, todos os dias, com 
as notícias de incontáveis agressões às nossas fronteiras 
promovidas por aeronaves e embarcações a ser viço do 
contrabando e do tráfico internacional de drogas, sem falar nas 
guerrilhas quase corriqueiras que assolam os países limítrofes, 
nem no famoso plano americano de combate ao narcotráfico, 
com suporte específico na Colômbia, lembrando que o Peru e o 
Equador já contam com bases americanas de apoio. Parece 
insofismável a conclusão de que se afigura um verdadeiro 
contra-senso abandonar a região à própria sorte e isso ocorrerá 
caso as vantagens previstas no campo fiscal tornem-se comum 

20
a todo país” .

 V – OS INCENTIVOS FISCAIS DE ICMS E A ZFM: A 
RECEPÇÃO DO ART. 15 DA LEI COMPLEMENTAR N. 24/1975 
PELA CF/1988

 Apesar de várias serem as modalidades de incentivos fiscais, 
há um ponto em comum entre todas elas: EM REGRA, somente 
poderão ser concedidas mediante lei específica, nos termos do que 
dispõe o § 6º do art. 150 da Constituição Federal de 1988, assim 
redigido:

20
Ressalte-se que o processo da ADIn 2.399, em cujos autos foi proferido o voto transcrito, 

encontra-se sobrestado desde 02.09.2004.
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Art. 150. (...)
(...)
§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, 
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a 
impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido 
mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule 
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente 
tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, §2º, XII, 
g.

21
(...) (GRIFAMOS)

 A ressalva constante da parte final do dispositivo 
constitucional transcrito refere-se ao ICMS, cujas isenções e demais 
incentivos fiscais, em regra, somente poderão ser concedidos (e 
revogados) mediante deliberação (convênio) dos Estados e do 
Distrito Federal, nos termos do art. 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da 
CF/1988. 
 Assim, ao contrário de todos os demais tributos em relação 
aos quais a mesma pessoa que tributa é a pessoa competente para 
conceder isenções e demais benefícios fiscais, em matéria de ICMS, 
para que isso possa ser feito, é necessário haver uma autorização 
dos demais Estados.
 A figura do Convênio em matéria de ICMS, criado pela 
reforma tributária de 1965 e regulamentada pela Lei Complementar 
n. 24, de 07.01.1975, objetivou impedir a utilização do então ICM 
como incentivo de cada Estado, procedimento permissivo de 
disputas entre as Unidades da Federação, pela localização industrial 

22
ou na “guerra fiscal” por maior arrecadação .
 Ao fazer remissão ao art. 155, §2º, XII, g, da CF/1988, o 
legislador constitucional recepcionou a Lei Complementar n. 
24/1975 para regular a forma como isenções, incentivos e benefícios 
fiscais referentes ao ICMS serão concedidos ou revogados.
 Ressalte-se, no entanto, que a própria Lei Complementar n. 
24/1975, que disciplina a realização dos convênios interestaduais 
em matéria de ICMS, em seu art. 15 dispõe:

Art. 15. O disposto nesta Lei não se aplica às indústrias instaladas 
ou que vierem a instalar-se na Zona Franca de Manaus, sendo 
vedado às demais Unidades da federação determinar a exclusão de 

21
Parágrafo com redação determinada pela Emenda Constitucional n. 3, de 17.03.1993.

22
BROCKSTEDT, Fernando A. O ICM: comentários interpretativos e críticos. Porto Alegre: 

Rotermund, 1972, p. 163.
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incentivos fiscal, prêmio ou estímulo concedido pelo Estado do 
Amazonas. (GRIFAMOS)

    
 Isto significa que, relativamente às indústrias instaladas ou 
que vierem a instalar-se na ZFM, não se aplica a sistemática dos 
convênios interestaduais; por conseguinte, o Estado do Amazonas é 
autorizado a conceder , unilateralmente, mediante lei estadual, os 
incentivos fiscais para as atividades anteriormente referidas, como, 
aliás, resta confirmado pela parte final do art. 15 da referida lei 
complementar.
 Antes de adentrar na análise dos Convênios ICMS n. 01,02, e 
06, todos firmados em 30.05.1990, faz-se necessário verificar se o 
art. 15 da Lei Complementar n. 24/1975, anteriormente referido, foi 
efetivamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e, por 
conseguinte, encontra-se em plena vigência.
 É sabido que uma nova Constituição instaura um novo 
ordenamento jurídico. Tal quadro é delineado com precisão por 
GERALDO ATALIBA: 

“Juridicamente, tudo é novo; a ordem jurídica inteira instaura-se; as 
instituições inauguram-se, no momento da promulgação da 
Constituição. A ordem jurídica nova é rigorosamente virgem, 
intocada, inovadora e novidadeira. Toda a ordenação jurídica, que 
emana do Estado, surge nesse momento. O novo Estado, do ponto 
de vista jurídico, nasce do ato constituinte, com a promulgação da 

23
Constituição” .

 Assim, considerando-se que esta entidade jurídica superpõe-
se a uma sociedade política já existente, mas considerando-se, por 
outro lado, que, juridicamente, tudo passa a ser inovador, conclui-se 
que, a princípio, a legislação antiga fica no passado, desaparece, 

24
sucumbe com a emergência da nova Constituição .
 Todavia, a legislação infraconstitucional anterior continua a 
ser válida e, portanto, aplicável, se não contrariar à nova 
Constituição.
 De fato, as normas infraconstitucionais anteriores à uma nova 
Constituição, e que não contrariem ao texto desta, perdem o suporte 
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de validade que lhes dava a Constituição anterior e, ao mesmo 
tempo, recebem novo suporte, expresso ou tácito, da nova 

25Constituição .  É o conhecido fenômeno da “recepção”, pelo qual a 
nova ordem jurídica “recebe” as normas infraconstitucionais 
anteriores que não sejam incompatíveis com a nova Constituição. 
 Com tal fenômeno, repita-se, as leis recepcionadas deixam 
de ter por fundamento a Constituição anterior, passando a tomar por 

26
base a nova Constituição .
 Pois bem. Relativamente ao art. 15 da Lei Complementar n. 
24/1975, apresenta-se indiscutível a sua recepção por força do 
art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT), anteriormente analisado, que reconhece a Zona Franca 
de Manaus como área do território nacional e que as atividades 
econômicas ali desenvolvidas devem estar sujeitas a um regime 
tributário diferenciado.
 Ao determinar que deva ser mantida a Zona Franca de 
Manaus com suas características de área de incentivos fiscais, o 
Constituinte reconheceu a necessidade de haver continuidade de 
uma determinada qualidade da Zona Franca em si, que é a de ser 
objeto de um tratamento fiscal diferenciado em comparação com o 
dispensado a empreendimentos semelhantes em outras áreas do 
território brasileiro.
 Ora, o art. 15 da Lei Complementar n. 24/1975, ao permitir 
que o Estado do Amazonas, sem a necessidade de convênio 
interestadual, conceda unilateralmente, mediante lei estadual, 
incentivos fiscais para as indústrias instaladas ou que vierem a 
instalar-se na Zona Franca de Manaus, consagrou um tratamento 
diferenciado àquela região, sendo que tal característica 
especial – a de não necessitar de convênio interestadual 
autorizativo para a concessão de incentivos fiscais em matéria 
de ICMS – foi plenamente recepcionada pela redação do já 
citado art. 40 do ADCT.
 Considerando, pois, que a referida norma do ADCT  garantiu 
a diferença de tratamento tributário à ZFM, na qual se destaca, 
como dito, o disposto no art. 15 da Lei Complementar nº 24/1975, 
conclui-se, deste modo, que o referido dispositivo legal passou a 
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integrar o próprio sistema constitucional, deixando de ter por 
fundamento a Constituição anterior, por recepção pela  nova 
Constituição.
 Demonstrada a recepção do art. 15 da Lei Complementar n. 
24/1975 pelo vigente Texto Constitucional, passa-se, no tópico 
seguinte, a demonstrar a inconstitucionalidade das disposições dos 
Convênios ICMS n. 01,02, e 06, de 30.05.1990.
 
 VI – A INCONSTITUCIONALIDADE DOS CONVÊNIOS 
ICMS N. 01,02, E 06, DE 30.05.1990

 VI.1. Convênio ICMS n. 01/1990

 O Convênio ICMS n. 01, de 30.05.1990, em sua Cláusula 
primeira, assim dispôs:

Cláusula primeira. Fica incluído entre os produtos arrolados no § 1º 
da Cláusula primeira do Convênio ICM 65/88, de 06 de dezembro de 
1988, o açúcar de cana.
(...)

 O Convênio ICM n. 65/88, por sua vez, assim dispunha:

Cláusula primeira. Ficam isentas do imposto às saídas de produtos 
industrializados de origem nacional para comercialização ou 
industrialização na Zona Franca de Manaus, desde que o 
estabelecimento destinatário tenha domicílio no Município de 
Manaus.
§ 1º Excluem se do disposto nesta cláusula os seguintes 
produtos: armas e munições, perfumes, fumo, bebidas alcoólicas e 
automóveis de passageiros.
(...) (GRIFAMOS)

 Como se vê, o Convênio ICMS n. 01/1990, ao incluir o açúcar 
de cana entre os produtos arrolados no § 1º da Cláusula primeira do 
Convênio ICM 65/88, excluiu o citado produto do benefício da 
não- inc idência  do ICMS quando da remessa para 
comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus, 
benefício este previsto no caput da Cláusula primeira do Convênio 
ICM 65/88.
 É importante ressaltar, no entanto, que a isenção do ICMS às 
saídas de produtos industrializados de origem nacional para 
comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus não 
decorre no Convênio ICM 65/88, mas sim do art. 4º do Decreto-
Lei n. 288, de 28.02.1967, assim redigido:
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Art. 4º - A exportação de mercadorias de origem nacional para 
consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou 
reexportação para o estrangeiro, será para todos os efeitos fiscais, 
constantes da legislação em vigor, equivalente a uma exportação 

27
brasileira para o estrangeiro. (GRIFAMOS)

 O art. 4º do Decreto Lei 288/67 deve ser visto e examinado 
em face do que então dispunha a Constituição de 1967, que, com a 
redação que lhe dera a Emenda 1/69, assim dispunha:

Art. 23.(...)
§ 7º - O imposto de que trata o item II não incidirá sobre operações 
que destinem ao exterior  produtos industrializados e outros que a 
lei indicar. (GRIFAMOS)

 O DL 288/67 ao equiparar “para todos os efeitos fiscais, 
constantes da legislação em vigor” (art. 4º) a remessa de 
mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização 
na Zona Franca de Manaus “a uma exportação brasileira para o 
estrangeiro” teria instituído uma “imunidade” ao impulso do comando 
constitucional contido no art. 23, § 7º, 1ª parte, da CF/67, que 
autorizou que lei incluísse no campo da não-incidência do imposto, 
além dos produtos industrializados destinados ao exterior, outros 
que viesse indicar.
 Este é o pensamento de ELSON RODRIGUES DE 
ANDRADE, defendendo a tese de que “como imunidade deve ser 
entendida essa desoneração fiscal, antes vista genericamente a 
partir do Ato Complementar 35/67 e, ao depois, especificamente 
para a ZFM, ao impulso do comando constitucional contido no art. 23, 
§7º, 1ª parte, da EC 1/69, que admitiu, por via oblíqua, pudesse a 
União conceder, à semelhança da então permitida isenção 
heterônoma, imunidade na medida em que autorizou que lei 
complementar equiparasse a exportação de mercadorias nacionais, 
para consumo ou industrialização na ZFM, para efeitos fiscais, à uma 

28
exportação brasileira para o estrangeiro” .
 Há, ainda, quem entenda que o art. 4º do DL 288/67 não 
abriga hipótese de imunidade, mas de isenção heterônoma, que, no 

27
O art. 4º do Decreto n. 61.244, de 28.8.67, que regulamenta o DL 288/67, dispõe de 

forma idêntica a respeito.
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ANDRADE, Elson Rodrigues de. Suframa - Incentivos Fiscais - Art. 40 do ADCT. 
Revista de Direito Tributário, vol. 54, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, out-
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entanto, foi mantida pela atual Constituição por determinação 
expressa do art. 40 do ADCT. Nesse sentido, entendendo tratar-se a 
desoneração em questão de isenção heterônoma, temos as lições 
de FERNANDO A. BROCKSTEDT, notando que a operação para a 
ZFM “será equivalente a uma exportação”, equiparada, portanto, à 
imunidade, como se pudéssemos ampliar imunidades através de 
decreto-lei, foi, depois restringida com a exclusão de certas 
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mercadorias (DL 340/67), o que com a imunidade não ocorre .
 Seja como imunidade, seja como isenção heterônoma, o fato 
é que o benefício previsto no art. 4º do Decreto-Lei n. 288, de 
28.02.1967, assim como toda a legislação vinculada à Zona 
Franca de Manaus, se integra ao art. 40 da CF/1988 para os efeitos 
do fenômeno da recepção de que se ocupa o dispositivo transitório 
referido, que se exauriu ao recepcionar todo o conjunto normativo 
informador da Zona Franca de Manaus, isto é, toda a legislação 
editada pela União, pelo Estado do Amazonas e pelo Município de 
Manaus, condicionadora da criação da Zona Franca de Manaus.
 Nesta direção, o Ato da Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal de 1988, por seu art. 40, tendo 
recepcionado aqueles incentivos fiscais inerentes à criação da Zona 
Franca de Manaus, recepcionou a isenção do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias, ampliado para ICMS, incidente sobre 
a exportação de mercadorias de origem nacional para a Zona 
Franca, concedida pelas demais unidades da Federação, posto que 
tal operação era equiparada a uma exportação para o estrangeiro.
 Por conseguinte, o Convênio ICMS n. 01/1990, ao excluir o 
açúcar de cana do benefício da não-incidência do ICMS quando da 
remessa para comercialização ou industrialização na Zona Franca 
de Manaus restringiu o campo de incidência da isenção concedida 
pelo art. 4º do Decreto-Lei n. 288, de 28.02.1967, afrontando, 
destarte, o art. 40 do ADCT, restando configurada a sua 
inconstitucionalidade.

 VI.2. Convênio ICMS n. 02/1990

 O Convênio ICMS n. 02, de 30.05.1990, em sua Cláusula 
primeira, assim dispôs:

Cláusula primeira. Fica revogada a isenção concedida pelo “caput” 
da Cláusula primeira do Convênio ICM 65/88, de 06.12.88, aos 
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produtos industrializados semi-elaborados previstos na Lista 
anexa ao Convênio ICM 07/89, de 27.02.89.
Parágrafo único. Às saídas de produtos industrializados semi-
elaborados, com a destinação prevista na Cláusula primeira do 
Convênio ICM 65/88, de 06.12.88, aplicam-se:
1. os níveis de tributação previstos no Convênio ICM 07/89, de 
27.02.89;
(...) (GRIFAMOS)

 A isenção concedida pelo Convênio ICM n. 65/88, no caput de 
sua Cláusula primeira, como visto, estava posta nestes termos: 

Cláusula primeira. Ficam isentas do imposto às saídas de produtos 
industrializados de origem nacional para comercialização ou 
industrialização na Zona Franca de Manaus, desde que o 
estabelecimento destinatário tenha domicílio no Município de 

Manaus. (GRIFAMOS)

 O Convênio ICMS n. 02/1990 é inconstitucional porque 
revogou isenção prevista no Convênio ICM 65/88 e fixou níveis 
de tributação na remessa de produtos industrializados semi-
elaborados para o Município de Manaus.
 A isenção prevista na Cláusula primeira do Convênio ICM n. 
65/88, na verdade, reproduz aquela concedida pelo art. 4º do 
Decreto-Lei n. 288, de 28.02.1967, que, assim como toda a 
legislação vinculada à Zona Franca de Manaus, foi encampada pelo 
artigo 40 do ADCT, tornando-se insuscetível de redução ou 
supressão por legislação superveniente.

30
 Note-se que tanto o Convênio ICM 65/88 quanto a CF/1967  
fazem referência a “produtos industrializados”, não distinguindo se 
trata de produto elaborado ou semi-elaborado, donde se concluir que 
a isenção concedida nas remessas para industrialização e 
comercialização na Zona Franca de Manaus se aplica a ambos os 
casos. Aliás, tal conclusão é reforçada pela leitura do art 4º do 
Decreto-lei n. 288/67, que estende a isenção às “mercadorias de 
origem nacional” (GRIFAMOS), não distinguindo, sequer, se trata 
de produto industrializado ou não.
 Por conseguinte, o Convênio ICMS n. 02/1990, ao revogar 
isenção prevista no Convênio ICM 65/88 e fixar níveis de tributação 
na remessa de produtos industrializados semi-elaborados para o 
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Município de Manaus, atingiu, em verdade, a isenção concedida pelo 
art. 4º do Decreto-Lei n. 288, de 28.02.1967, afrontando, destarte, 
o art. 40 do ADCT, restando, pois, configurada a sua 
inconstitucionalidade.
 
 VI.3. Convênio ICMS n. 06/1990

 O Convênio ICMS n. 06, de 30.05.1990, em sua Cláusula 
primeira, assim dispôs:

Cláusula primeira. Fica revogada a Cláusula terceira do Convênio 
ICM 65/88, de 06 de dezembro de 1988.

 A Cláusula terceira do Convênio ICM 65/88, por sua vez, 
assim encontra-se redigida:

Cláusula terceira. Fica assegurado ao estabelecimento industrial que 
promover a saída mencionada na cláusula primeira a manutenção 
dos créditos relativos às matérias primas, materiais secundários e 
materiais de embalagens utilizados na produção dos bens objeto 
daquela isenção.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto nesta cláusula os produtos 
que atualmente estejam sujeitos a estorno de créditos.

 O Convênio ICMS n. 06/1990 é inconstitucional porque 
cancelou o benefício da manutenção do crédito resultante da 
não-incidência do ICMS nas operações de remessa de 
mercadoria nacional para a Zona Franca de Manaus.
 Ora, o disposto na Cláusula terceira do Convênio ICM 65/88, 
ao assegurar, ao estabelecimento industrial que promova saída de 
mercadorias para a ZFM,  a manutenção dos créditos relativos às 
matérias primas, materiais secundários e materiais de embalagens 
utilizados na produção dos bens, objeto da isenção, garantiu 
diferença de tratamento tributário à ZFM, que foi conferida pelos 
arts. 40 e 92 do ADCT, até o ano de 2023.
 Por conseguinte, o Convênio ICMS n. 06/1990, ao cancelar o 
benefício da manutenção do crédito, resultante da não-incidência do 
ICMS nas operações de remessa de mercadoria nacional para a 
Zona Franca de Manaus, violou frontalmente o art. 40 do ADCT, 
restando, pois, configurada a sua inconstitucionalidade.
 Além dos argumentos anteriormente expostos, todos os 
Convênios interestaduais atacados na presente ADI,  também 
afrontaram ao art. 40 do ADCT,  ao violar o disposto no art. 15 da 
Lei Complementar n. 24/75, segundo o qual, o CONFAZ não tem o 
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poder de legislar sobre os incentivos concedidos às indústrias 
instaladas ou que vierem a instalar-se na ZFM, área livre de 
comércio, de exportação e importação e de incentivos fiscais, que 
não se submete à sistemática dos convênios interestaduais.
 
 VII – CONCLUSÃO

 Diante do que foi exposto, resta evidenciado que o art. 40 do 
ADCT reconheceu, manteve e atribuiu à Zona Franca de Manaus 
status constitucional, o que significa dizer tornou-se um direito 
consagrado pela força e a supremacia constitucional, repelindo 
qualquer normatividade que a ofenda (como se deu, no caso 
presente, com a edição dos Convênios ICMS n. 01,02, e 06, de 
30.05.1990) e até mesmo por via de qualquer interpretação que não 

31
leve em conta as diretrizes básicas da hermenêutica .
 Por conseguinte, o Estado do Amazonas requer que seja 
julgada procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 310-1, com a conseqüente declaração de INCONSTITU-
CIONALIDADE dos  Convênios ICMS n. 01,02, e 06, de 30.05.1990.
 
 De Manaus para Brasília-DF, em 14 de fevereiro de 2014.

CARLOS ALBERTO DE MORAES RAMOS FILHO
Procurador do Estado do Amazonas

CLÓVIS SMITH FROTA JÚNIOR
Procurador-Geral do Estado do Amazonas

31
BASTOS, Celso Ribeiro. “Zonas francas” como propostas de viabilidade 

econômica de áreas subdesenvolvidas: o caso brasileiro, cit., p. 153.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

1Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho

Sumário: 1. Introdução. 2. Conceito de educação ambiental. 
3. Educação ambiental: breve retrospecto. 4. Lineamentos 
da educação ambiental segundo a legislação federal. 4.1. 
Aspectos gerais. 4.2. Legislação de regência. 4.3. Conceito. 
4.4. Princípios básicos. 4.6. Política Nacional de Educação 
Ambiental. 4.7. Educação ambiental no ensino formal. 4.8. 
Educação ambiental não-formal. 4.9. Execução da Política 
Nacional de Educação Ambiental. 5. A educação ambiental 
no Estado do Amazonas. 6. Conclusões. Referências 
bibliográficas.

1. INTRODUÇÃO

A Constituição Brasileira de 1988 – uma das mais avançadas 
do planeta em matéria ambiental –, no Capítulo VI do seu Título VIII, 
dispõe sobre o direito das presentes e futuras gerações ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput).

A CF/1988, no mencionado dispositivo (caput do seu art. 
225), incorporou os dois primeiros princípios jurídicos básicos 
recomendados pela comissão de peritos a serviço da Comissão 
Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CMMAD) para 
orientar a tutela legal do meio ambiente: a) o de que todos humanos 
têm o direito fundamental a um meio ambiente adequado à sua 
saúde e bem-estar; b) aquele segundo o qual os Estados devem 
conservar o meio ambiente não apenas para a presente, mas 
também para as futuras gerações.

Para assegurar a efetividade desse direito, a CF/1988 atribui 
ao Poder Público a missão de “promover a educação ambiental em 
todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

2preservação do meio ambiente” (art. 225, § 1º, VI) .
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2
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Regulamentando o referido dispositivo constitucional foi 
editada a Lei n. 9.795, de 27.04.1999, que institui a Política Nacional 
de Educação Ambiental. A referida lei, por sua vez, encontra-se 
atualmente regulamentada pelo Decreto n. 4.281, de 25.06.2002.

É sobre a educação ambiental no Brasil que trata o presente 
trabalho, no qual se procura, em síntese, traçar um quadro geral do 
tema à luz da legislação que rege a matéria.

Antes, todavia, que se adentre no cerne do trabalho, far-se-á 
um breve relato da evolução e desenvolvimento da noção de 
educação ambiental, desde o seu surgimento até o estágio em que 
se encontra atualmente.

2. CONCEITO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Juntamente com a idéia de preservação do meio-ambiente, 
que já vem despertando o interesse da comunidade em geral há 
algum tempo, foi construída, aos poucos, a noção de educação 
ambiental, que constituiria, em sua essência, um projeto de 
conscientização ecológica que teria como alvo as presentes e as 
futuras gerações (como, aliás, recomenda o caput do art. 225 da 
CF/1988).

O objetivo da educação ambiental seria, basicamente, o de 
instruir a população acerca dos riscos que representam os danos 
ambientais, além de orientar sobre quais os comportamentos 
desejados para prevenir, reparar ou evitar os referidos danos, 
visando a melhoria das condições do meio e, por conseguinte, da 
qualidade de vida.

A Educação Ambiental, consoante lecionam Naná Mininni 
Medina e Elizabeth da Conceição Santos, é a incorporação de 
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230, assim dispõe: “Para assegurar o equilíbrio ecológico e os direitos propugnados no art. 
229, desta Constituição, incumbe ao Estado e aos Municípios, entre outras medidas: I - 
promover a educação ambiental e difundir as informações necessárias à conscientização 
pública para as causas relacionadas ao meio ambiente”. A educação ambiental é mencionada, 
ainda, na Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 235, caput, e 279, XXII) e nas Constituições 
dos seguintes Estados-membros: Acre (art. 194, IV), Alagoas (art. 217, VII), Amapá (art. 286, 
parágrafo único, I, c), Bahia (art. 214, I), Ceará (art. 263), Espírito Santo (art. 186, parágrafo 
único, XI), Goiás (art. 127, III), Maranhão (art. 241, XI), Mato Grosso (art. 263, parágrafo único, 
VII), Mato Grosso do Sul (art. 222, § 2º, VIII), Minas Gerais (art. 214, § 1º, I), Pará (art. 255, IV), 
Paraíba (art. 227, parágrafo único, V), Paraná (art. 207, § 1º, X), Pernambuco (art. 209, X), 
Piauí (art. 237, § 1º, VII), Rio de Janeiro (art. 263, § 3º, IV e XIV), Rio Grande do Norte (art. 150, 
§ 1º, VII), Rio Grande do Sul (art. 251, § 1º, IV), Rondônia (art. 219, VIII), Roraima (art. 149, III), 
Santa Catarina (art. 182, VII), São Paulo (art. 193, XV), Sergipe (art. 232, § 1º, XIX, e § 2º), 
Tocantins (art. 110, IX).
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critérios sócio ambientais, ecológicos, éticos e estéticos, nos 
objetivos didáticos da educação, com a finalidade de construir novas 
formas de pensar incluindo a compreensão da complexidade e das 
emergências e inter-relações entre os diversos subsistemas que 

3
compõem a realidade .

No dizer de Carlos Frederico Bernardo Loureiro, a educação 
ambiental “é uma práxis educativa e social que tem por finalidade a 
construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que 
possibilitem o entendimento da realidade de vida e a atuação lúcida e 

4responsável de atores sociais individuais e coletivos no ambiente” . 
Para este autor, a educação ambiental visa contribuir “para a 
tentativa de implementação de um padrão civilizacional e societário 
distinto do vigente, pautado numa nova ética da relação sociedade-

5natureza” .
A educação ambiental constitui, pois, o pressuposto 

indispensável à conscientização de todos para a defesa e a proteção 
6do meio ambiente saudável .

Ressalte-se que a legislação brasileira que rege a política 
nacional de educação ambiental, como veremos adiante, 
estabeleceu um conceito do que entende pelo processo de 
educação ambiental. Sobre o referido conceito, contudo, 
discorreremos mais adiante, quando analisarmos a legislação em 
questão.

3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL: BREVE RETROSPECTO

Podem ser citados como antecedentes para o surgimento da 
educação ambiental como projeto educativo a criação, em 1948 
(Fontaineblau, França), da UICN (União Internacional para a 

7
Conservação da Natureza) , cuja preocupação com a educação e a 

3
MEDINA, Naná Mininni; SANTOS, Elizabeth da Conceição. Educação ambiental: uma 

metodologia participativa de formação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999, p. 25.
4
LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. Educação ambiental e movimentos sociais na 

construção da cidadania ecológica e planetária. In: LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo et. 
al. (coord.). Educação ambiental: repensando o espaço da cidadania. 2. ed. São Paulo: Cortez, 
2002, p. 69.
5
Ob. cit., p. 69.

6
CUSTÓDIO, Helita Barreira. Direito à educação ambiental e à conscientização pública. 

Revista de Direito Ambiental. n. 18. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, abril-junho/2000, p. 
48.
7
Chamada, inicialmente, de UIPN (União Internacional para a Proteção da Natureza), até 

1957, quando seu nome foi mudado para UICN, que mantém até hoje.
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8
informação tem sido uma constante em suas atuações , além da 
criação, em 1961, do WWF (World Wildlife Found ou, em português, 
Fundo Mundial para a Vida Silvestre).

Todavia, foi a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre 
o Meio Ambiente Humano e Desenvolvimento, realizada em 1972, 
em Estocolmo, na Suécia, que constituiu, de fato, o primeiro 
pronunciamento solene sobre a necessidade da educação 
ambiental. Em ocasiões anteriores, como noticia Alberto Pardo 

9
Díaz , os organismos internacionais haviam elaborado resoluções 
sobre aspectos relacionados com o meio ambiente, mas nelas não 
costumavam aparecer referências à educação.

Ao apelar à responsabilidade do ser humano no tratamento 
do meio ambiente, a Conferência de Estocolmo atribuiu à educação 
uma importância singular. No Princípio n. 19 da Declaração de 
Estocolmo, estabeleceu-se que: “É indispensável um trabalho de 
educação em questões ambientais, dirigida tanto às gerações 
jovens como aos adultos, para expandir as bases de uma opinião 
pública bem informada e propiciar uma conduta dos indivíduos, das 
empresas e das coletividades, inspirada no sentido de 
responsabilidade quanto à proteção e melhoria do meio em toda sua 
dimensão humana”.

A partir da Conferência de Estocolmo, a educação ambiental 
converte-se em uma recomendação imprescindível.

Ainda em 1972, cria-se o Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (PNUMA), que tem, entre suas tarefas, a 
informação, a educação e a capacitação orientadas preferen-
cialmente a pessoas com responsabilidade de gestão social sobre o 
meio ambiente.

Em 1975, a UNESCO e o PNUMA criam conjuntamente o 
Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA), cuja 
primeira atuação, naquele mesmo ano, foi a organização do 
Seminário Internacional de Educação Ambiental (Belgrado), no qual 
foi redigido o documento que ficou conhecido como a “Carta de 
Belgrado”, considerado por alguns como o documento mais 
importante e conclusivo sobre o tema elaborado a nível 

10intergovernamental . Inovando em relação à idéia de equiparação 

8
DÍAZ, Alberto Pardo. Educação ambiental como projeto. Tradução de Fátima Murad. 2. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2002, p. 51.
9
DÍAZ, Alberto Pardo. Educação ambiental como projeto. cit. p. 51.
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conscientização pública. cit. p. 50. Na Carta de Belgrado foram relacionados os fundamentos 
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do meio ambiente com o meio natural, o Seminário de Belgrado 
propõe melhorar as relações ecológicas do ser humano com a 
natureza bem como as relações entre os indivíduos. Esse último 
aspecto, como observa Alberto Pardo Díaz, é novo e interessante, 
“pois estabelece uma certa relação da educação ambiental com 
outros temas ou preocupações sociais, como a educação para a 

11
paz” .

Como continuação do Seminário de Belgrado, dá-se, em 
1977, coordenada pela UNESCO e pelo PNUMA, a Conferência 
Intergovernamental sobre Educação Ambiental (Tbilisi, na Geórgia, 
ex-União Soviética), na qual foram examinadas as realizações da 
educação no sentido de contribuir para resolver os principais 
problemas ambientais da sociedade contemporânea. Na 
Conferência de Tbilisi desenvolve-se a noção de interdependência, 
que implica o enfoque sistêmico das questões ligadas ao meio 

12ambiente, incluída, pois, a educação .
Como resposta social à Conferência de Tbilisi, realizaram-se, 

em 1983, as I Jornadas de Educação Ambiental de Caráter Estatal 
(Sitges, Barcelona). Em Stiges, propõe-se a educação ambiental 
como projeto que afetará diferentes setores da sociedade, 
destacando-se, do ponto de vista metodológico, a conveniência de 
relacionar a educação ambiental à organização da comunidade 
escolar, que deve ser flexível e permitir o trabalho interdisciplinar. A 
referência continua sendo, no entanto, o meio natural.

A UNESCO e o PNUMA, diante da permanência dos 
problemas ambientais, organizam, em 1987, o Congresso sobre 
Educação e Formação Ambientais (Moscou), com a participação de 
110 países. Os trabalhos no referido Congresso foram organizados 
em torno dos elementos decisivos da educação ambiental, tal como 
havia sido definido na Conferência de Tbilisi, dez anos antes.

O Congresso de Moscou propôs, dentre outras medidas, a 
introdução da educação ambiental nos planos de estudo de todos os 
níveis de ensino. Considera-se a educação ambiental como um 
processo educativo permanente, sendo destacada a importância de 
uma educação em valores, como base e garantia do processo, que 

básicos da proposta pedagógica que se convencionou chamar de educação ambiental: a) 
conscientização; b) conhecimento; c) mudança de comportamento; d) desenvolvimento de 
competências; e) capacidade de avaliação; f) participação dos educandos.
11

DÍAZ, Alberto Pardo. Educação ambiental como projeto. cit. p. 60.
12

DÍAZ, Alberto Pardo. Educação ambiental como projeto. cit. p. 60.
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possam inspirar comportamentos adequados às finalidades da 
13educação ambiental. Como observa Alberto Pardo Díaz , uma das 

mais importantes contribuições do Congresso de Moscou foi ter 
definido “um marco referencial de estratégia para o desenvolvimento 
da educação ambiental, que pode ser avaliado por qualquer país ou 
Estado”.

Naquele mesmo ano ocorrem as II Jornadas de Educação 
Ambiental de Caráter Estatal (Valsaín, Segovia), nas quais ia 
ganhando corpo a questão da efetiva integração da educação 
ambiental no sistema educativo. Em Valsaín, reafirma-se a dimensão 
social das questões ambientais, propondo, já com firmeza, a 
necessidade de um compromisso do sistema educativo que, por 
outro lado, não leve à perda do caráter global da educação 

14ambiental .
Em 1988, tiveram lugar dois importantes acontecimentos 

para o desenvolvimento da educação ambiental: a promulgação, 
pela Comunidade Européia, de uma Resolução sobre Educação em 
matéria de meio ambiente, e a realização, sob os auspícios da 
UNESCO, de um Seminário para uma estratégia de introdução da 
educação ambiental no sistema educativo (Las Navas del Marqués, 
Segovia). Em Las Navas del Marqués, pretende-se passar da teoria 
à prática, mediante uma síntese das proposições anteriores, ao 
mesmo tempo em que se conclama a um maior compromisso da 
sociedade e do sistema educativo espanhol.

Também podem ser citados como contribuições ao 
desenvolvimento da idéia de educação ambiental a edição, em 1990, 
da LOGSE (Lei de Ordenação Geral do Sistema Educativo do Estado 
Espanhol) e a elaboração, em 1992, do Documento de Conclusões 
sobre Educação em matéria de meio ambiente (Comunidade 
Européia).

A realização, em 1992, da Conferência Internacional sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro), promovida pela 

15
ONU , como observa Marcos Reigota, “muito contribuiu para a 

13
 DÍAZ, Alberto Pardo. Educação ambiental como projeto. cit. p. 55.
14

DÍAZ, Alberto Pardo. Educação ambiental como projeto. cit. p. 61.
15

Consoante noticia Fabio Cascino, serviu como referência para os debates a serem 
consolidados com a realização da Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (RIO-92) o documento intitulado “Nosso futuro comum”, um relatório 
mundial, publicado em 1987, elaborado pela primeira-ministra da Noruega, Sra. Gro 
Brundtland, juntamento com um grupo de experts, no qual foram analisadas as principais 
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popularização da ecologia e da educação ambiental, e essa última 
passou a ser um dos requisitos obrigatórios em vários projetos 
relacionados com a busca de solução a questões ambientais 

16
específicas e gerais” . Sedimentou-se, naquela oportunidade, a 
idéia de que a educação e a ampliação da consciência do público 
são elementos-chave para o projeto de preservação ambiental. A 
Conferência do Rio de Janeiro – conhecida como RIO-92 ou ECO-92 
– relaciona a educação ambiental e a capacitação com os problemas 
mais prementes do desenvolvimento humano, dedicando um 
capítulo da Agenda 21 a ressaltar a importância de uma mudança 
nos hábitos da população, especialmente nos países ricos. A 
educação ambiental, diga-se de passagem, está vinculada 

17praticamente a todas as áreas da Agenda 21 .

4. LINEAMENTOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
SEGUNDO A LEGISLAÇÃO FEDERAL

4.1. Aspectos gerais

 A Educação Ambiental no Brasil só ganhou projeção social e 
reconhecimento público na década de noventa, mesmo figurando 
oficialmente na Constituição Federal de 1988 (art. 225, § 1º, VI).
 Nos anos setenta e oitenta, foi recorrente sua simplificação a 
medidas educativas voltadas para a conservação dos recursos 
naturais e a mudanças comportamentais individuais, o chamado ser 
“ecologicamente correto”, sendo que os sistemas educacionais, por 
sua vez, o incluíram no currículo como disciplina, caracterizada por 
um conteúdo basicamente composto por categorias da ciência 

18Ecológica .

questões sobre meio ambiente e desenvolvimento (CASCINO, Fabio. Educação ambiental: 
princípios, história, formação de professores. 2. ed. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2000, 
p. 39).
16

REIGOTA, Marcos. A floresta e a escola: por uma educação ambiental pós-moderna. 2. ed. 
São Paulo: Cortez, 2002, p. 78.
17

Na legislação brasileira, o Decreto n. 4.281, de 25.06.2002 (que regulamentou a Lei n. 9.795, 
de 27.04.1999, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental) assim dispôs, em seu 
art. 6º: “Para o cumprimento do estabelecido neste Decreto, deverão ser criados, mantidos e 
implementados, sem prejuízo de outras ações, programas de educação ambiental integrados: 
(...) VI - ao cumprimento da Agenda 21”.
18

LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. Educação ambiental e movimentos sociais na 
construção da cidadania ecológica e planetária. cit. p. 71.
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 Nessa época também foram recorrentes ações 
institucionalmente promovidas por instâncias técnicas vinculadas à 
área de meio ambiente stricto sensu, sem a participação de órgãos 

19
de educação .
 Tal quadro só foi enfrentado nos anos noventa, tendo em 
vista a busca de coerência com os princípios da Educação Ambiental 
e com a sua implementação em bases sintonizadas com as diretrizes 
mundiais para a área. Assim, na década de 90, observamos uma 
tentativa de se estabelecerem diretrizes nacionais compatíveis com 
uma abordagem sociohistórica em alguns acontecimentos oficiais, 
apesar de a viabilização das resoluções oriundas dos mesmos ainda 

20
se mostrar incipiente e sem alcance público e nacional .
 Os eventos a serem destacados, na década de 90, foram os 
seguintes:
 a) Programa Nacional de Educação Ambiental (1994);
 b) Parâmetros Curriculares Nacionais (1996);
 c) I Conferência Nacional de Educação Ambiental (1997), no 
qual foram apresentados os resultados do Levantamento Nacional 
de Projetos de Educação Ambiental, do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) e do Ministério da Educação e Cultura (MEC);
 d) Lei n. 9.795, de 27.04.1999 – Política Nacional de 
Educação Ambiental (1999).
 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê a 
Educação Ambiental como uma diretriz para o currículo da Educação 
Fundamental.
 Em conformidade a isso, o Ministério da Educação 
apresentou, em sua proposta de “Parâmetros Curriculares Nacional” 
(PCN), a Educação Ambiental como um tema transversal (meio 
ambiente) no currículo escolar. A Educação Ambiental é colocada 
como um trabalho de modo integrado com as outras áreas do 
currículo e também com o contexto histórico e social de cada escola. 
11.730/2002
 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do MEC 
(1996) refletem a visão de que “aprendizagem de valores e atitudes é 
pouco explorada do ponto de vista pedagógico. Há estudos que 
apontam a importância da informação como fato de transformação 
de valores e atitudes. Conhecer os problemas ambientais e saber de 

19LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. Educação ambiental e movimentos sociais na 
construção da cidadania ecológica e planetária. cit. p. 71.
20LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. Educação ambiental e movimentos sociais na 
construção da cidadania ecológica e planetária. cit. p. 71.
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suas conseqüências desastrosas para a vida humana é importante 
para promover uma atitude de cuidado e atenção a essas questões, 
valorizar ações preservacionistas e aquelas que proponham a 
sustentabilidade como princípio para a construção de normas que 
regulamentam as intervenções econômicas”.
 De acordo com os PCN, “quando bem realizada, a Educação 
Ambiental leva a mudanças de comportamento pessoal e a atitudes 
e valores de cidadania que podem ter fortes conseqüências sociais”.

4.2. Legislação de regência

 Regulamentando o art. 225, § 1º, VI, da CF/1988, foi editada 
em 27.04.1999, a Lei 9.795, que instituiu a Política Nacional de 
Educação Ambiental, a qual, por seu turno, encontra-se 
regulamentada pelo Decreto n. 4.281, de 25.06.2002.
 Ressalte-se que antes da Lei 9.795/99, a Lei n. 6.938, de 
31.08.1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
já preconizava, de forma pioneira, a “educação ambiental a todos os 
níveis do ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando 
capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente” (art. 
2º, X).
 O Decreto n. 99.274, de 06.06.1990, que regulamentou a Lei 
6.902/1981, dispôs no mesmo sentido, acrescentando que ao Poder 
Público cumpre cuidar “para que os currículos escolares das 
diversas matérias obrigatórias contemplem o estudo da ecologia” 
(art. 1º, VII).

4.3. Conceito de educação ambiental

 De acordo com o art. 1º, da Lei 9.795/99, entende-se por 
educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação 
do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

21qualidade de vida e sua sustentabilidade .

21
Idêntico é o conceito adotado no art. 1º, caput, da Lei n. 13.558, de 17.11.2005, que dispõe 

sobre a Política Estadual de Educação Ambiental (PEEA) do Estado de Santa Catarina. 
Disponível em: <http://www.reasul.org.br/mambo/files/Lei13558_2005_PEEASC.doc>. 
Acesso em: 19.06.2007. No mesmo sentido é a Lei n. 3.325, de 17.12.1999, dispõe sobre a 
educação ambiental, institui a Política Estadual de Educação Ambiental, cria o Programa 
Estadual de Educação Ambiental e complementa a Lei federal 9.795/99 no âmbito do Estado 
do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.planejamento.rj.gov.br/ OrcamentoRJ/ 
atos_legais_execucao/Lei_3.325_17_12_1999.pdf>. Acesso em: 19.06.2007.
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 Nota-se que a Lei 9.795/99 faz referência às características 
22

do meio ambiente citadas na CF/1988 (art. 225, caput) .
 A educação ambiental, consoante dispõe o art. 2º da Lei 
9.795/99, é um componente essencial e permanente da educação 
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e 
não-formal.
 O art. 3º da Lei 9.795/99 dispõe que, como parte do processo 
educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental. Por 
outro lado, o mesmo dispositivo esclarece que todos têm, também, 
deveres para com a educação ambiental. Com efeito, de acordo com 
o referido dispositivo legal, incumbe:
 a) ao Poder Público: nos termos dos arts. 205 e 225 da 
Constituição Federal, definir políticas públicas que incorporem a 
dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos os 

23
níveis de ensino  e o engajamento da sociedade na conservação, 
recuperação e melhoria do meio ambiente;
 b) às instituições educativas: promover a educação 
ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que 
desenvolvem;
 c) aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio 

24Ambiente – SISNAMA : promover ações de educação ambiental 
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria 
do meio ambiente;
 d) aos meios de comunicação de massa: colaborar de 
maneira ativa e permanente na disseminação de informações e 
práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar a dimensão 
ambiental em sua programação;

22
Registre-se, no enquanto, que o Texto Constitucional fala em “preservação” do meio 

ambiente, ao passo que a norma infraconstitucional (art. 1º, Lei 9.795/99) refere-se à 
“conservação” ambiental, distinção esta que é traçada por Rodrigo Jorge Moraes: “'Conservar', 
no campo do Direito Ambiental, apresenta-se como uma permissão para uma coerente 
exploração econômica dos recursos naturais de forma racional, objetivando garantir a 
continuidade de seu uso econômico pelas gerações futuras sem desperdício nem 
deterioração. Por seu turno, “preservar” quer fazer referência à total proibição da exploração 
econômica dos recursos naturais, a manutenção integral dos recursos constitutivos do 
ambiente” (Educação ambiental (Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999). In: MORAES, Rodrigo 
Jorge et al. (coord.). As leis federais mais importantes de proteção ao meio ambiente 
comentadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 313).
23

No mesmo sentido: art. 6º, I, do Decreto 4.281/02, que regulamenta a Lei 9.795/99.
24

O SISNAMA é constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e pelas fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela 
proteção e melhoria da qualidade ambiental (art. 6º, caput, da Lei n. 6.938, de 31.08.1981; art. 
3º, caput, Decreto n. 99.274, de 06.06.1990).
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 e) às empresas, entidades de classe, instituições públicas e 
privadas: promover programas destinados à capacitação dos 
trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o 
ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do 
processo produtivo no meio ambiente;
 f) à sociedade como um todo: manter atenção permanente à 
formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação 
individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a 

25
solução de problemas ambientais .
 As normas insertas no art. 3º da Lei 9.795/99 reafirmam a 
idéia constante do caput do art. 225 da CF/1988, segundo o qual o 
dever de defender e preservar o meio ambiente (no qual encontra-se 
inserida a educação ambiental como instrumento de consolidação 
de uma consciência ecológica) não é apenas do Poder Público, mas 
de toda a coletividade.

4.4. Princípios básicos

 De acordo com o art. 4º da Lei 9.795/99, são princípios 
básicos da educação ambiental:
 a) o enfoque humanista, holístico, democrático e 
participativo;
 b) a concepção do meio ambiente em sua totalidade, 
considerando a interdependência entre o meio natural, o sócio-
econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade;
 c) o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na 

26
perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade ;
 d) a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as 
práticas sociais;
 e) a garantia de continuidade e permanência do processo 
educativo;
 f) a permanente avaliação crítica do processo educativo;
 g) a abordagem articulada das questões ambientais locais, 
regionais, nacionais e globais;

25
A Lei n. 13.558, de 17.11.2005, que dispõe sobre a Política Estadual de Educação Ambiental 

(PEEA) do Estado de Santa Catarina, atribui, ainda, às organizações não-governamentais 
(ONGs), às organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPs), às redes sociais e 
aos movimentos sociais a incumbência de “estimular e apoiar programas e projetos de 
educação ambiental” (art. 3º, VIII). Disponível em: <http://www.reasul.org.br/mambo 
files/Lei13558_2005_PEEASC.doc>. Acesso em: 19.06.2007.
26

CF/1988: “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) III - 
pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas (...)”.
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 h) o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à 
diversidade individual e cultural.

4.5. Objetivos fundamentais

 De acordo com o art. 5º da Lei 9.795/99, são objetivos 
fundamentais da educação ambiental:
 a) o desenvolvimento de uma compreensão integrada do 
meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo 
aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 
econômicos, científicos, culturais e éticos;
 b) a garantia de democratização das informações 
ambientais;
 c) o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica 
sobre a problemática ambiental e social;
 d) o incentivo à participação individual e coletiva, 
permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio 
ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um 
valor inseparável do exercício da cidadania;
 e) o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do 
País, em níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção de 
uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios 
da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 
responsabilidade e sustentabilidade;
 f) o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e 
a tecnologia;
 g) o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos 

27povos  e solidariedade como fundamentos para o futuro da 
humanidade.
 A leitura do inciso VII do art. 5º da Lei 9.795/99 evidencia que 
a legislação brasileira que rege a política nacional educação 
ambiental estabelece uma certa relação da educação ambiental com 
outros temas ou preocupações sociais, inspirada, talvez, no espírito 
do Seminário de Belgrado (1975).

 4.6. Política Nacional de Educação Ambiental

 A Lei 9.795/99, consoante esclarece sua ementa e reafirma 
seu art. 6º, institui a Política Nacional de Educação Ambiental.

27
CF/1988: “Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 

pelos seguintes princípios: (...) III - autodeterminação dos povos;”.
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 De acordo com o art. 7º da lei em questão, a Política Nacional 
de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação, além dos 
órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente – SISNAMA, instituições educacionais públicas e privadas 
dos sistemas de ensino, os órgãos públicos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, e organizações não-
governamentais com atuação em educação ambiental.
 As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação 
Ambiental devem ser desenvolvidas na educação em geral e na 
educação escolar, por meio das seguintes linhas de atuação inter-
relacionadas (art. 8º, Lei 9.795/99): a) capacitação de recursos 

28humanos ; b) desenvolvimento de estudos, pesquisas e 
29

experimentações ; c) produção e divulgação de material educativo; 
30

d) acompanhamento e avaliação .

 4.7. Educação ambiental no ensino formal

 De conformidade com o art. 9º da Lei 9.795/99, entende-se 
por educação ambiental no ensino formal a desenvolvida no âmbito 
dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, 
englobando: a) educação básica (educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio); b) educação superior; c) educação 

28
A capacitação de recursos humanos, no âmbito da educação ambiental, voltar-se-á para: I - a 

incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos 
educadores de todos os níveis e modalidades de ensino; II - a incorporação da dimensão 
ambiental na formação, especialização e atualização dos profissionais de todas as áreas; III - a 
preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão ambiental; IV - a 
formação, especialização e atualização de profissionais na área de meio ambiente; V - o 
atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz respeito à 
problemática ambiental (art. 8º, § 2º, Lei 9.795/99).
29

As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para: I - o desenvolvimento 
de instrumentos e metodologias, visando à incorporação da dimensão ambiental, de forma 
interdisciplinar, nos diferentes níveis e modalidades de ensino; II - a difusão de conhecimentos, 
tecnologias e informações sobre a questão ambiental; III - o desenvolvimento de instrumentos 
e metodologias, visando à participação dos interessados na formulação e execução de 
pesquisas relacionadas à problemática ambiental; IV - a busca de alternativas curriculares e 
metodológicas de capacitação na área ambiental; V - o apoio a iniciativas e experiências locais 
e regionais, incluindo a produção de material educativo; VI - a montagem de uma rede de 
banco de dados e imagens, para apoio às ações enumeradas nos incisos I a V (art. 8º, § 3º, Lei 
9.795/99).
30

De acordo com o Decreto 4.281/02, que regulamenta a Lei 9.795/99, compete ao Órgão 
Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental apoiar o processo de avaliação da Política 
Nacional de Educação Ambiental em todos os níveis, delegando competências quando 
necessário (art. 3º, I, Decreto 4.281/02).

261DOUTRINA



31especial; d) educação profissional ; e) educação de jovens e 
adultos.
 A educação ambiental será desenvolvida como uma prática 
educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e 

32modalidades do ensino formal (art. 10, caput, Lei 9.795/99) . 
Horácio Wanderlei Rodrigues, a respeito, esclarece: “Por contínua 
se deve entender que tem que perpassar toda a educação formal, 
tendo início na educação infantil, passando pelos ensinos 
fundamental e médio e se mantendo na educação superior, da 
graduação à pós-graduação; por permanente, significa que ela não 
pode ser interrompida. Já a exigência de que ela deve ser integrada, 
implica que a educação ambiental não deve ser vista como um 
conteúdo a ser trabalhado em separado, mas sim sistemicamente 

33
integrado ao processo educacional como um todo” .
 A Lei 9.795/99 recomenda que a educação ambiental não 
seja implantada de forma isolada, isto é, como disciplina específica 
no currículo de ensino (art. 10, § 1º), permitindo, no entanto, a criação 

34
de disciplina específica nos cursos de pós-graduação, extensão  e 
nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação 
ambiental, quando se fizer necessário (art. 10, § 2º). Tal diretriz, 
como bem destaca Rodrigo Jorge Moraes, demonstra que a 
verdadeira intenção do legislador “foi a de não transformar a 
Educação Ambiental em matéria isolada, distante e restrita aos 
aspectos que a circulam, mas sim pretendeu fazer com que seus 
princípios e objetivos sejam levados e apresentados à sociedade de 
forma ampla, como uma questão multidisciplinar, ao passo que tem 

35lugar e guarida em todas as relações e interações humanas” .

31
Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, a Lei 

9.795/99 determina a incorporação de conteúdo que trate da ética ambiental das atividades 
profissionais a serem desenvolvidas (art. 10, § 3º).
32

O cumprimento ao disposto no art. 10 da Lei 9.795/99 deverá ser observado por ocasião da 
autorização e supervisão do funcionamento de instituições de ensino e de seus cursos, nas 
redes pública e privada (art. 12, Lei 9.795/99).
33

RODRIGUES, Horácio Wanderlei. A educação ambiental no âmbito do ensino superior 
brasileiro. In: LEITE, José Rubens Morato; BELLO FILHO, Ney de Barros (org.). Direito 
ambiental contemporâneo. Barueri, SP: Manole, 2004, p. 405.
34

De acordo com a Constituição do Estado do Amazonas (promulgada em 05.10.1989), “as 
atividades de pesquisas e extensão privilegiarão o desenvolvimento da tecnologia regional e 
de proteção ambiental” (grifamos) (art. 199, I, h).
35

MORAES, Rodrigo Jorge. Educação ambiental (Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999). cit. p. 
318.
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 Na inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e 
modalidades de ensino, o Decreto n. 4.281, de 25.06.2002, que 
regulamenta a Lei 9.795/99, recomenda como referência, em seu 
art. 5º, os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais, 
observando-se: a) a integração da educação ambiental às 
disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente; b) a 
adequação dos programas já vigentes de formação continuada de 
educadores.
 A dimensão ambiental deve constar dos currículos de 
formação de professores, em todos os níveis e em todas as 
disciplinas (art. 11, caput, Lei 9.795/99), devendo os professores em 
atividade receber formação complementar em suas áreas de 
atuação, com o propósito de atender adequadamente ao 
cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de 

36Educação Ambiental (art. 11, parágrafo único, Lei 9.795/99) . O art. 
11 da Lei 9.795/99 reconhece que a introdução da dimensão 
ambiental no sistema educativo exige um novo modelo de professor: 
a formação apresenta-se, assim, como a chave da mudança que se 
propõe, tanto pelos novos papéis que os professores terão que 
desempenhar no seu trabalho, como pela necessidade de que sejam 

37
os agentes transformadores de sua própria prática .

4.8. Educação ambiental não-formal

 As ações de educação ambiental não se restringem ao 
campo da educação escolar, podendo ser desenvolvida, de igual 

38modo, fora do referido âmbito . É a chamada educação ambiental 
não-formal.
 De acordo com o caput do art. 13 da Lei 9.795/99,   
entendem-se por educação ambiental não-formal (ou informal) as 
ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da 
coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e 

36
O cumprimento ao disposto no art. 11 da Lei 9.795/99 deverá ser observado por ocasião da 

autorização e supervisão do funcionamento de instituições de ensino e de seus cursos, nas 
redes pública e privada (art. 12, Lei 9.795/99).
37

MEDINA, Naná Mininni; SANTOS, Elizabeth da Conceição. Educação ambiental: uma 
metodologia participativa de formação. cit. p. 13.
38

VIEIRA, Liszt; BREDARIOL, Celso. Cidadania e política ambiental. Rio de Janeiro: Record, 
1998, p. 67. Esta conclusão, aliás, decorre da leitura do próprio art. 8º da Lei 9.795/99, segundo 
o qual as atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental “devem ser 
desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar” (grifamos).
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participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Dito de outro 
modo, é todo e qualquer trabalho desenvolvido fora do âmbito 
escolar, o que não descaracteriza o seu aspecto educativo, tendo em 

39vista que a concepção de aprendizagem vai além da sala de aula .
 Consoante dispõe o parágrafo único do art. 13 da Lei 
9.795/99, o Poder Público, em níveis federal, estadual e municipal, 
deverá incentivar:
 a) a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de 
massa, em espaços nobres, de programas e campanhas educativas, 
e de informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente;
 b) a ampla participação da escola, da universidade e de 

40organizações não-governamentais  na formulação e execução de 
programas e atividades vinculadas à educação ambiental não-
formal;
 c) a participação de empresas públicas e privadas no 

41desenvolvimento de programas de educação ambiental  em 
parceria com a escola, a universidade e as organizações não-
governamentais;

39
ZEPPONE, Rosimeire Maria Orlando. Educação ambiental: teoria e práticas escolares. 

Araraquara, SP: JM Editora, 1999, p. 26. A idéia de educação ambiental não-formal é 
estatuída, por exemplo, na Constituição Estadual de Pernambuco, cujo art. 209, em seu inciso 
X, impõe a “educação ambiental a todos os níveis de ensino, de maneira integrada e 
multidisciplinar, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para 
participação ativa na defesa do meio ambiente” (grifamos).
40

Em muitos países as organizações não-governamentais (ONGs) ajudam a formular políticas 
públicas; noutros, seu papel é o de fiscalizar projetos e denunciar arbitrariedades do Governo. 
No campo ambiental, tais ONGs estão sendo chamadas a desempenhar o relevante papel de 
buscar alternativas para a crise ecológica e social que, “pela degradação ambiental, ameaça o 
planeta e, pela globalização da pobreza, flagela a humanidade” (VIEIRA, Liszt; BREDARIOL, 
Celso. Cidadania e política ambiental. cit. p. 109). A própria legislação brasileira de educação 
ambiental reconhece tal relevância, ao incluir um representante das ONGs que desenvolvam 
ações em educação ambiental no Comitê Assessor do Órgão Gestor responsável pela 
coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental, o (art. 4º, IV, Decreto 4.281/02). A 
Lei n. 3.118, de 25.01.2007, que instituiu o Programa Estadual de Educação Ambiental no 
Amazonas, assim dispõe no § 1º de seu art. 2º: “O Poder Executivo promoverá a participação 
de empresas públicas e privadas, bem como de entidades não governamentais de proteção ao 
meio ambiente na realização das atividades de que trata este Programa”. De acordo com o § 2º 
do mesmo artigo citado, a participação no Programa Estadual de Educação Ambiental no 
Amazonas é restrita a entidades cadastradas na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e aos demais órgãos envolvidos na questão ambiental do 
Estado.
41

O Decreto 4.281/02, que regulamenta a Lei 9.795/99, assim dispõe: “Cabe ao Poder Público 
estabelecer mecanismos de incentivo à aplicação de recursos privados em projetos de 
Educação Ambiental” (art. 6º, § 1º). Compete ao Órgão Gestor da Política Nacional de 
Educação Ambiental supervisionar a recepção e emprego dos recursos privados aplicados em 
programas e projetos da área de educação ambiental (art. 3º, I, Decreto 4.281/02).
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 d) a sensibilização da sociedade para a importância das 
42unidades de conservação ;

 e) a sensibilização ambiental das populações tradicionais 
43ligadas às unidades de conservação ;

 f) a sensibilização ambiental dos agricultores;
 g) o ecoturismo.

4.9. Execução da Política Nacional de Educação 
Ambiental

 De acordo com o art. 14 da Lei 9.795/99, a coordenação da 
Política Nacional de Educação Ambiental ficaria a cargo de um órgão 
gestor, conforme definido em regulamento. 
 O Decreto 4.281/02, que regulamenta a Lei 9.795/99, criou 
referido o Órgão Gestor, o qual será dirigido pelos Ministros de 
Estado do Meio Ambiente e da Educação (art. 2º, caput, Decreto 
4.281/02), com o suporte técnico e administrativo das Secretarias-
Executivas dos Ministérios do Meio Ambiente e da Educação (art. 2º, 

44§ 2º, Decreto 4.281/02) .
 São atribuições do Órgão Gestor da Política Nacional de 
Educação Ambiental (art. 15, Lei 9.795/99): a) definição de diretrizes 
para implementação da educação ambiental em âmbito nacional; b) 
articulação, coordenação e supervisão de planos, programas e 
projetos na área de educação ambiental, em âmbito nacional; c) 
participação na negociação de financiamentos a planos, programas 
e projetos na área de educação ambiental.

42
A Lei n. 9.985, de 18.07.2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC). De acordo com o inciso I do art. 2º da referida lei federal, entende-se por 
unidade de conservação o “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder 
Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”.
43De acordo com o inciso XII do art. 4º da Lei 9.985/00, um dos objetivos das unidades de 
conservação é favorecer condições e promover a educação ambiental. Para uma análise 
pormenorizada do tema, vide: TOLEDO, Renata Ferraz de; PELICIONI, Maria Cecília Focesi. 
Educação ambiental em unidades de conservação. In: PHILIPPI JR., Arlindo; PELICIONI, 
Maria Cecília Focesi. Educação ambiental e sustentabilidade. Barueri, SP: Manole, 2005, p. 
749-769.
44

Com o objetivo de assessorar o Órgão Gestor, responsável pela coordenação da Política 
Nacional de Educação Ambiental, o Decreto 4.281/02 (art. 4º) criou Comitê Assessor, 
integrado por um representante de diversos órgãos, entidades e setores, dos quais 
destacamos os seguintes: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Conselho nacional de Educação, Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Organizações 
Não-Governamentais que desenvolvam ações em educação ambiental, dentre outros.
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 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de 
sua competência e nas áreas de sua jurisdição, devem definir 
diretrizes, normas e critérios para a educação ambiental, 
respeitados os princípios e objetivos da Política Nacional de 
Educação Ambiental (art. 16, Lei 9.795/99).
 A eleição de planos e programas, para fins de alocação de 
recursos públicos vinculados à Política Nacional de Educação 
Ambiental, deve ser realizada levando-se em conta os seguintes 

45
critérios (art. 17, Lei 9.795/99) : a) conformidade com os princípios, 
objetivos e diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental; b) 
prioridade dos órgãos integrantes do SISNAMA e do Sistema 
Nacional de Educação; c) economicidade, medida pela relação entre 
a magnitude dos recursos a alocar e o retorno social propiciado pelo 
plano ou programa proposto.
 O art. 19 da Lei 9.795/99 determina que os programas de 
assistência técnica e financeira relativos a meio ambiente e 
educação, em níveis federal, estadual e municipal, devam alocar 
recursos às ações de educação ambiental.

5. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO DO 
AMAZONAS

 Em sintonia com o art. 225, § 1º, VI, da CF, a Constituição do 
Estado do Amazonas, no inciso I de seu art. 230, assim estabeleceu: 
“Para assegurar o equilíbrio ecológico e os direitos propugnados no 
art. 229, desta Constituição, incumbe ao Estado e aos Municípios, 
entre outras medidas: I - promover a educação ambiental e difundir 
as informações necessárias à conscientização pública para as 
causas relacionadas ao meio ambiente”.
 No ano de 2005 foi instituída a Comissão Interinstitucional de 
Educação Ambiental do Estado do Amazonas – CIEA-AM, pelo 
Decreto estadual n. 25.043, de 01.06.2005.
 De acordo com o art. 1º do referido decreto, a CIEA-AM era 
vinculada aos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente e Educação e 
teria a finalidade de “promover a discussão, a gestão, a 
coordenação, o acompanhamento, a avaliação e a implementação 
da política de Educação Ambiental no Estado do Amazonas, 
inclusive de propor normas, observadas as disposições legais 
vigentes”.

45
Na eleição a que se refere o art. 17 da Lei 9.795/99, devem ser contemplados, de forma 

eqüitativa, os planos, programas e projetos das diferentes regiões do País (art. 17, parágrafo 
único, Lei 9.795/99).
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 Nos termos do art. 7º do Decreto estadual n. 25.043/2005, o 
Fórum Permanente de Educação Ambiental do Amazonas – FOPEA-
AM seria a instância de discussão e consulta da CIEA-AM, a fim de 
subsidiar as ações e programas da Comissão.
 O FOPEA/AM, órgão consultivo da CIEA-AM, reuniu 
profissionais que atuavam na área e, a partir da discussão de grupos 
Temáticos, procurou elaborar bases para a Política e Programa de 
Educação Ambiental do Estado do Amazonas a serem 
encaminhadas para a Comissão.
 No Estado do Amazonas, a Lei n. 3.118, de 25.01.2007, 
instituiu o Programa Estadual de Educação Ambiental.
 Posteriormente, editou-se a Lei n. 3.222, de 02.01.2008, que 
dispõe sobre a política de educação ambiental do Estado do 
Amazonas, tendo sido regulamentada pelo Decreto n. 32.555, de 
29.06.2012.

6. CONCLUSÕES

Há uma grande expectativa em torno da educação 
ambiental, que vem sendo chamada a dar conta da mudança de 
valores e atitudes da humanidade diante da natureza, sendo 
colocada como um dos pilares para a efetivação de um modelo de 
desenvolvimento sustentável, que propõe associar desenvolvimento 
econômico com preservação do meio ambiente.

É importante destacar, todavia, como o faz Mauro 
Guimarães, que a forte demanda gerada pelos problemas 
ambientais leva, muitas vezes, a que professores bem-
intencionados se aventurem em práticas com finalidades de 
educação ambiental, sem que tenham a oportunidade de aprofundar 

46
uma reflexão em conjunto com essas práticas .

Daí a importância do disposto no art. 11 da Lei 9.795/99 no 
processo de construção de um novo conhecimento de modo a que os 
esforços realizados por professores e técnicos possam ser mais 
produtivos diante das finalidades de uma educação ambiental que se 
pretenda crítica, assim considerada a que “aponte para as 
transformações da sociedade em direção a novos paradigmas de 

47justiça social e qualidade ambiental” .

46
GUIMARÃES, Mauro. Educação ambiental: no consenso um embate? Campinas, SP: 

Papirus, 2000 (Coleção Papirus Educação), p. 29.
47

GUIMARÃES, Mauro. Educação ambiental: no consenso um embate? cit. p. 28.
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Não se trata tão-somente de ensinar sobre a natureza, mas 
de educar “para” e “com” a natureza, consoante expõem Naná 
Mininni Medina e Elizabeth da Conceição Santos: trata-se de ensinar 
sobre o papel do ser humano na biosfera para a compreensão das 
complexas relações entre a sociedade e a natureza e dos processos 
históricos que condicionam os modelos de desenvolvimento 

48adotados pelos diferentes grupos sociais .
Da mesma forma, a educação ambiental surge como um 

49
verdadeiro instrumento de cidadania , pois se faz “para” a 
comunidade e “com” a comunidade, pois, sendo o meio ambiente um 
patrimônio universal, a educação para respeitá-lo e bem   
administrá-lo deve realizar-se com a participação democrática da 

50
população .

A educação ambiental apresenta-se como elemento 
estratégico na formação de ampla consciência crítica das relações 

51
sociais e de produção que situam a inserção humana na natureza . 
Disso resulta que não se deve atrelar a noção de educação 
ambiental a conceitos pré-determinados, impostos pela vida 
acadêmica, o que, como adverte Adalberto Carim Antônio, somente 
redundará “na resistência à sua assimilação e na negação de sua 

52natural transversalidade, de sua inegável interdisciplinariedade” .
A finalidade essencial da educação ambiental, em síntese, é 

fazer com que o ser humano deste novo milênio que se inicia 
53

compreenda sua condição no planeta  e que todos os seres 
54humanos partilham um destino comum . A tomada de consciência 

da comunidade do destino terrestre deve ser o acontecimento chave 
55

do novo milênio: nossa vida está ligada à vida do planeta . A 

48
MEDINA, Naná Mininni; SANTOS, Elizabeth da Conceição. Educação ambiental: uma 

metodologia participativa de formação. cit. p. 25.
49

MORAES, Rodrigo Jorge. Educação ambiental (Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999). cit. p. 
311.
50

MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 227.
51

LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. Educação ambiental e movimentos sociais na 
construção da cidadania ecológica e planetária. cit. p. 69.
52

ANTÔNIO, Adalberto Carim. A educação ambiental como paradigma para o terceiro milênio. 
In: ANTÔNIO, Adalberto Carim. Ecoletânea: subsídios para a formação de uma consciência 
jurídico-ecológica. Manaus: Valer, 2000, p. 31.
53

É o que Edgar Morin e Anne Brigitte Kern chamam de “consciência terrestre” (MORIN, Edgar; 
KERN, Anne Brigitte. Terra-pátria. Tradução de Paulo Azevedo Neves da Silva. 3. ed. Porto 
Alegre: Sulina, 2002, p. 62 e 99).
54

MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra-pátria. cit. p. 151-161.
55

MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra-pátria. cit. p. 178.
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educação ambiental tem o importante papel de fazer as presentes e 
futuras gerações tomarem consciência de sua (nossa) relação de 
simbiose com o planeta, e deixarem sua condição de mero parasita 
(a nossa situação atual), que condena à morte aquele em que habita 
sem ter consciência de que, a prazo, condena-se a si mesmo ao 

56
desaparecimento .
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 1.  Introdução
 
 O presente trabalho possui o objetivo de avaliar as defesas 
do executado na execução fiscal. O art. 16 da Lei n. 6.830/80 
determina que a defesa do executado far-se-á através de embargos 
à execução, ação autônoma que, em tese, seria o principal meio de 
defesa contra a execução da Fazenda Pública. 

1
 Todavia, a própria lei fiscal, em seu artigo 38 , não exclui a 
possibilidade de outras formas de defesa do executado, dentre elas 
estão ação anulatória e de repetição do indébito, além de mandado 
de segurança. Além disso, a doutrina e a jurisprudência permitem a 
exceção de pré-executividade, aumentando o plano de defesa na 
Execução Fiscal. 
 Diante disso, será analisado se esses diversos meio de 
defesas heterônomas, em especial a ação anulatória e a exceção de 
pré-executividade, não enfraquecem a que seria forma principal de 
defesa, qual seja, embargos à execução, uma vez que as primeiras 
não possuem requisitos necessários à interposição da segunda, 
como a necessidade de garantir o juízo, o que induz ao executado a 
utilizar os embargos à execução de forma residual ou, mesmo após o 
indeferimento dos embargos, ajuizar ação heterônoma para discutir 
a execução fiscal. 

1
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, 

na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do 
indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito 
preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de 
mora e demais encargos.
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 2.  Embargos à Execução 

 A possibilidade de defesa do executado através de 
embargos está prevista no art. 16 da Lei n. 6.830/80, que determina 
que os embargos devem ser opostos no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados do depósito, da juntada da prova de fiança bancária ou da 
intimação da penhora. 

2
 Sobre o depósito, Leonardo Carneiro da Cunha  salienta que 

3o Superior Tribunal de Justiça  possui entendimento firmado no 
sentido de que:

(...) não basta o depósito em dinheiro para que se tenha início o prazo 
de embargos à execução fiscal. Feito o depósito é necessário a 
formalização da penhora, com a posterior intimação do executado 
para, somente então, se iniciada a contagem do prazo para o 
oferecimento dos embargos. 

Do que se vê da determinação da lei, o executado só poderá 
opor embargos após garantir o juízo, ou seja, apresentar bens que 
satisfaçam a execução, o que beneficia a Fazenda Pública, uma vez 
que os bens suscetíveis à penhora já estão em juízo, aptos ao 
levantamento. 

Sobre a necessidade de garantir o juízo nos embargos à 
execução, merece analisar se esse requisito da execução fiscal 
permanece mesmo após a alteração do Art. 736 do CPC, que 
dispensa a caução para oposição de embargos à execução de título 
extrajudicial. 

4
No entendimento de Leonardo Carneiro da Cunha , essa 

necessidade de garantia de juízo não deve mais prevalecer em 
nosso ordenamento uma vez que a garantia não decorre da peculiar 
relação entre o particular e a Fazenda Pública, e sim porque à época 
da edição da Lei n. 6.830/80, esta era a regra geral para toda e 
qualquer execução. É o que se extrai do trecho a seguir: 

2
CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 11º Ed. Ed. Dialética, São 

Paulo, 2013, p. 453
3
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO EM DINHEIRO. 

EMBARGOS. PRAZO. TERMO INICIAL.
1. Havendo depósito em dinheiro da importância cobrada em execução fiscal, o prazo para 
oferecimento dos embargos do devedor tem como termo inicial a data da intimação do 
depósito. Precedentes da Segunda Turma.
2. Recurso especial provido. (REsp 707505/RJ, Ministro CASTRO MEIRA, T2, DJ 18/05/2007 
p. 318. 
4
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op. CIt. P. 455. 
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Quando da edição da Lei n. 6.830/1980, essa era um regra geral, 
aplicável a qualquer execução. Em qualquer execução – ressalvada 
obviamente a execução contra a Fazenda Pública, em que não há 
penhora, nem expropriação de bens, a apresentação de embargos 
dependia, sempre, da prévia garantia do juízo. A Lei n. 6.830/1980 
cuidou, nesse ponto, de copiar, reproduzir, seguir a regra geral; a 
segurança prévia do juízo como exigência para o ajuizamento dos 
embargos era uma regra geral, e não uma regra que decorresse da 
peculiar relação havida entre o particular e a Fazenda Pública. À 
evidência, não se trata de regra especial criada pela legislação em 
atenção às peculiaridades da relação de direito material, mas de mera 
repetição de lei especial, de regra geral antes prevista no CPC. Não 
incide, portanto, o princípio de que a regra geral posterior não derroga 
a especial anterior. 

Contudo, há de se salientar que o entendimento do 
eminente jurista não é o que vigora em nossos Tribunais. O Superior 
Tribunal de Justiça já julgou, inclusive em sede de recursos 
especiais repetitivos, que a alteração legislativa do Art. 736 do CPC 
não atinge a Lei de Execução Fiscal, em razão do princípio da 
especialidade, se não vejamos: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 
GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. PREVISÃO ESPECÍFICA. 
LEI 6.830/80. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.  RESP PARADIGMA 
1.272.827/PE.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia do pleito executivo 
é condição de processamento dos embargos de devedor nos exatos 
termos do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80.
2. A matéria já foi decidida pela Primeira Seção no rito dos recursos 
repetitivos (art. 543-C do CPC), quando do julgamento do REsp n. 
1.272.827/PE, relatoria do Min. MAURO CAMPBELL MARQUES.
3. Na ocasião, fixou-se o entendimento segundo o qual "Em atenção 
ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do 
CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC, dada pela Lei n. 
11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante 
dos embargos – não se aplica às execuções fiscais, diante da 
presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei 
n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a 
apresentação dos embargos à execução fiscal." (REsp 
1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/5/2013, DJe 31/5/2013) Agravo 
regimental improvido.
(AgRg no REsp 1395331 / PE, Ministro HUMBERTO MARTINS, T2, 
DJe 13/11/2013)

Firmada a necessidade de o executado garantir o juízo, pode 
se indagar se tal norma valeria para o beneficiário da justiça gratuita. 
Em outras palavras, a condicionante de garantia do juízo não estaria 
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tolhendo o direito de acesso à justiça, limitando-a aos que possuem 
condições financeiras de depositar o valor do crédito tributário 
supostamente devido? 

Esta não é, todavia, a visão do STJ. Em seu julgado mais 
recente a Corte decidiu que o pedido de justiça gratuita não exime o 
beneficiário da garantia do juízo. Vide: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 Do CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA 
DO JUÍZO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO DA 
ESPECIALIDADE DAS LEIS.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação 
jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com 
enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.
2. Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de embargos à 
execução fiscal sem garantia do juízo pelo beneficiário da justiça 
gratuita.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia do pleito 
executivo fiscal é condição de procedibilidade dos embargos de 
devedor nos exatos termos do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80.
4. O  3º, inciso VII, da Lei n. 1.060/50 não afasta a aplicação do art. 
16, § 1º, da LEF, pois o referido dispositivo é cláusula genérica, 
abstrata e visa à isenção de despesas de natureza processual, 
não havendo previsão legal de isenção de garantia do juízo para 
embargar. Ademais, em conformidade com o princípio da 
especialidade das leis, a Lei de Execuções Fiscais deve prevalecer 
sobre a Lei n. 1.060/50. Recurso especial improvido (REsp 1437078 / 
RS, Ministro HUMBERTO MARTINS, T2 , DJe 31/03/2014) 

No que tange aos efeitos dos embargos, questiona-se se 
estes possuem o condão de suspender a execução, após a garantia 

5
do juízo. Sobre o tema assevera Leonardo Carneiro da Cunha :

 
A Lei n. 6.830/1980 não trata dos efeitos decorrentes da propositura 
dos embargos do executado. Incidem, diante disso, as novas regras 
contidas no Código de Processo Civil. Significa, então que, ajuizados 
os embargos, a execução fiscal, cabendo ao juiz, diante de 
requerimento do executado e convencendo-se da relevância do 
argumento e do risco do dano, atribuir efeito suspensivo. Em outras 
palavras, a execução fiscal será suspensa, não pela propositura dos 
embargos, mas sim com a determinação judicial de que os embargos 
merecem, no caso concreto, ser recebidos com efeito suspensivo.
 

Sobre a aplicação do art. 739-A, §1º do CPC, que trata do 

5
CUNHA. Leonardo Carneiro da. Op. Cit. P. 459. 

274 DOUTRINA



efeito suspensivo na execução de título extrajudicial, à Lei n. 
6.830/80, é salutar a transcrição do REsp 1.272.827/PE, que 
enfrentou e afastou as dúvidas quanto ao tema. Vide:

 
P R O C E S S U A L  C I V I L .  T R I B U T Á R I O .  R E C U R S O 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. 
APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES 
FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E 
ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA 
ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE 
GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO 
(PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO 
SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM 
EXECUÇÃO FISCAL.
1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de 
atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente 
ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, 
que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de 
Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 
CPC/73), nele incluindo o §1º do art. 739, e o inciso I do art. 791.
2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, 
de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da 
dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do 
Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma 
lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos 
suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os 
excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de 
construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente 
amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 
8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos – 
Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção 
II, p. 1696.
3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF 
e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do 
devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada 
expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 
8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.
4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios 
que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda 
Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a 
eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre 
o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir 
que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções 
Fiscais - LEF e o art. 53, §4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, 
foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de 
efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao 
regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações 
específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao 
crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 
que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas 
interpretações doutrinárias.
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5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da 
Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, 
são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos 
embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam 
com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) 
que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos 
embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: 
apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da 
fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável 
ou de difícil reparação (periculum in mora).
6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a 
reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei 
n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante 
dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da 
presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei 
n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a 
apresentação dos embargos à execução fiscal.
7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da 
interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o 
inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se 
de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa 
conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, 
conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas 
deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 
1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 
julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira 
Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg 
no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito 
Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, 
Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no 
REsp 1.103.465 /RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, 
julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag 
n.1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 
21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro 
Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 
1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 
26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana 
Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. 
Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.
8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada 
pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino 
Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 
1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 
Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo  REsp 1.291.923 / PR, Primeira 
Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.
9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 
543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
(REsp 1272827 / PE, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, S1, 
DJe 31/05/2013) 
 

Do julgado supra resta comprovado que a oposição dos 
embargos do devedor, por si só, não suspende a execução, o pedido 
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deve ser solicitado pelo recorrente à luz do fumus boni juris e do 
periculum in mora, pressupostos a serem analisados pelo 
magistrado no caso concreto.

Contudo, impende ressaltar que há um caso em que o efeito 
suspensivo deve se dar de forma automática. Trata-se de hipótese 

6de penhora em dinheiro, uma vez que, conjugando o art. 19  com o 
7

art. 32, §1º , ambos da Lei n. 6.830/80, conclui-se que, quando for 
caso de penhora em dinheiro, os embargos terão efeito suspensivo, 
uma vez que a quantia só poderá ser liberada após o trânsito em 
julgado. 

Em outras palavras, quando chegar à fase satisfativa da 
execução os embargos terão efeito de suspendê-la, pois não poderá 
haver adjudicação de bens ou levantamento de depósito por parte da 
Fazenda Pública até o trânsito em julgado. 

Por fim, no tocante à matéria de defesa a ser apresentada 
pelo devedor, a Lei n. 6.830/80 prevê que este pode alegar toda 
matéria útil à defesa, juntando nos autos documentos e rol de 
testemunhas, até 3 (três), ou a critério do juiz até 6 (seis). Poderá 
alegar, ainda, impedimento, suspeição do juiz e incompetência 
relativa do juízo, na forma prevista no Código de Processo Civil. Não 
caberá reconvenção e, segundo a Lei, não caberia compensação. 

Todavia, a vedação da lei quanto à alegação de 
compensação não prevalece, uma vez que o STJ assentou 
entendimento de que a Lei n. 8.383/91 regulou a compensação em 
matéria tributária, sendo possível a argumentação em sede de 
embargos à execução. 

Tal argumento foi objeto de enunciado de Súmula n. 394 do 
STJ que dispõe: “é admissível, em embargos à execução, 
compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na 
fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual”. 

Após essa inovação jurisprudencial, nota-se que só não 
caberá ao devedor alegar reconvenção em sede de embargos, o que 

6
Art. 19 - Não sendo embargada a execução ou sendo rejeitados os embargos, no caso de 

garantia prestada por terceiro, será este intimado, sob pena de contra ele prosseguir a 
execução nos próprios autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias:
 I - remir o bem, se a garantia for real; ou
 II - pagar o valor da dívida, juros e multa de mora e demais encargos, indicados na 
Certidão de Divida Ativa pelos quais se obrigou se a garantia for fidejussória.
7
Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos:

(...)
§ 2º - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será 
devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo 
competente.
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faz concluir que a matéria a ser discutida pelo executado foi ainda 
mais ampliada. 

3.  Exceção de pré-executividade 

Feitas as considerações sobre os embargos à execução, 
passa-se à análise sobre o cabimento da exceção ou objeção de  
pré-executividade na execução fiscal. 

Apesar de o processo de execução não comportar defesa, 
cabendo ao devedor ajuizar uma ação autônoma, a doutrina e a 

8
jurisprudência  começaram a aceitar a viabilidade de o devedor 
arguir algumas matérias no próprio processo executivo. 

Sobre o conceito de exceção de pré-executividade,  
destaca-se a lição de Vittorio Cassone e Maria Eugênia Teixeira 

9
Cassone , se não vejamos:

Exceção de pré-executividade significa dizer, é levantada uma 
exceção (à execução) antes da execução propriamente dita, ou, em 
palavras outras: “defesa sem embargos e sem penhora”.

Essa possibilidade de defesa por simples petição no próprio 
processo, contudo, possui algumas limitações, ou seja, sua esfera 
de incidência é mais restrita que a dos embargos à execução. 

Destarte, só será cabível exceção de pré-executividade 
quando se tratar de matéria de ordem pública, que possa ser 
conhecida de ofício pelo magistrado e que dispense dilação 
probatória. 

Diante das explanações feitas acima, questiona-se se seria 
possível oposição de exceção de pré-executividade em sede de 
execução fiscal já que a dívida ativa regularmente inscrita possui 
presunção de certeza e liquidez. Todavia, essa presunção deve ser 
considerada juris tantum – relativa -, ou seja, uma vez que o 
executado possui prova inequívoca, esta afastará a certeza e a 
liquidez da dívida, o que permite o ajuizamento de exceção de      
pré-executividade. 

8
A Lei n. 13.105/15, que instituiu o novo código de processo civil, possui dispositivo que, 

segundo a doutrina processual, teria normatizado a exceção de pré-executividade. O artigo 
estabelece que “todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da 
sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos 
próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz”. 
 CASSONE, Vittorio, CASSONE, Maria Eugênia Teixeira. Processo Tributário: Teoria e Prática. 
4ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 523.
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As hipóteses de cabimento da exceção de pré-executividade 
são taxativas, conforme se vê da decisão do Superior Tribunal de 
Justiça, in verbis: 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – 
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO – 
HIPÓTESES TAXATIVAS – MATÉRIAS PASSÍVEIS DE SEREM 
CONHECIDAS EX OFFICIO PELO JUÍZO.
É indeclinável que a exceção de pré-executividade pode ser oposta 
independentemente da interposição de embargos à execução, sem 
que esteja seguro o juízo. No entanto, não é a argüição de qualquer 
matéria de defesa que autoriza o enquadramento da questão no 
âmbito da exceção de pré-executividade. Nem tampouco pode 
ser utilizada como substitutivo de embargos à execução.
Somente matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz 
é que autorizam o caminho da exceção de pré-executividade: 
condições da ação, pressupostos processuais, eventuais nulidades, 
bem como as hipóteses de pagamento, imunidade, isenção, anistia, 
novação, prescrição e decadência.
Agravo de instrumento a que se nega provimento ( 5ª Turma do TRF 
da 3ª Região, AG/SP n° 2003.03.00.021642-1, Rel. Juíza Suzana 
Camargo, DJU 18.11.03, p. 382.) 

Para afastar qualquer dúvida sobre o tema, é salutar a 
transcrição do Enunciado de Súmula n. 393 do STJ, a seguir 
transcrito: 

Súmula 393: A exceção de pré-executividade é admissível na 
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que 
não demandem dilação probatória.

Nota-se, com a súmula supracitada, que o debate já foi 
superado, sendo plenamente possível a utilização de exceção de 
pré-executividade na execução fiscal, caso haja prova inequívoca de 
matéria de ordem pública. 

Quanto ao momento de apresentação da exceção de       
pré-executividade impende salientar que esta é ofertada geralmente 
antes da penhora dos bens do devedor, já que esse meio de defesa é 
utilizado para evitar a constrição do patrimônio do executado. No 
entanto, nada impede que o executado, após o prazo para embargos 
à execução, ofereça exceção de pré-executividade sobre matéria de 
ordem pública. 

No que tange aos efeitos da exceção, esta não tem a 
faculdade de sustar a execução fiscal. Contudo, pode o devedor 
suspender a exigibilidade do crédito tributário através do depósito 
integral e em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN. 

Por fim, frisa-se que, ao contrário dos embargos, não se 
exigirá garantia de juízo na exceção de pré-executividade, ou seja, 
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esta será um meio de defesa menos oneroso para o executado, 
apesar de ter âmbito mais restrito que aquele. Essa afirmação 
coaduna com a jurisprudência do STJ, vide: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO 
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO. 
FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ainda que 
haja conexão entre ação ordinária em que se discute débito fiscal e 
eventual execução fiscal, a suspensão desta só é permitida 
mediante o oferecimento de garantia do juízo o que, conforme 
consignado pela Corte de origem, não ocorreu. 2. Precedentes de 
ambas as Turmas de Direito Público. 3. Agravo regimental não 
provido. (AgRg no Ag 1146326 / SP, Ministro Mauro Campbell 
Marques, 2ª Turma, Data do Julgamento 08/09/2009)

Esgotada a análise da exceção de pré-executividade,   
inicia-se com as explicações de outro meio heterônomo de defesa na 
execução fiscal: ação anulatória. 

4.  Ação anulatória de débito fiscal 

Em que pese os meios de defesa anteriormente abordados, 
poderá o réu fazer uso de ações não incidentais à execução, como 
ação anulatória de débito fiscal, segundo se extrai do art. 38 da Lei  
n. 6.830/80, in verbis: 

Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é 
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de 
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação 
anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito 
preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido 
dos juros e multa de mora e demais encargos.

A ação anulatória tem natureza desconstitutiva do 
lançamento e possui causa de pedir a existência de lançamento pela 
Fazenda Pública, ou algum vício que torna o título inexigível. 

Ressalta-se que a ação anulatória, por ser direito do 
devedor, pode ser oposta a qualquer tempo, antes ou depois do 
início da execução, tendo ou não sido ajuizados embargos à 
execução. Tal afirmativa corrobora com a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, a seguir transcrito: 

EXECUÇÃO FISCAL. ANULATÓRIA. PRAZO. EMBARGOS.    
Cuida-se de recurso especial em que o município recorrente 
aponta ser inadmissível o executado ajuizar ação anulatória 
após o transcurso do prazo para oposição dos embargos à 
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execução e ser impossível a aplicação da teoria da causa “madura” 
porque a controvérsia dos autos demanda a análise de matéria de 
prova. Explica o Min. Relator que o ajuizamento da ação anulatória 
de lançamento fiscal é direito do devedor (direito de ação) 
insuscetível, portanto, de restrição, podendo ser exercido antes 
ou depois da propositura da ação exacional, não obstante o rito 
previsto nesses casos ser o da ação de embargos do devedor 
como instrumento hábil à desconstituição da obrigação 
tributária, cuja exigência já é exercida judicialmente pela 
Fazenda. Aponta que a diferença entre a ação anulatória e a de 
embargos à execução é a possibilidade de suspensão dos atos 
executivos até seu julgamento. Assim, na ação anulatória, para que 
haja suspensão do executivo fiscal, assumindo a mesma 
natureza dos embargos à execução, é necessário o depósito do 
valor integral do débito exequendo (art. 151 do CTN). Nesse caso, 
ostenta o crédito tributário o privilégio da presunção de sua 
legitimidade (art. 204 do CTN). Ressalta ainda que, no caso dos 
autos, o pedido de ação anulatória não teve a pretensão de 
suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas de desconstituir 
lançamentos tributários eivados de ilegalidade. Daí haver lícito 
exercício do direito subjetivo de ação. Por fim, o Min. Relator 
considerou que, quanto à controvérsia sobre a necessidade de 
produção probatória, que inviabiliza a aplicação do art. 515, § 3º, do 
CPC, ela encontra óbice na Súm. n. 7-STJ. Diante do exposto, a 
Turma conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte, negou-lhe 
provimento. Precedentes citados: REsp 854.942-RJ, DJ 26/3/2007; 
AgRg no REsp 701.729-SP, DJe 19/3/2009; REsp 747.389-RS, DJ 
19/9/2005; REsp 764.612-SP, DJ 12/9/2005, e REsp 677.741-RS, DJ 
7/3/2005. (REsp 1.136.282-SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 
3/12/2009)

Além de poder ser proposta a qualquer tempo, o julgado 
acima expõe outra característica da ação anulatória, qual seja, a 
dispensabilidade de garantia do juízo como condição para seu 
ajuizamento. 

Neste diapasão, é necessário reproduzir o teor da Súmula 
Vinculante n. 28 do STF. Vide:

 
Súmula Vinculante 28: É inconstitucional a exigência de depósito 
prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 
pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário.

Sobre o assunto, analisa Luiz Gustavo Levate e Felipe 
10

Caixeira Carvalho : 

10
LEVATE, Luiz Gustavo e CARVALHO, Felipe Caixeta. Lei de Execução Fiscal à luz d doutrina 

e da jurisprudência. Ed. Fórum, 1º Ed. Belo Horizonte, 2010. P. 386. 
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Tal exigência é completamente descabida em face do princípio 
constitucional da inafastabilidade da jurisdição, vez que a exigência 
de depósito do valor da dívida pode ser (e muitas vezes efetivamente 
o é) inviável para diversos contribuintes, de maneira que a exigência 
legal passa a ser um impedimento ao acesso ao acesso ao Judiciário. 
O princípio da inafastabilidade da jurisdição é uma das maiores 
garantias do cidadão, especialmente em face do próprio Estado, 
como é o caso da ação anulatória. É um dos pilares do Estado 
Democrático de Direito, onde o Estado não pode escusar ao 
cumprimento da lei, tal como todos os demais. 

Conforme entendimento supra, se deduz que, na ação 
anulatória, não se poderá exigir o depósito prévio do crédito 
tributário, pois se esse fosse uma condição estar-se-ia violando o 
direito ao acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV da Constituição 

11
Federal . 

Depreende-se que essa é uma diferença entre a ação 
anulatória e os embargos à execução, já que, como visto, estes 
necessitam da garantia de juízo como pressuposto de 
admissibilidade. 

Outra distinção diz respeito ao efeito suspensivo do crédito 
tributário na ação anulatória. A ação em comento não possui a 
prerrogativa de suspender a execução fiscal, não evitando, portanto, 
a constrição judicial dos bens do executado. Entretanto, assim como 
visto anteriormente com a exceção de pré-executividade, se houver 

12
o depósito integral e em dinheiro  do valor correspondente ao 
crédito fiscal, suspenderá a exigibilidade do crédito, nos termos do 
art. 151, II do CTN. 

Neste sentido, segue o acórdão do STJ:
 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA 
EXECUÇÃO FISCAL. ART. 265 DO CPC. INVIABILIDADE. 
AUSENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E 
A GARANTIA DO JUÍZO. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS 
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR 7/STJ. AGRAVO NÃO 
PROVIDO.
1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no 
entendimento acerca da impossibilidade de ser deferida a 

11
Art. 5º 

(...)
XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. 
12

Súmula 112 do STJ: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for 
integral e em dinheiro. 
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suspensão do executivo fiscal apenas ante o ajuizamento de 
ação anulatória, sem que estejam presentes os pressupostos 
para o deferimento de tutela antecipada ou esteja garantido o 
juízo ou, ainda, ausente o depósito do montante integral do 
débito como preconizado pelo art. 151 do CTN. Precedentes" 
(AgRg no AREsp 80.987/SP, Primeira Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO 
NUNES MAIA FILHO, DJe 21/2/2013).
2. A inversão do julgado, nos termos propostos pelo agravante 
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento 
vedado em recurso especial, nos termos do enunciado sumular 
7/STJ.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 298798 / RS, 
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, T1 , DJe 11/02/2014) 

Existe, ainda, a possibilidade de o devedor, através da ação 
anulatória, pedir antecipação de tutela, o que também acarretará a 

13
suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, V , do 
CTN. Neste sentido é a jurisprudência do STJ. Se não vejamos:

 
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 
DÉBITO FISCAL PROPOSTA DURANTE A TRAMITAÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. CONEXÃO. SUSPENSÃO 
DE ATOS EXECUTIVOS MEDIANTE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
POSSIBILIDADE.
 1. Não viola o art. 535 do CPC, nem importa negativa de prestação 
jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado 
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, 
adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo 
integral a controvérsia posta. 
2. Se é certo que a propositura de qualquer ação relativa ao débito 
constante do título não inibe o direito do credor de promover-lhe a 
execução (CPC, art. 585, § 1º), o inverso também é verdadeiro: o 
ajuizamento da ação executiva não impede que o devedor exerça o 
direito constitucional de ação para ver declarada a nulidade do título 
ou a inexistência da obrigação, seja por meio de embargos (CPC, art. 
736), seja por outra ação declaratória ou desconstitutiva. 
3. Não tendo sido proposta a ação de embargos ou tendo sido o 
respectivo processo extinto sem julgamento de mérito, nada 
impede que o devedor intente outra ação cognitiva com aquele 
mesmo propósito (ver declarada a nulidade do título ou a 
inexistência da obrigação), embora sem a eficácia de suspender 
a ação executiva, cujos atos podem ser paralelamente 
praticados. Nesse caso, presentes os requisitos de 
verossimilhança e risco de dano, é cabível antecipação da tutela 

13'Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial 
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na ação cognitiva superveniente, inclusive para o efeito de 
suspender atos executivos.   
4.Recurso especial a que se nega provimento.  (REsp 758.655/RS, 
Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 03/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 290)

Ante o exposto, depreende-se que ação anulatória não 
depende da existência da execução fiscal, é uma ação autônoma 
que poderá ser proposta a qualquer tempo e, mesmo não 
suspendendo o processo executivo, há meios alternativos para o 
devedor alcançar a inexigibilidade do crédito, sem a necessidade 
prévia de garantia do juízo, tal como ocorre nos embargos do 
devedor.

 
5. Do enfraquecimento dos embargos à execução 

perante as demais formas de defesa do executado 

Depois de discorridas as explicações sobre os principais 
meios de defesas do executado, é salutar analisar se estes são 
tratados de forma uniforme pela doutrina e jurisprudência pátria. 

Como se viu, existe o meio principal de impugnação da 
execução fiscal, qual seja, embargos à execução, previsto na Lei    
n. 6.830/80. Para sua oposição exige-se garantia do juízo, bem 
como o prazo de 30 (trinta) dias contados, consoante entendimento 
jurisprudencial, da intimação da efetivação do depósito. A matéria de 
defesa é ampla, contudo condicionada às limitações temporais e 
econômicas, citadas acima. 

Por outro lado, tem-se a exceção de pré-executividade, 
impugnação autorizada pela jurisprudência e doutrina na execução 
fiscal. Não se trata de ação autônoma, mas, sim, de petição 
intermediária no processo executivo. Tem como principal 
característica a defesa do devedor antes da penhora e sem 
necessidade de garantia do juízo. Contudo, não há prazo específico 
para o ajuizamento da exceção, podendo essa ocorrer mesmo após 
o prazo para oposição de embargos à execução. A matéria a ser 
abordada é mais restrita, somente podendo ser alegada a que pode 
ser conhecida de ofício pelo juiz e que não precise de dilação 
probatória. 

Por fim, a própria Lei n. 6.830/80 permite ao devedor a 
utilização de defesas heterônomas, que dispensam a propositura da 
execução fiscal. Dentre estas, destaca-se a ação anulatória, que 
visa a impugnar débitos já inscritos em dívida ativa, em execução 
fiscal ou não. Por ser independente da execução fiscal, não se 
restringe ao prazo dos embargos do devedor. Outro ponto de 
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destaque é a vedação de depósito prévio para o ajuizamento da 
demanda, que inclusive é objeto de súmula vinculante, como visto 
anteriormente. 

Ante o exposto, verifica-se que dentre os diversos meios de 
defesa do executado, a tutela típica, que seriam os embargos, 
perdeu força diante dos rígidos requisitos para sua oposição. Se por 
um lado a jurisprudência reafirma o disposto na Lei n. 6.830/80 
quanto a necessidade de garantia do juízo nos embargos, por outro 
edita súmula vinculante no sentido de proibir a exigência de depósito 
para proposição de ação anulatória, em razão do princípio da 
inafastabilidade da jurisdição. 

Ainda, se a matéria for de ordem pública e existir prova 
inequívoca, este poderá, por simples petição, ofertar exceção de 
pré-executividade, mesmo antes da constrição judicial de seu 
patrimônio. Todavia, se o executado escolher a via dos embargos 
esta se dará de forma autônoma, exigindo-se a garantia de penhora 
de seus bens. 

É certo que os embargos possuem uma matéria de defesa 
mais ampla, conglobando o objeto das outras vias. Mas, se o 
devedor só possui o argumento da prescrição do crédito, por 
exemplo, preferirá a via menos gravosa para si e seu patrimônio, que 
é a exceção de pré-executividade, e não os embargos da execução. 

Finalmente, destaca-se que mesmo que os demais meios de 
defesa não possuam efeito suspensivo previsto nos embargos, pode 
o devedor conseguir tal efeito através do depósito integral e em 
dinheiro do valor do crédito ou tutela antecipada. 

Sendo assim, ao se defrontar com argumento de defesa do 
qual caberá embargos, bem como ação heterônoma ou exceção de 
pré-executividade, o devedor tenderá a escolher as duas últimas, 
visto que menos gravosas para si, diminuindo a incidência dos 
embargos à execução.

6. Conclusão 

Apresentadas as explanações acerca dos meios de defesa 
do devedor na execução fiscal, pode se depreender que, apesar de a 
Lei n. 6.830/80 colocar os embargos como principal meio de 
impugnação, na prática essa incidência é afetada pelos rígidos 
requisitos para a proposição de tal demanda. 

Isso porque a doutrina e a jurisprudência não dispensam o 
mesmo tratamento dos embargos às demais formas de defesa do 
devedor. A desnecessidade de depósito do valor da dívida e a 
ausência de prazo para oposição tornam as ações autônomas e a 
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exceção de pré-executividade mais vantajosas para o executado. 
Conquanto sejam tutelas de natureza diversas, é fato que em uma 
situação em que esse possa optar por um meio menos gravoso e 
oneroso, assim o fará. 

Conclui-se, portanto, que as vias difusas de impugnação da 
execução fiscal tornam os embargos do devedor um meio residual, 
menos atraente para a parte, somente acionado quando a matéria 
de defesa não puder ser aduzida por nenhuma outra forma de 
impugnação. Não era o que deveria ocorrer, já que estes 
proporcionam ao executado uma forma de defesa mais ampla, 
contudo, a abordagem dada a essa tutela pelos tribunais e pela 
doutrina pátria ocasionam tal situação. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO NORMATIVA E PROBLEMÁTICA

É comum aos atuantes em litígios que envolvem a Fazenda 
Pública o questionamento quanto à razoabilidade da previsão do §4º 
do art. 14 da Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/09), que 
assim preconiza:

Art. 14. ...omissis...
(...) 
§4º. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias 
assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a 
servidor público da administração direta ou autárquica federal, 
estadual e municipal somente será efetuado relativamente às 
prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da 
inicial.

Com o intuito de demonstrar em que contexto teve origem a 
referida norma, passa-se a traçar um rápido cotejo histórico acerca 
de seu advento no ordenamento jurídico brasileiro.

O Mandado de Segurança foi inicialmente previsto pela Lei 
n. 191/36, exaustivamente disciplinado pelo Código de Processo 
Civil de 1939, cujas disposições foram alteradas pela Lei n. 1.533/51, 
sem que houvesse, até então, qualquer restrição expressa à busca 
de parcelas pretéritas por intermédio desse instrumento.

Trata-se deuma ação de natureza constitucional, 
contemplada no art. 5º, LXIX, da CRFB/88, com o intuito de “... 
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 
habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 
exercício de atribuições do Poder Público.»

Desse modo, se o instrumento constitucional visa tão-
somente a fazer cessar ou impedir que se inicie (nos casos de 
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mandado de segurança preventivo), a prática do ato ilegal ou 
abusivo, a rigor, não poderia se prestar à tutela de situações 
pretéritas. Não obstante, diversos foram os pleitos dessa natureza 
que aportaram ao judiciário e passaram a ser afastados pelos 
julgadores.

Nessa seara foi que, em 13/12/1963, o Supremo Tribunal 
Federal editou as Súmulas 269 e 271: 

SÚMULA Nº 269
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

SÚMULA Nº 271
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos 
patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser 
reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Na linha do entendimento jurisprudencial que àquela altura 
foi sumulado, editou-se, em 09 de junho de 1966, a Lei n. 5.021, cujo 
art. 1º previu exatamente que “o pagamento de vencimentos e 
vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de 
mandado de segurança a servidor público da administração direta 
ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado 
relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do 
ajuizamento da inicial.”

Inobstante o advento da referida regra, é preciso ter em 
mente que ao se afastar um ato ilegal ou abusivo, por meio do 
mandado de segurança, parte-se do reconhecimento de um direito, 
direito esse que, por vezes, não tem consequências apenas 
prospectivas, mas também pretéritas e que não podem ser 
satisfeitas dentro do mesmo processo.

Diante das súmulas do STF e da previsão legal expressa de 
vedação à persecução de parcelas pretéritas no bojo do próprio 
mandamus, os impetrantes se deparam com a necessidade de 
utilização da via ordinária.

Esse é o enfoque central do questionamento de 
razoabilidade e até mesmo de constitucionalidade da vedação ao 
efeito pretérito no mandado de segurança.

Isso porque se a parte opta por utilizar a ação constitucional 
para afastar determinado ato ilegal ou abusivo que tenha produzido 
consequências pretéritas, ver-se-á obrigada a ajuizar uma nova 
demanda, dessa feita uma ação ordinária, com procedimento bem 
menos célere, para, a rigor, debater o mesmo tema já exaurido no 
bojo do MS.
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Dentre as dificuldades que o manejo de duas ações para a 
satisfação de um único direito – ainda que referente a períodos 
distintos – podem gerar merecem destaque: a morosidade na 
prestação jurisdicional e a possibilidade de julgamentos conflitantes, 
uma vez que é reaberta uma discussão jurídica já encerrada em 
processo anterior, demandando, pois, especial atenção.

POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E 
PONDERAÇÕES CONSEQUENTES 

Com o intuito de sanar justamente o risco de julgamentos 
conflitantes, acima mencionado, foi que a jurisprudência consolidou 
o entendimento pela impossibilidade de se rediscutir no bojo da ação 
ordinária a questão meritória já definida quando do julgamento do 
mandado de segurança, sob pena de violação à coisa julgada. 

Vejamos a posição do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS PRETÉRITAS. MANDADO DE 
SEGURANÇA. DISCUSSÃO. COISA JULGADA. PROVIMENTO 
NEGADO.
1. O direito reconhecido em mandado de segurança não pode ser 
discutido em ação de cobrança que visa ao pagamento de 
parcelas anteriores à impetração, sob pena de ofensa à coisa 
julgada.
Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1158349/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015)

Esse direcionamento, todavia, finda por cercear o direito 
constitucional à ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da CRFB/88, 
retirando da parte demandada o direito/dever de arguir, em sua 
contestação, toda a matéria de defesa, conforme preconiza o art. 300 
do CPC.

Ademais, o fundamento de violação à coisa julgada não 
parece convencer. Vejamos o que dispõe os §§ 1º, 2ºe 3º do art. 301 
do CPC acerca do tema:

Art. 301. ...omissis...

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se 
reproduz ação anteriormente ajuizada. 

§ 2º Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a 
mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 

§ 3º Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; há 

289DOUTRINA



coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, 
de que não caiba recurso. 

Como se nota, só há coisa julgada quando se reproduz ação 
idêntica a outra anteriormente ajuizada e para que se conclua pela 
referida identidade, faz-se necessária a presença de 3 (três) 
elementos: (i) mesmas partes, (ii) mesma causa de pedir e (iii) 
mesmos pedidos.

Considerando que no Mandado de Segurança a relação 
jurídica  não se estabelece entre o impetrante e a autoridade coatora, 
mas sim entre aquele e a pessoa de Direito público a que a 
autoridade integra, não há como negar identidade quanto a esse 
primeiro elemento (i).

No que pertine à causa de pedir (ii), quando se fala em ação 
ordinária de cobrança de parcelas pretéritas de MS usualmente 
ocorre essa plena identidade.

Nada obstante, quanto ao item (iii), nota-se haver total 
distinção entre os pedidos do mandado de segurança e os da ação 
ordinária, justamente porque naquele só se pode pleitear a 
suspensão do ato coator, com pagamento das parcelas que se 
venceram para frente, ao passo que na ação ordinária se busca a 
cobrança de valores, que, justamente por se referirem a períodos 
pretéritos, não puderam ser objeto do pedido no mandado de 
segurança.

Dessa forma, em não havendo identidade de pedidos, não há 
como se falar em coisa julgada.

Por outra ótica, se não é possível discutir o mérito no bojo da 
ação ordinária, sob pena de violação à coisa julgada, não seria, 
então, o caso de se extingui-la, sem julgamento do mérito, nos 
moldes do art. 267, V, do CPC, que prevê a extinção justamente para 
a hipótese de coisa julgada?

Como se pode constatar, diversas são as considerações que 
decorrem do entendimento pela impossibilidade de se rediscutir o 
mérito do mandado de segurança no bojo da ação ordinária, ao 
fundamento da ocorrência de coisa julgada.

É compreensível que o Judiciário, com tal medida, tenha por 
intuito evitar a ocorrência de julgamentos contraditórios em 
demandas que possuem a mesma causa de pedir, contudo, essa não 
parece ser a melhor alternativa.

Se a lei veda a persecução de parcelas anteriores à 
impetração no bojo do mandado de segurança, obrigando a parte ao 
manejo de nova ação, deve-se assegurar que nesta ocorra a 
plenitude de defesa, em respeito ao direito fundamental previsto no 
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art. 5º, LV, da CRFB/88. E nem caberia eventual argumento de que a 
defesa teria ocorrido no bojo do mandado de segurança, pois além 
de se tratar de pedido distinto, comportando, pois, nova defesa, esta, 
no mandado de segurança, ocorre de maneira mais simplificada, 
uma vez que seu rito não comportar dilação probatória.

A questão, contudo, não é simplória, pois não se nega que o 
manejo de duas ações com a mesma causa de pedir represente um 
imbróglio à efetividade da prestação jurisdicional, ocasionado, 
afronta ao direito fundamental à razoável duração do processo e os 
meios que garantam a celeridade de sua tramitação, nos termos do 
art. 5º, LXXVIII, da CRFB/88. Isso porque exigir que a parte espere 
terminar uma ação para depois começar outra, com trâmite ainda 
maior, para poder ter seu direito integralmente satisfeito é pior que 
sofrer com a tramitação morosa de um único processo, o que a 
própria Constituição rechaça.

Diante do cenário que se delineia parece-nos que a 
alternativa mais coerente seria amadurecer a necessidade de 
alteração da Lei n. 12.016/2009, mais precisamente o § 4º de seu art. 
14, com posterior revisão das Súmulas 269 e 271 do STF. 

Em verdade, não se alcança com exatidão as razões pela 
quais a Lei n. 12.016/09 repetiu previsão criada na década de 50 e 
que provoca embaraço à efetiva prestação jurisdicional. Presume-se 
que o escopo tenha sido de manter a regra para não desnaturar a 
natureza do mandado de segurança, remédio constitucional que visa 
apenas a afastar ato ilegal ou abusivo.

Entretanto, parece-nos possível que a persecução de 
parcelas pretéritas decorrentes de um direito já declarado em 
mandado de segurança possa ocorrer em seu bojo sem ofensa à sua 
natureza e sem ampliação dos seus limites de cognição ou o tempo 
de trâmite.

Assim, qual seria a contra indicação de se ampliar a 
execução do mandado de segurança para nela incluir, além das 
parcelas vencidas após a impetração as parcelas vencidas antes? 
Lembre-se que a execução do mandamus já comporta, 
naturalmente, discussões acerca de juros e atualização monetária 
das parcelas que se venceram após a impetração.

Ademais, o que seria uma ação ordinária onde não se pode 
rediscutir o mérito da demanda senão uma verdadeira execução?

Por todos esses aspectos é que não se reputa razoável a 
previsão legal que, ao vedar a execução de parcelas pretéritas 
decorrentes do reconhecimento de uma situação jurídica basilar 
dentro do próprio mandado de segurança, obriga ao ajuizamento de 
uma nova ação, causando prejuízo a ambas as partes (autor: terá 
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que esperar muito mais tempo para obter a integralidade da 
prestação jurisdicional; réu: verá seu direito de defesa cercado na 
ação ordinária e ainda pagará valores mais elevados, a título de juros 
e correção monetária, em virtude do decurso do tempo) e ao 
Judiciário que será movido duas vezes para a mesma finalidade.

Diante de tal contexto, seria esperado encontrar diversos 
precedentes jurisprudenciais que, de algum modo, buscassem 
relativizar o tema. Todavia, em pesquisa realizada junto aos 
Tribunais Superiores não se identificou avanços substanciais, 
permanecendo, em regra, a aplicação das Súmulas 269 e 271 do 
STF.

Nada obstante, merecem destaques as seguintes decisões 
do Superior Tribunal de Justiça que, a despeito de se limitarem a uma 
situação fática específica, admitem a persecução das parcelas 
pretéritas no MS:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO 
DE SEGURANÇA. REPARAÇÃO ECONÔMICA. ANISTIA DE 
MILITAR. PARCELAS PRETÉRITAS. ADEQUAÇÃO DA VIA 
ELEITA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E 
C E R T O .  D I S P O N I B I L I D A D E  O R Ç A M E N T Á R I A . 
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI N. 
10.559/2002. CONCESSÃO DA ORDEM.
(...)
2. O fundamento da inadequação da via eleita, por indevida 
utilização do writ como sucedâneo de ação de cobrança, da 
mesma forma, não há de prosperar. O descumprimento da 
Portaria Ministerial evidencia uma lacuna em fazer, por parte da 
autoridade impetrada. Assim, não atrai o óbice das Súmulas 269 
e 271, ambas do STF, nem traduz que o writ está sendo usado 
como ação de cobrança.
3. O direito líquido e certo amparável na via mandamental, no caso 
concreto, resultou demonstrado em razão das várias leis publicadas, 
ano a ano, após a edição da Portaria Anistiadora (Portaria n. 537, de 
08 de março de 2007), prevendo dotação orçamentária para o 
pagamento das indenizações retroativas em favor de anistiados 
políticos.
4. A falta de recursos orçamentários suficientes para o pagamento das 
parcelas pretéritas da reparação econômica decorrente de anistia 
política, continuada ao longo dos anos, revela manifesta 
desobediência do Poder Executivo à lei que fixou prazo certo para 
tanto (art. 12, § 4º, da Lei n. 10.559/2002). Por tal motivo, ela não pode 
ser utilizada sine die como pretexto para inviabilizar a efetivação do 
direito cuja tutela é perseguida no Mandado de Segurança.
5. Caso inexista disponibilidade orçamentária para o imediato 
atendimento da ordem, o pagamento deverá ser efetuado por meio de 
regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com a 
expedição de precatório (art. 730 do CPC).
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(...)
7. Por fim, deve-se atentar para que o writ está limitado à apuração da 
ofensa ao direito líquido e certo do impetrante, que no caso é o 
reconhecimento da omissão no dever de providenciar o pagamento 
do montante concernente aos retroativos, conforme valor nominal 
estabelecido no ato administrativo. Inviável, na forma mencionada 
pela autoridade impetrada, ampliar o objeto da demanda para 
definição da quantia a ser adicionada a título de juros e correção 
monetária, pois, em tal hipótese, o feito assumiria os contornos de 
Ação de Cobrança, escopo absolutamente estranho ao Mandado de 
Segurança.
(...)
(MS 21.032/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 10/06/2015, DJe 18/06/2015)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO 
DE SEGURANÇA. REPARAÇÃO ECONÔMICA. ANISTIA DE 
MILITAR. PARCELAS PRETÉRITAS.  DISPONIBILIDADE 
O R Ç A M E N T Á R I A .  D E S C U M P R I M E N T O  D O  P R A Z O 
ESTABELECIDO NA LEI 10.559/2002. TERMO DE ADESÃO DA LEI 
11.354/2006. DESNECESSIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. O STJ fixou entendimento em conformidade com julgado do 
STF (RMS 24953/DF, Relator Min. Carlos Velloso, Segunda 
Turma, DJ 1º.10.2004), admitindo o manejo de Mandado de 
Segurança contra omissão no pagamento de reparação 
econômica por anistia relativa a períodos vencidos. Inaplicável à 
hipótese o óbice das Súmulas 269 e 271 do STF.
(...)
5. Mandado de Segurança concedido.
(MS 21.229/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 31/03/2015)

Há diversos julgados no STJ com idêntico teor, específico 
para os casos de anistia militar, em virtude do descumprimento de 
portarias que asseguravam reparações econômicas. Nesses 
processos vem sendo reconhecida a inaplicabilidade das Súmulas 
269 e 271 quanto ao pagamento de valores retroativos.

Todavia, inúmeras são as situações em que a omissão de 
pagamento referente a período pretérito à impetração é atacada pela 
via do mandado de segurança, surgindo, pois, o questionamento da 
razão pela qual o STJ parece afastar a aplicação das Súmulas 269 e 
271 do STF apenas para esses casos.

Analisando mais detidamente os julgados, constatou-se 
deles constar referência a um precedente do STF, qual seja, o ROMS 
24.953-0-DF, de 14/09/2004. Por meio do referido julgamento, o STF 
reforma uma concessão parcial da segurança, que também tinha o 
objeto de reparação econômica decorrente de anistia militar, nos 
seguintes termos: 
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“(...)
Conforme vimos do relatório, a segurança foi deferida, em parte, 
porque no tocante “ao pagamento das parcelas atrasadas, referentes 
ao período de 1996”, entendeu o acórdão que o pagamento de tais 
parcelas não poderia ocorrer no processo do mandado de segurança, 
que “não se presta a substituir a ação de cobrança”.
Todavia, não se tem, no caso, ação de cobrança. O que se pretende, 
mediante a presente ação de mandado de segurança, é que seja 
sanada a omissão da autoridade coatora, que não deu cumprimento 
integral à Portarias do Ministro da Justiça.”

Verifica-se, assim, que o processo do STF – do qual decorre 
o precedente de 2004 – guarda identidade com o objeto daqueles 
nos quais o STJ vem afastando a aplicação das Súmulas 269 e 271, 
sendo possível que essa seja a razão por que o STJ parece ter 
adotado essa postura apenas nesses casos.

Importante destacar que, embora esses julgados do STJ 
representem um importante avanço quanto ao tema, ainda se notam 
algumas amarras, a exemplo da vedação ao pagamento dos juros de 
mora referentes ao período pretérito, já que só foi assegurado o 
pagamento de parcelas anteriores à impetração em valores 
nominais, remetendo, por conseguinte, quaisquer discussões sobre 
juros para a via ordinária. 

Assim, se a parte quiser receber os juros terá que manejar 
uma ação autônoma para discutir apenas o acessório do principal 
que já foi pago em outro processo. Novamente, parece faltar 
razoabilidade à solução, pois o impetrante já terá que mover a 
execução do principal – ainda que apenas com o valor nominal–, de 
modo que seria bem mais célere e econômico se eventual discussão 
sobre juros ocorresse no bojo de embargos à execução e não em 
uma ação ordinária autônoma.

 CONCLUSÕES

A partir da análise teórica da questão juntamente com o 
panorama do tratamento conferido à mesma pelos Tribunais 
Superiores, verifica-se que o tema merece análise mais acurada por 
parte dos Poderes Legislativo e Judiciário, pois, se por um lado     
deve-se ter cuidado para preservar a natureza do mandado de 
segurança (art. 5º, LXIX, da CRFB/88), por outro, a EC n. 45/2004 
elevou ao status constitucional o direito à prestação jurisdicional 
célere e a eficiência do processo, de modo que, exigir que o 
impetrante ingresse com duas ações – impedindo, ainda, que haja 
exercício da ampla defesa na ação ordinária – não nos parece ser 
medida que resguarda direitos constitucionais fundamentais.
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Se o mandado de segurança já comporta execução com 
relação a parcelas posteriores à impetração, não se visualiza de que 
modo a inclusão das parcelas pretéritas teria o condão de desvirtuar 
sua natureza, como poderia ocorrer se fosse retirada as exigências 
da prova pré-constituída e direito líquido e certo, permitindo a dilação 
probatória.

Dessa forma, constata-se que a adequação do §4º do art. 14 
da Lei n. 12.016/09 e revisão das súmulas 269 e 271 do STF são 
medidas que merecem ser amadurecidas, com o intuito de 
resguardar precipuamente os direitos fundamentais aos quais a 
sistemática atual nega vigência, tais como a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação 
(art. 5º, LXXVIII,da CRFB/88) e o direito à ampla defesa (art. 5º, LV, 
da CRFB/88).
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A OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL DOS 
ESTADOS DE PROTEÇÃO DA CULTURA INDÍGENA

1
Lorena Silva de Albuquerque

INTRODUÇÃO

Os Estados brasileiros, no desempenho de suas atribuições 
constitucionais, não raramente se deparam manifestações de 
indignação de povos indígenas, que alegam desrespeito a seus 
costumes.

Seja na área da saúde, educação ou mesmo construções 
destinadas a desenvolvimento econômico do país, é possível a 
existência de um choque das Políticas Públicas desenvolvidas com 
diferentes formas de vida.

Assim, mostra-se essencial a análise da obrigação dos 
Entes Públicos com a proteção das tradições indígenas.

No presente artigo, será demonstrado que os Estados estão 
obrigados por força da Constituição Federal e compromissos 
internacionais a proteger as manifestações da cultura indígena.

OS ÍNDIOS E SUA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL.O 
M U LT I C U LT U R A L I S M O  A D O TA D O  P E L O  E S TA D O 
BRASILEIRO.

O Brasil, por sua origem histórica, é um país no qual houve 
influência de muitas culturas. Disto resultou um mosaico de 
integrantes de diferentes tipos físicos, costumes, religiões, padrões 
econômicos e organizações. Dentre estes integrantes estão os 
indígenas.

A compreensão da forma de proteção da cultura indígena 
perpassa inicialmente pela delimitação do conceito de índio. Afinal, 
quem é o índio?

 A Lei n. 6001/73, o Estatuto do índio, prevê, em seu art. 3°, I, 
que  índio é todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana 
que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico 
cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional.

1
Procuradora do Estado do Amazonas. Mestranda em Direito Ambiental pela 

Universidade do Estado do Amazonas.
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Leciona STEFANNI (2012, p.18), que índio seria aquele que 
se considera pertencente a uma comunidade indígena e é por ela 
reconhecido.

Observa-se, então, que o conceito de índio perpassa por 
uma noção de auto reconhecimento. Para ser índio, a pessoa    
deve-se reconhecer como índio, por seus costumes e modos de 
pensar. Além disso, também deve ser reconhecido pela sociedade 
indígena como tal.

A diversidade cultural desses índios, que, como visto, acaba 
por integrar seu conceito, não raramente choca-se com o interesse 
de parcela econômica-politica do país, o que deve ser solucionado a 
partir do regime jurídico adotado pelo Estado Brasileiro.

Inicialmente, a proteção das diferenciações indígenas 
decorre da própria proteção dos brasileiros contra a discriminação.

A República Federativa do Brasil elegeu, dentre seus 
objetivos fundamentais, o de promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação (art.3°, IV, da Constituição Federal). Assim, 
a discriminação dos indígenas, pela própria eleição da não 
discriminação como objetivo fundamental, já seria vedada.

Sob o aspecto de proteção à cultura, também seria possível 
sustentar a necessidade de proteção das diferentes formas de viver 
dos indígenas.

Nos termos do art. 215 da Constituição Federal, o Estado 
garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 
fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais.

Mais especificamente, o §1° do supracitado artigo determina 
que o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional.

Não se pode olvidar, ademais, que conforme art. 216 da 
Constituição Federal, constituem patrimônio cultural brasileiro os 
bens de natureza material e imaterial portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão,  
os modos de criar, fazer e viver.

Por tais proteções a direitos à não discriminação e à cultura, 
já seria possível sustentar a  necessidade de proteção aos direitos 
dos povos indígenas. A Constituição Federal de 1988, no entanto, foi 
além.

A nova ordem constitucional deu especial atenção aos 
indígenas, destinando-os capítulo específico (capítulo VII), no qual, 
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em seu art. 231, determinou que são reconhecidos aos índios sua 
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 
direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 
seus bens.

Antes da Constituição Federal de 1988, os direitos indígenas 
eram basicamente restritos aos direitos de posse sobre a terra. 
Após, houve uma mudança de paradigma,  com ampliação de seus 
direitos e reconhecimento de suas organizações, costume, 
tradições, como bem aduz BARRETO (2011, p.100).

O Estado Brasileiro passou a consagrar constitucional-
mente a  plurietnicidade e multiculturalidade.

Quer dizer, os índios não devem ser integrados à sociedade 
moderna. Seus modos de viver devem ser respeitados. Não há mais 
que se falar em assimilacionismo no Estado Brasileiro. Ao contrário 
do previsto no Estatuto de índio, este não deve ser integrado, mas 
suas diferenças respeitadas.

Neste sentido é a seguinte lição:

“Atenção especial foi dada aos povos indígenas, seja pela tradição 
jurídica ou pela situação das minorias étnicas fragilizadas, com as 
previsões do art. 231 da Constituição de 1988. O ordenamento passa, 
então, a reconhecer os povos indígenas enquanto tais, dotados de 
culturas, organizações sociais, línguas, religiões, modos de vida, 
visões de mundo peculiares a cada grupo ou povo. Abandona-se 
definitivamente o conceito, inclusive jurídico, de que índios são seres 
humanos com uma cultura inferior, primitiva, de que a aproximação 
com a sociedade ocidental brasileira condena-os à civilização 
ocidental e à consequente perda de sua identidade indígena” 
VILARES (2009, p.17)

Neste aspecto, a nossa Carta foi avançada, sendo inclusive 
utilizada como parâmetro para outras constituições americanas, 
como a do México, Peru, Bolívia, Paraguai e Venezuela, conforme 
informa SANTOS FILHO (2012, p.50).

Os Entes Públicos, então, não devem tratar os índios como 
minorias em vias de extinção, cujo destino é a integração às 
modernas formas de viver. Devem, pelo contrário, proteger a 
diversidade cultural.

A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DA CULTURA INDÍGENA

A proteção dos costumes indígenas não ocorreu somente 
internamente,  pela Const i tu ição Federal  e legis lação 
infraconstitucional. O Estado Brasileiro está submetido a 
documentos internacionais de respeito aos direitos indígenas.
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Alguns documentos de proteção a direitos humanos 
genéricos são fontes de obrigatoriedade de proteção dos direitos 
indígenas.

A título de exemplificação, citam-se a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos de 1948, o Pacto Internacional dos Direito 
Políticos e Civis e a Convenção Internacional sobre Eliminação de 
todas as formas de Discriminação Racial. Em tais documentos há 
proibição de discriminação e proteção da autodeterminação dos 
povos.

Os mais relevantes documentos, no entanto, são os que 
regulamentam diretamente os grupos em discussão.

O Brasil assinou convenções específicas sobre direitos 
indígenas, dentre as quais a Convenção n. 169 da Organização 
Internacional do Trabalho sobre os Povos Indígenas e Tribais.

Adotada na 76ª Seção da Conferência Internacional do 
Trabalho, em 1989, a Convenção n. 169 da OIT alterou a perspectiva 
integracionista presente na Convenção n. 107 sobre populações 
indígenas e outras populações tribais e semitribais em países 
independentes.

A mudança de paradigma é expressa em suas 
considerações iniciais, ao citar, como fundamento, que as mudanças 
sobrevindas na situação dos povos indígenas e tribais em todas as 
regiões do mundo fazem com que seja aconselhável adotar novas 
normas internacionais nesse assunto, a fim de se eliminar a 
orientação para a assimilação das normas anteriores. E mais, há o 
reconhecimento das “aspirações desses povos a assumir o controle 
de suas próprias inst i tuições e formas de vida e seu 
desenvolvimento econômico, e manter e fortalecer suas 
identidades, línguas e religiões, dentro do âmbito dos Estados onde 
moram”.

A Convenção n.169 é de importância ímpar para os 
indígenas. Nela, há determinação de que os governos deverão 
assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos 
povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas 
a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua 
integridade.

oNos termos do artigo 5 , ao se aplicar as disposições da 
Convenção, deverão ser reconhecidos e protegidos os valores e 
práticas sociais, culturais religiosos e espirituais próprios dos povos 
mencionados e dever-se-á levar na devida consideração a natureza 
dos problemas que lhes sejam apresentados, tanto coletiva como 
individualmente, devendo, ainda, ser respeitada a integridade dos 
valores, práticas e instituições desses povos.
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Conforme determinação do art 8°, ao aplicar a legislação 
nacional aos povos interessados, deverão ser levados na devida 
consideração seus costumes ou seu direito consuetudinário e esses 
povos deverão ter o direito de conservar seus costumes e 
instituições próprias, desde que eles não sejam incompatíveis com 
os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional 
nem com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos.

É clara, então, a obrigatoriedade de respeitar as tradições 
indígenas.

A citada convenção, no entanto, não se restringe a vedar o 
integracionismo. Nela há previsão de direitos específicos, 
relacionados a variados temas como direito à saúde, educação, 
seguridade social, direito à participação e inclusive a uma consulta 
prévia pelos governos quando o sejam previstas medidas 
legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente.

Além da Convenção n. 169, outro documento relevante é a 
Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas.

Em 2007, após mais de 20 anos de tramitação, foi aprovada a 
Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Trata-se 
de documento de elevada importância, que, logo em seu art. 1°, 
prevê que os indígenas têm direito, a título coletivo ou individual, ao 
pleno desfrute de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais reconhecidos pela Carta das Nações Unidas, a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e o direito internacional 
dos direitos humanos. Há, ainda, previsão expressa quanto à 
autodeterminação dos povos.

Observa-se, então, que no direito internacional há 
determinação de respeito às tradições indígenas, seja nos Tratados 
como nas Declarações das Nações Unidas, que possuem força de 
costume internacional.

Sobre o tema, importante ressaltar que atualmente os 
tratados internacionais de direitos humanos possuem proteção 
constitutional.

Os tratados de tal natureza integram o que se chama de 
“bloco de constitucionalidade”, com base no art. 5º, § 2º, da 
Constituição Federal, que determina que os direitos e garantias 
expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Há de se observar que existem doutrinadores que inclusive 
defendem o status constitucionais de tais normas independente-
mente do procedimento de aprovação previsto no §3º artigo 5° da 
CF/88, conforme se extrai abaixo:
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A Constituição de 1988 recepciona os direitos enunciados em 
tratados internacionais de que o Brasil é parte, conferindo-lhe 
natureza de norma constitucional. Isto é, os direitos constantes nos 
tratados internacionais integram e complementam o catálogo de 
direitos constitucionalmente previstos, o que justifica estender a 
esses direitos o regime constitucional conferido aos demais direitos e 
garantias fundamentais. (PIOVESAN, 2009, p.58)

É possível concluir, então, que o Brasil está internacional-
mente obrigado ao respeito aos costumes, valores e organizações 
indígenas.

 CONCLUSÃO

Como se observa, tanto a Constituição Federal como os 
documentos internacionais citados traçam o objetivo de os 
povos/governos se distanciarem da visão integracionista dos índios, 
rumo ao fortalecimento da cultura indígena, de forma a preservar sua 
identidade.

Assim, as diversas políticas públicas efetivadas pelos 
Estados devem necessariamente partir do pressuposto da 
obrigatoriedade de respeito às tradições indígenas. O 
multiculturalismo deve ser sempre um norte.

Seja no fornecimento de educação, de saúde, seguridade e 
demais atribuições nos Estados, as organizações e crenças 
indígenas não podem ser desconsideradas.

É claro que, na prática, poderá ocorrer a colisão com outros 
direitos fundamentais. No entanto, o direito à autodeterminação e 
respeito de crenças e tradições indígenas deve ser adequadamente 
sopesado frente aos demais direitos.
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1. INTRODUÇÃO

Conforme o inciso IX do art. 93 da Constituição da República 
Federativa do Brasil (CRFB), todas as decisões judiciais devem ser 
fundamentadas. A violação de referido direito fundamental 
processual atrai a aplicação da sanção de nulidade, por força, 
igualmente, de determinação constitucional.

Porque não se pode ter como fundamentada uma decisão 
obscura, contraditória, omissa e materialmente errada. O sistema 
processual brasileiro – desde há muito, por influência do direito 

1português – estatui os embargos de declaração, instituto com  
2

natureza recursal  (art. 496, IV, CPC/73; art. 994, IV, NCPC) e de 

1
Sobre a origem lusitana e evolução histórica dos embargos de declaração, conferir: 

FERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Embargos de declaração – efeitos infringentes, 
prequestionamento e outros aspectos polêmicos. 3. ed. São Paulo: RT, 2012, p. 19-24. No 
mesmo sentido: GRECO, Leonardo. Embargos de declaração. Revista Eletrônica de Direito 
Processual – REDP. vol. 7, ano 5, jan. a jun. 2011. Disponível em <www.redp.com.br>. Acesso 
em 14 de março de 2010, p. 418.
2
A natureza jurídica dos embargos de declaração é controvertida. Segundo o princípio da 

taxatividade recursal, é recurso aquilo que a lei federal tipifica como recurso. É o direito positivo 
que atribui a natureza recursal a determinado meio de impugnação. Nesse sentido: BARBOSA 
MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. 5. 16. ed. rev. atual. e 
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2011, nº 297.
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fundamentação vinculada, cuja finalidade é atacar decisões com tais 
vícios, a ser julgado pelo mesmo órgão jurisdicional do qual emanou 
o ato.

Fácil perceber, assim, que o recurso de embargos de 
declaração possui conexão direta com o direito fundamental à 
motivação, uma vez que é a primeira via de que dispõe a parte 
prejudicada para obter, mediante integração, reforma ou invalidação 
do ato judicial, uma decisão que exponha de forma plena suas 
razões, justificando-se frente a um Estado Democrático.

Além disso, os embargos de declaração combatem a 
denegação de justiça, quando, por exemplo, é caso de omissão, 
fazendo cumprir a promessa constitucional de inafastabilidade do 
controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CRFB).

O Novo Código de Processo Civil (NCPC), forte nessas 
premissas, introduziu sensíveis alterações no regime jurídico dos 
embargos de declaração, vocacionando-o ainda mais como 
instrumento capaz de constranger o órgão jurisdicional a proferir 
uma decisão íntegra e motivada.

2. ATOS JUDICIAIS EMBARGÁVEIS

A redação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 
(CPC/73) não guarda conformidade com a CRFB. É que, ao apontar 
os atos judiciais sujeitos à embargabilidade, o CPC/73 limita-se à 
sentença e ao acórdão, silenciando quanto às decisões 
interlocutórias.

O NCPC, por sua vez, dispõe expressamente que os 
embargos de declaração podem ser opostos contra “qualquer 
decisão judicial” (art. 1.022, caput).

Dessa forma, pode-se afirmar que o NCPC afina-se 
sobremodo com a CRFB, porquanto amplia, textualmente, o rol de 
pronunciamentos judiciais sujeitos à embargabilidade, para dizer 
“qualquer decisão”, seja interlocutória ou final, colegiada ou 
unipessoal, inclusive do relator no tribunal.

Afinal, se toda a decisão judicial deve ser fundamentada e 
completa (não omissa), obviamente qualquer decisão é recorrível 
por embargos de declaração, e não apenas sentenças e acórdãos.

3 4É verdade que a doutrina  e  jurisprudência  já interpretavam 

3
Por todos, consultar: DIDIER, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito 

Processual Civil. Vol. 3. 12. ed. Salvador: Jus Podivm, 2014, p. 177 e 178.
4
Nesse sentido: STJ, Corte Especial, ED no REsp 159.317, Ministro Sálvio de Figueiredo 
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o CPC/73 conforme a CRFB, compreendendo como embargável 
qualquer decisão judicial; porém, o NCPC revela-se didático e 
preciso ao incorporar, no plano legislativo, referido entendimento, 
evitando discussões desnecessárias e insegurança jurídica.
 Indo mais além, o NCPC traz regramento específico no que 
tange às decisões unipessoais dos tribunais. A rigor, tais previsões 
seriam dispensáveis. Afinal, segundo o preceito mais genérico, 
qualquer decisão é embargável. A dispensa de tratamento tão 
minudente tem razão de ser.
 É que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo 
Tribunal Federal (STF) não admitem embargos de declaração contra 
decisões unipessoais. Por outro lado, os citados tribunais admitem, 
pacificamente, em razão da dúvida fundada, a aplicação do princípio 
da fungibilidade ao caso, conhecendo dos embargos declaratórios 
como agravo interno.
 Essa orientação, embora seja muito melhor do que a 
inadmissão pura e simples, não está livre de críticas. O recurso de 
embargos de declaração é de fundamentação vinculada. O agravo 
interno, não. Assim, frequentemente, o conhecimento dos 
declaratórios como agravo interno gera prejuízo à parte, que, 
certamente, ofereceria impugnação mais ampla, se fosse dado a ela 
agravar desde o início, e não embargar.
 A fim de combater essa jurisprudência defensiva, o NCPC, 
por primeiro, estabelece que os embargos de declaração são 
cabíveis contra qualquer decisão judicial, o que inclui obviamente as 
decisões monocráticas (art. 1.022, caput, NCPC). 
 Além disso, beirando a redundância, o NCPC impõe que os 
embargos de declaração contra decisão unipessoal devem ser 
julgados, monocraticamente, pelo mesmo órgão que proferiu a 
decisão embargada (art. 1.024, § 2º, NCPC).
 Com o maior cuidado, o NCPC preceitua que os embargos de 
declaração devem ser processados como agravo interno, se o órgão 
julgador entender ser este o recurso cabível, e não aquele (art. 
1.024, § 3º, primeira parte, NCPC).
 Evolui, contudo, em relação à jurisprudência do STF e do 
STJ, para dispor que, no caso de aproveitamento do recurso, o 
recorrente deve ser intimado para, no prazo de cinco dias, 
complementar as razões recursais, considerando as diferenças 

Teixeira, j. 07.10.1998, DJ 26.04.1999. Mais recentemente: STJ, 2ª Turma, REsp 1.017.135, 
Ministro Carlos Mathias, j. 17.04.2008, DJU 13.05.08.
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existentes entre os embargos de declaração e o agravo interno (art. 
1.024, § 3º, segunda parte, NCPC).
 A leitura do art. 1.024, § 3º, do NCPC sugere que o 
dispositivo constitui uma válvula de escape para os tribunais 
perpetuarem sua jurisprudência, não admitindo os embargos de 
declaração contra decisões unipessoais, desde que os aceitem 
como agravo interno e permitam a complementação recursal.
 A meu sentir, o dispositivo também permite outra leitura, que 
sirva, sobretudo, à parte recorrente. Caso a parte oponha embargos 
de declaração sem vinculá-los a uma das hipóteses de cabimento do 
art. 1.022, interpondo verdadeiro agravo interno com o nome de 
embargos de declaração, o órgão julgador deverá conhecer dos 
embargos como agravo interno, sem, contudo, permitir a 
complementação, incabível no caso.
 É preciso dizer, ainda, que mesmo os despachos, 
considerados por lei como pronunciamentos judiciais irrecorríveis 
(art. 504, CPC/73; art. 1.001, NCPC), estão sujeitos à impugnação 
por embargos de declaração, desde que esteja presente pelo menos 

5uma de suas hipóteses de cabimento . 
 Afina l ,  tenham ou  não  con teúdo dec isór io ,  os 
pronunciamentos judiciais não podem ser obscuros, contraditórios, 
omissos ou portadores de erros materiais. As manifestações 
estatais devem ser claras, coerentes e completas. Numa visão 
pragmática, a inteligibilidade dos despachos interessa também ao 
Judiciário. O ato judicial ordinatório confuso impede muitas vezes a 
atividade dos próprios auxiliares do juízo.

 3. HIPÓTESES DE CABIMENTO

 Consoante o art. 1.022 do NCPC, os embargos de 
declaração permanecem sendo cabíveis contra decisões judiciais 
obscuras (inciso I), contraditórias (inciso I) e omissas (inciso II). Mas 
não só. Ao contrário do CPC/73, o NCPC tipifica o erro material como 
hipótese autônoma de cabimentos dos embargos de declaração, o 
que já é admitido na prática, conforme a doutrina e a jurisprudência.

5
Já se teve oportunidade de defender a relativização da cláusula de irrecorribilidade dos 

despachos prevista no art. 504 do CPC/73 no caso de oposição de embargos de declaração, 
com ampla pesquisa doutrinária e jurisprudencial: SILVA, Ticiano Alves e. A relativização da 
cláusula de irrecorribilidade dos despachos na oposição de embargos de declaração. 
Jus Navigandi, Teresina, ano 11, nº 1253, 6 dez. 2006. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/ 
revista/texto/9251>. Acesso em 16.03.2015.
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 A decisão obscura é aquela que não se pode compreender, 
ou seja, confusa, ininteligível, geralmente porque mal escrita. Com a 
paulatina adoção do processo eletrônico, cada vez menos o caso da 
letra ilegível se revela digno de exemplo. 
 A decisão contraditória é aquela que possui proposições 
inconciliáveis, declarações desarmoniosas, afirmações que se 
chocam, que apontam para sentidos opostos, como, por exemplo, 
afirmar, na fundamentação, que o autor não tem o direito e, no 
dispositivo, julgar procedente a demanda.
 Assim, a contradição pode existir entre elementos da 
decisão (entre relatório e fundamentação; entre relatório e 
dispositivo; entre fundamentação e dispositivo; e, cuidando-se de 
julgamentos colegiados, entre ementa e voto), bem como entre 
afirmações contidas num mesmo elemento (por exemplo, na 
fundamentação, na ementa etc.).

6 7
 A doutrina  e a jurisprudência  entendem, de forma pacífica, 
que a contradição que desafia a oposição de embargos de 
declaração é a contradição interna.
 A meu ver, também a contradição externa é hipótese de 
cabimento dos embargos de declaração. Como expus em outra 

8sede , dá-se a contradição externa quando (i) um mesmo órgão 

6
BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Embargos de declaração. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108: 

“A contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta 
internamente, no próprio pronunciamento judicial. As asserções contraditórios devem fazer-se 
presentes no mesmo ato. Não interessa, para fins de embargos de declaração, contradição 
entre a decisão e outros elementos constantes do processo (p. ex. provas carreadas aos 
autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo processo, entre a decisão e 
julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e a lei”. No mesmo sentido, tem-se: 
FERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Embargos de declaração: efeitos infringentes, 
prequestionamento e outros aspectos polêmicos. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2012, p. 99; ALVIM, Arruda; ALVIM, Eduardo Arruda; ASSIS, Araken de. 
Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2012, p. 1208; BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. 
Volume 5. 16. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 554-555; BUENO, 
Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos 
e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões 
jurisdicionais. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 201; MEDINA, José Miguel 
Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recursos e ações autônomas de impugnação. 3. ed. 
rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 207; SOUZA, Bernardo 
Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, 
p. 633-634.
7
STJ, 3ª Turma, EDcl no AgRg no AREsp 462.757, Ministro Sidnei Beneti, j. 24.04.2014, DJE 

13.05.2014; STJ, 5ª Turma, EDcl no AgRg no AREsp 335.533, Ministra Regina Helena Costa, j. 
27.03.2014, DJE 02.04.2014.
8
SILVA, Ticiano Alves e. Embargos de declaração e contradição externa. Revista de Processo, 

v. 238, dez. 2014. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 199. No mesmo sentido: MILLER, 
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julgador (identidade subjetiva) profere (ii) decisões diferentes (iii) 
sobre uma mesma questão de direito, (iv) sem justificar a mudança 
de entendimento. Não pode, por exemplo, em um dia, o tribunal 
formar um precedente sobre a inconstitucionalidade de um tributo e, 
no outro, em demanda diversa, compreender que aquele mesmo 
tributo é, sim, constitucional, sem ao menos justificar a alteração.
 Assim, por primeiro, deve-se dizer que lei não faz qualquer 
restrição, vale dizer, não qualifica a contradição a ser combatida, se 
interna ou externa. 
 Sem embargo, o direito fundamental à igualdade perante as 
decisões judiciais impede que o mesmo órgão jurisdicional atribua, 

9 
sem justificativa, diferentes interpretações a uma mesma questão 
jurídica, ainda que presente em processos diversos, ou seja, o 
magistrado se contradiz externamente quando decide de forma 
diversa a vida de pessoas em situações juridicamente iguais. 
 Não fosse suficiente, a boa-fé objetiva, que também obriga o 

10
magistrado  (art. 14, II, CPC/73; art. 5º, NCPC), bloqueia condutas 
desleais como estas, que causam surpresa às partes, ao adotar um 
comportamento contraditório, ainda que em demandas distintas. 
 Em reforço ao que se acaba de dizer, o NCPC, ao dispor 
sobre interpretação da decisão, preceitua que “a decisão judicial 

Cristiano Simão Miller. A “contradição externa” como vício capaz de ensejar a oposição de 
embargos de declaração ano 17 n. 3109 5 jan. 2012. Jus Navigandi, Teresina, , ,   . Disponível 
em: <http://jus.com.br/artigos/20793>. Acesso em: 8/06/2014.
9
Segundo as lições de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “O direito à igualdade — em 

sua dupla dimensão — dá lugar à igualdade no processo. Mas é preciso ir além. É, aliás, 
curioso que a doutrina se preocupe com a estruturação do processo a partir da igualdade, mas 
não mostre idêntica preocupação no que tange à igualdade pelo processo. O processo justo 
visa à decisão justa. E não há justiça se não há igualdade – unidade – na aplicação do direito 
pelo processo”. E concluem que: “Daí a igualdade pelo processo — que é a igualdade diante 
dos resultados produzidos pelo processo — determinar a adoção de um sistema de 
precedentes obrigatórios, com a previsão de seus institutos básicos pelo legislador 
infraconstitucional processual (ratio decidendi, obter dictum, distinguishing, overruling), sem o 
que, paradoxalmente, focamos na igualdade no meio, mas não na igualdade no fim, atitude 
cuja correção lógica pode ser sem dúvida seriamente questionada”. SARLET, Ingo; 
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012, p. 643. A igualdade perante as decisões judiciais é aprofundada 
por um dos autores em: MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 145 e ss.
10

Fredie Didier explica que: “Note, ainda, que os destinatários da norma são todos aqueles que 
de qualquer forma participam do processo, o que inclui, obviamente, não apenas as partes, 
mas também o órgão jurisdicional. A observação é importante, pois grande parte dos trabalhos 
doutrinários sobre a boa-fé processual restringe a abrangência do princípio às partes. A 
vinculação do Estado-juiz ao dever de boa-fé nada mais é senão o reflexo do princípio de que o 
Estado, tout court, deve agir de acordo com a boa-fé e, pois, de maneira leal e com proteção à 
confiança”. DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 16. ed. Salvador: Jus 
Podivm, 2014, p. 76.
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deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus 
elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé” (art. 489, 
§3º). 
 Assim, o princípio da boa-fé abre a interpretação da decisão 
para além de seus elementos essenciais (relatório, fundamentação e 
dispositivo), permitindo que a compreensão do ato decisório se dê 
igualmente com base em elementos externos, a fim de verificar a 
lealdade do ato praticado. 
 O discurso judicial, presente no ato decisório, é um discurso 
voltado tanto para dentro (interno) como para fora (externo) do 
processo em que vocalizado. As decisões – e as interpretações 
sobre o direito – devem ser vistas em cadeia, e não de maneira 
estanque. Impossível falar em precedentes sem ter esta ideia bem 
assentada. 
 Por sua vez, a decisão omissa é aquela que não se 
manifesta (1) sobre o pedido; (2) sobre a questão pronunciável de 
ofício, pouco importando tenha havido ou não pedido anterior nesse 
sentido; e (3) sobre todos os argumentos aportados no processo 
suficientes, em tese, para negar a conclusão adotada pelo órgão 
jurisdicional.
 A respeito da omissão presente na falta de manifestação 
sobre os argumentos das partes, cite-se a lição de José Miguel 
Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier:

O dever do Poder Judiciário de examinar causa de pedir e 
fundamento de defesa é o mesmo. Por isso, não pode o juiz julgar 
procedente pedido formulado pelo autor, sem examinar todas as 
razões expostas pela defesa que, se acolhidas, poderiam ensejar a 
rejeição do pedido. Correlatamente, deve o juiz examinar se os 
fundamentos que justificam o acolhimento do pedido encontram-se 
presentes, não podendo julgar improcedente o pedido sem antes 
examinar e rejeitar todas as razões que poderiam levar ao seu 

11
acolhimento .

 Só com o exame integral da causa de pedir, na hipótese de 
improcedência, e dos fundamentos da defesa, no caso de 
procedência, é possível verificar se o contraditório, enquanto direito 
de influência, foi obedecido. Como saber se o argumento foi 
considerado sem manifestação judicial sobre ele? A fundamentação 
reflete, pois, o contraditório que existiu no processo, servindo como 

11
MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recursos e ações 

autônomas de impugnação. 3. ed. São Paulo: RT, 2013, p. 208.
12

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero falam que o direito à motivação constitui 
verdadeiro “banco de prova do direito ao contraditório das partes”. SARLET, Ingo; MARINONI, 
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12
genuíno teste final da existência de debate judicial .
 Sem pretender criar um rol exauriente, o NCPC equipara à 
omissão as situações em que a decisão (i) “deixe de se manifestar 
sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 
julgamento” e (ii) “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 
489, §1º”, que cuida da fundamentação qualificada das decisões.

13 14
 Com efeito, precedente  é direito . Questão de direito, como 
notório, constitui matéria sujeita à cognição judicial independen-
temente de provocação (iura novit curia). Se porventura o juiz não 
aplica o precedente (o NCPC fala em “tese”), omite-se acerca de 
questão de direito (a ratio decidendi) conhecível de ofício, podendo 
as partes se valer do instrumento processual imediatamente cabível, 
qual seja, os embargos de declaração.
 A meu ver, é possível, respeitado o contraditório, a oposição 
de embargos de declaração para ajustar a decisão a precedente 
novo, isto é, surgido após o proferimento da decisão, mesmo porque 
a orientação jurisprudencial, mais dia, menos dia, terminaria sendo 
aplicada ao caso, em razão da interposição de sucessivos recursos e 

Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 665. 
13

Quando se fala na força dos precedentes, na verdade, quer-se dizer força da ratio decidendi. 
O precedente é formado por vários elementos. Somente um destes elementos – a ratio 
decidendi – é que possui a força vinculativa ou persuasiva. Ratio decidendi, por sua vez, são as 
razões jurídicas da decisão, ou seja, a posição jurídica, dentre as razoavelmente sustentáveis, 
adotada pelo órgão julgador.
14

A ratio decidendi (ou, grosso modo, o precedente) é direito porque não se tem como negar, na 
quadra atual, a atividade criativa/reconstrutiva do magistrado na solução das controvérsias 
que lhe são postas a julgamento. Não se pode confundir texto legal e norma. Norma é o texto 
legal interpretado/aplicado. Impossível fazer-se a leitura de qualquer dispositivo legal (texto) 
sem vislumbrar-se, ainda que inconscientemente, sua aplicação a um determinado caso, 
mesmo que hipotético. Interpretado/aplicado o texto legal, surge a norma jurídica. O juiz, 
quando julga, produz (cria) duas normas jurídicas. Uma, a norma individual, encontrada no 
dispositivo da decisão, que servirá para pôr fim à controvérsia, e que vincula somente as partes 
da demanda. Outra – de onde a norma individual foi extraída –, a norma jurídica fruto da 
interpretação/aplicação do texto legal (norma em potencial, conforme Eros Grau), que 
pretende regular um tipo de relação jurídica que foi submetida à apreciação jurisdicional, 
situada na fundamentação, donde pode ser extraída uma tese jurídica aplicável a um sem 
número de casos análogos (ratio decidendi). Sobre o tema, conferir: GRAU, Eros Roberto. 
Ensaio e discurso sobre interpretação/aplicação do direito. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 
p. 38; DIDIER, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual 
civil. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2011. vol. 2, p. 385; MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral 
do processo. São Paulo: Ed. RT, 2006. p. 97.
15

Sobre isso, consultar: SILVA, Ticiano Alves e. Embargos de declaração e novo entendimento 
jurisprudencial. Revista de Processo, v. 201, nov. 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p. 393.
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15da atuação de controle das Cortes uniformizadoras (STJ e STF) . 
 Por fim, erro material é aquele percebido facilmente, num 
primeiro lançar de olhos, e que não tenha, à evidência, sido fruto da 
intenção do magistrado, a exemplo da expressão numérica 
equivocada da quantia escrita por extenso, quando deve prevalecer 
esta última. 
 O NCPC dispõe expressamente que decisões com erros 
materiais são embargáveis. Na prática, isso impede que a alegação 
de erro material deduzida por simples petição, uma vez não acolhida, 
resulte em preclusão, prejudicando a parte, já que os embargos de 
declaração possuem efeito interruptivo do prazo recursal dos outros 

16recursos .
 O fato de o erro material ter se tornado hipótese autônoma de 
embargabilidade não significa que o referido vício só possa, a partir 
disso, ser ventilado por esta específica via recursal. Como sabido, o 
erro material é corrigível de ofício pelo juízo ou a pedido da parte, a 

17
qualquer tempo (art. 463, CPC/73; art. 494, NCPC) . Logo, continua 
sendo possível, com o NCPC, a impugnação do erro material por 

18petição simples, mesmo após o trânsito em julgado . É bom deixar 
isso claro, para coibir-se, preventivamente, construções 
jurisprudenciais defensivas com entendimento de que o erro material 
só poderia ser suscitado por embargos declaratórios.

 4. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS E OUTROS DE 
ADMISSIBILIDADE

 Os embargos de declaração devem ser endereçados ao 

16
Percebeu o ponto FERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Os embargos de declaração no 

Projeto do CPC. Novas Tendências do Processo Civil. Estudos sobre o Projeto do Novo Código 
de Processo Civil. Vol. 3. Alexandre Freire, Bruno Dantas, Dierle Nunes, Fredie Didier Jr., José 
Miguel Garcia Medina, Luiz Fux, Luiz Henrique Volpe Camargo e Pedro Miranda de Oliveira 
(org.). Salvador: Jus Podivm, 2014, p. 269.
17

Com base nisso, afirmam José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier que: 
“nada impede que o erro material seja suscitado por simples petição, ou através de embargos 
de declaração”. E acrescentam, interpretando o CPC/73: “Nada impede, até mesmo, que a 
alegação de erro material, veiculada através de embargos de declaração interpostos 
intempestivamente, seja conhecida e o vício seja sanado (mesmo porque os embargos de 
declaração, na hipótese, seriam dispensáveis)”. MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim. Recursos e ações autônomas de impugnação. 3. ed. São Paulo: RT, 
2013, p. 212. No STJ, tem-se: STJ, 6ª Turma, EDcl no REsp 530.089, Ministro Hamilton 
Carvalhido, j. 05.02.2004, DJ 15.03.2004, p. 311.
18

Confira-se o Enunciado 360 do IV Fórum de Permanente de Processualistas Civis, realizado 
em Belo Horizonte, de 05 a 07 de dezembro de 2014: “A não oposição de embargos de 
declaração em caso de erro material na decisão não impede sua correção a qualquer tempo”. 
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mesmo órgão jurisdicional que proferiu a decisão embargada (arts. 
1.023 e 1.024, §§ 1º e 2º, NCPC); nisso consiste o efeito devolutivo 

19
do referido recurso, embora o ponto seja controvertido na doutrina . 

 Deve-se dizer, ainda, que o NCPC unificou os prazos para 

interpor recurso e oferecer contrarrazões em 15 (quinze) dias, com 

exceção dos embargos de declaração. O prazo de interposição, 

então, continua sendo de 05 (cinco) dias (art. 536, CPC/73; art. 

1.023, NCPC), computados somente os dias úteis, conforme o novel 

art. 219 do NCPC. 
 Além disso, os litisconsortes com advogados diferentes, de 
escritórios de advocacia também diferentes, têm prazo em dobro 
para opor embargos de declaração, conforme o art. 229 c/c o art. 

20
1.023, § 1º, do NCPC . A dobra não se aplica aos processos em 
autos eletrônicos. 
 Assim como prevê a parte final do art. 536 CPC/73, o NCPC é 
explícito ao dispor que os embargos de declaração não se sujeitam a 
preparo (art. 1.023, caput, parte final).
 Nos embargos de declaração, o recorrente deve alegar e 
demonstrar a existência dos vícios do art. 1.022 do NCPC (art. 535, 
CPC/73). 
 Não se deve confundir juízo de admissibilidade e juízo de 
mérito no julgamento dos embargos de declaração. Para a 
superação do juízo de admissibilidade, é suficiente a mera afirmação 
da existência dos vícios previstos em lei como hipóteses de 
cabimento Assim, se o embargante não alega, suscita ou afirma a 

Nesse sentido: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 6. ed. 
rev. atual. e ampl. São Paulo: Método; Rio de Janeiro: Forense, 2014, item 27.2.2 (livro digital, 
suporte Kindle).
19

No mesmo sentido do texto, por entender que “o efeito devolutivo decorre da interposição de 
qualquer recurso, equivalendo a um efeito de transferência da matéria ou de renovação de 
julgamento para outro ou para o mesmo órgão julgador”: DIDIER, Fredie, CUNHA, Leonardo 
José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 12. ed. Salvador: Jus Podivm, 
2014, p. 204; FERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Embargos de declaração: efeitos 
infringentes, prequestionamento e outros aspectos polêmicos. 3. ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. Contra, entendendo que a devolução não ocorre 
para o mesmo juízo que proferiu a decisão recorrida: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. 
Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. 5. 16. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2011, n. 143.
20

O § 1º do art. 1.023 do NCPC dispõe que o citado art. 229 aplica-se aos embargos de 
declaração. A previsão é, em tese, desnecessária, parecendo “sobrar”. O legislador 
pretendeu, entretanto, combater eventual jurisprudência defensiva no sentido da 
inaplicabilidade do prazo em dobro a litisconsortes com advogados diferentes na oposição de 
embargos de declaração. Apenas esta interpretação justifica o excesso de cuidado.
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existência, em tese, de obscuridade, contradição, omissão ou erro 
material, o recurso será inadmitido, porque ausente o requisito do 
cabimento. Poderão, contudo, à luz do disposto no § 3º do art. 1.024 
do NCPC, os embargos serem conhecidos como agravo interno 
quando opostos em face de decisão do relator, aproveitando-se o 

21
ato .
 Por outro lado, saber se os vícios realmente existem 
consubstancia o juízo de mérito do recurso, ensejando o provimento 
ou o desprovimento dos embargos de declaração. O juízo de mérito 
é um passo adiante. Afirmado a existência do vício e não 
demonstrada a afirmação, os embargos de declaração, embora 
admitidos, serão desprovidos.
 O CPC/73 não contempla a participação do embargado no 
julgamento dos embargos de declaração. É que, em princípio, os 
embargos de declaração objetivam somente a integração ou 
aperfeiçoamento da decisão, e não um novo julgamento da causa, 
com a inversão da sucumbência.
 Pode acontecer, porém, de o provimento dos embargos de 
declaração ensejar, reflexamente, a alteração do resultado do 

22julgamento , provocando a invalidação ou a reforma da decisão, a 
exemplo do que sucede com o suprimento da omissão no que tange 
à prescrição, que, uma vez reconhecida, resulta num juízo de 
improcedência da demanda. 
 Quando é assim, o julgamento dos embargos de declaração 
surpreende a parte embargada, a quem não foi dada a oportunidade 
de se manifestar e, portanto, de influenciar o convencimento do 
magistrado. É irrelevante, a meu sentir, ter havido contraditório antes 

21
 A interpretação aqui conferida ao § 3º do art. 1.024 do NCPC não é uma interpretação que 
serve ao entendimento comum dos tribunais no sentido de serem incabíveis embargos de 
declaração contra decisões monocráticas de seus relatores, mesmo porque o NCPC, por 
primeiro, dispõe que os embargos cabem contra qualquer decisão e, depois, expressamente, 
prescreve que o embargo declaratório contra decisão monocrática deve ser julgado pelo 
mesmo órgão unipessoal que a proferiu. Ao contrário, é uma interpretação que serve à parte 
que, pretendendo impugnar a decisão, o fez genericamente, sem vincular as suas razões 
recursais a uma das hipóteses de embargabilidade do art. 1.022.
22

Perceba-se que a alteração do julgamento é desdobramento ou consequência do próprio 
provimento dos embargos, Não se pede, essencialmente, a modificação do resultado do 
julgamento, mas, sim, que seja sanado o vício apontado. Ao expungir-se o vício, como 
decorrência necessária, o resultado do julgamento se modifica.
23

Contra, representando entendimento minoritário, Daniel Assumpção: “Penso assim porque 
nesse caso não haverá a alegação de uma nova matéria, mas tão somente o pedido de 
saneamento de omissão de matéria já alegada e, presumidamente, já impugnada pela parte 
contrária”. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 6. ed. rev. 
atual. e ampl. São Paulo: Método; Rio de Janeiro: Forense, 2014, item 27.7 (livro digital, 
suporte Kindle).
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23da oposição dos declaratórios sobre a matéria . Como enfatiza 
Cassio Scarpinella Bueno, “até porque, fosse suficiente o 
contraditório exercido antes do proferimento da decisão, seria 
desnecessária a apresentação de contrarrazões a quaisquer 

24recursos” .
 Diante disso, a omissão legislativa não impediu que a 
doutrina e a jurisprudência majoritárias defendessem a necessidade 
de intimação do recorrido sempre que os embargos de declaração 
pudessem produzir efeitos infringentes ou modificativos. Essa 
imposição decorreria da incidência, conforme se observou, do direito 
fundamental ao contraditório, que garante a participação das partes 
na formação dos provimentos jurisdicionais.
 Por força dessas razões, o NCPC positiva essa orientação. 
O § 2º do art. 1.023 impõe a intimação do embargado para 
oferecimento de resposta aos embargos opostos sempre que o 
possível acolhimento do recurso resulte na modificação da decisão 
embargada. 
 Quanto à fase de julgamento, determina o art. 1.024 do 
NCPC que os embargos de declaração devem ser julgados em 05 
(cinco) dias. Quando opostos contra decisões colegiadas, o relator 
deve apresentar os embargos em mesa na sessão subsequente, 
proferindo voto. De forma inovadora, o § 1º do art. 1.024 prevê que, 
se não julgado nesta sessão, o recurso será automaticamente 
incluído em pauta.
 O NCPC dispõe que os juízes e os tribunais devem obedecer 
à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão 
(art. 12, NCPC), mas exclui da regra o julgamento de embargos de 
declaração (art. 12, § 2º, V, NCPC).

 5. EFEITOS

 5.1. EFEITO INTERRUPTIVO

 Consoante a parte final do caput do art. 1.026 do NCPC, 
correspondente ao art. 538 do CPC/73, os embargos de declaração 

24
BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, 

processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões 
jurisdicionais. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, n. 3 do Capítulo 8 (livro digital, 
suporte Kindle).
25

Os embargos de declaração contra sentença proferida no Juizado Especial suspendem o 
prazo para recurso (art. 50, Lei n. 9.099/1995). Os arts. 1.065 e 1.066 do NCPC dão, 
respectivamente, nova redação aos arts. 50 e 83, § 2º, da Lei n. 9.099/1995, unificando os 
regimes e determinando a interrupção do prazo também no procedimento sumaríssimo.
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25interrompem o prazo para a interposição de recurso .
 Assim, opostos os embargos de declaração, o prazo para a 
interposição de outros recursos se interrompe. Após a intimação da 
decisão do julgamento dos declaratórios, o prazo, por inteiro, se 

26
inicia novamente para todos os legitimados para recorrer .
 Desde que não sejam intempestivos, os embargos de 
declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, 
mesmo que sejam incabíveis, desprovidos ou protelatórios.
 A intempestividade, contudo, não produz o mesmo efeito 
para o embargado, que, além de não ter dado causa à perda do 
prazo, também não deve atuar como vigia dos atos praticados pela 

27parte adversa .
 A redação do CPC/73 prescreve a interrupção do prazo “de 
outros recursos”. O NCPC, por sua vez, trata da interrupção do prazo 
“de recurso”, suprimindo a expressão “outros”. 
 A alteração tem razão de ser. Ela serve para deixar claro que 
o outro recurso, citado pelo CPC/73, pode ser, inclusive, os 
segundos embargos de declaração opostos pela mesma parte 
contra a decisão que julgou os primeiros embargos. “Outros 
recursos” não quer dizer outra espécie recursal (apelação, agravo, 
recurso especial etc.), mas sim recurso diverso daquele já interposto.
 Além disso, os embargos de declaração de uma parte não 
tem o condão de interromper o prazo dos embargos da outra, se uma 

28
e outra se insurgem contra a mesma decisão . 
 Noutras palavras, não fica interrompido o prazo para o 
embargado opor embargos de declaração contra a decisão já 
embargada pela outra parte. Por força do princípio da igualdade, o 
prazo de cinco dias para a interposição do recurso é comum a ambas 
as partes. Escoado o quinquídio, dá-se a preclusão. 
 Hipótese diferente é aquela em que os embargos atacam 
vícios surgidos por ocasião do julgamento dos embargos da parte 

26
“A reabertura do prazo deve beneficiar todos que tenham legitimidade para recorrer, e não 

apenas o embargante”. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – 
Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Vol. 1. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014, n. 561 do §85 (livro digital, suporte Kindle). Na jurisprudência do STJ, sobre a 
interrupção do prazo de recurso de terceiro, ver: STJ, 3ª Turma, REsp 712.319, Ministra Nancy 
Andrighi, j. 25.09.2006, DJ 16.10.2006.
27

STJ, 3ª Turma, REsp 869.366, Ministro Sidnei Beneti, j. 17.06.2010, DJ 30.06.2010. 
28

STJ, Corte Especial, EDcl no REsp 722.524, Ministro Teori Zavascki, j. 09.11.2006, DJ 
18.12.2006. Na doutrina, conferir, amplamente, sobre essa específica hipótese: DIDIER, 
Fredie, CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 12. ed. 
Salvador: Jus Podivm, 2014, p. 210-215.
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contrária. Aí, não há que se falar nem mesmo em efeito interruptivo, 
porque o interesse recursal surgiu depois, a partir do julgamento dos 
embargos de declaração opostos pelo adversário.

 5.2. EFEITO SUSPENSIVO

 O CPC/73, a respeito do efeito suspensivo dos recursos, 
dispõe que:

Art. 497. O recurso extraordinário e o recurso especial não impedem a 
execução da sentença; a interposição do agravo de instrumento não 
obsta o andamento do processo, ressalvado o disposto no art. 558 
desta Lei.

 
 Diante da literalidade deste dispositivo legal, doutrina 

29
majoritária , capitaneada pelo Professor José Carlos Barbosa 
Moreira, entende que os embargos de declaração, não tendo sido 
excepcionados, possuem, sim, efeito suspensivo, isto é, a sua 
interposição impede a produção de efeitos da decisão embargada.
 Além disso, a suspensividade decorrente da oposição dos 
embargos de declaração seria conatural à própria finalidade do 
recurso, consistente no esclarecimento ou aperfeiçoamento do ato 
decisório; do contrário, os vícios que inquinam a decisão 
comprometeriam sua própria execução.
 Embora aceito amplamente, o referido entendimento não é 

30pacífico. Na doutrina, Flávio Cheim Jorge  defende, à luz do 
CPC/73, que os embargos de declaração só possuem efeito 
suspensivo se o recurso imediatamente cabível contra a decisão 
embargada também o tiver. 
 Assim, se contra a decisão embargada é cabível apelação 
com efeito suspensivo (art. 520, CPC/73), os embargos de 
declaração terão efeito suspensivo. Se, por outro lado, os embargos 
forem opostos contra decisão que desafia imediatamente agravo de 
instrumento, não dotado, por lei, de efeito suspensivo, os embargos 

29
Por todos, conferir: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo 

Civil. Vol. 5. 16. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2011, n. 306. No mesmo 
sentido: THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do 
direito processual civil e processo de conhecimento. Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2014, n. 
561-A do §85 (livro digital, suporte Kindle).
30

CHEIM JORGE, Flávio. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 295 e ss.

316 DOUTRINA



de declaração não impedem a produção de efeitos da decisão.
 Por sua vez, Teresa Arruda Alvim Wambier sustenta que o 
efeito suspensivo dos embargos de declaração não decorre de sua 
simples interposição. Ensina a autora que:
 

Segundo o nosso entendimento, o efeito suspensivo dos embargos 
de declaração deve decorrer de pedido formulado pela parte, fundado 
na impossibilidade real de que a decisão seja cumprida ou na 
possibilidade de integral alteração da decisão em virtude do 

31
acolhimento dos embargos .

 A preocupação de referida doutrina é com as situações em 
que a oposição dos embargos de declaração, segundo o 
entendimento majoritário, é capaz de suspender, só pelo fato de sua 
interposição, uma tutela antecipada baseada na urgência, quando 
nem mesmo o agravo interponível contra a referida decisão teria 
essa aptidão.
 No NCPC, ao contrário do CPC/73, os recursos, como regra, 
não possuem efeito suspensivo. Segundo o art. 995, os recursos não 
impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão 
judicial em sentido diverso. A lógica se inverteu.
 Portanto, os recursos podem ter efeito suspensivo por força 
de lei (ope legis), a exemplo da apelação (art. 1.012, NCPC), ou 
podem ter efeito suspensivo atribuível por decisão judicial (ope 
judicis), como ocorre com o agravo de instrumento (art. 1.019, I, 
NCPC).
 Quanto aos embargos de declaração, o NCPC inova, em 
relação à doutrina majoritária que se formou em torno do CPC/73. 
Segundo o § 1º do art. 1.026, a atribuição de efeito suspensivo aos 
embargos depende de pedido do embargante e de decisão judicial, e 
não mais decorre de sua simples interposição. Além disso, a 
suspensão da eficácia da decisão embargada condiciona-se ao 
preenchimento dos seguintes pressupostos: (1) a probabilidade de 
provimento do recurso ou (2) fundamentação relevante e risco de 
dano grave ou de difícil reparação.
 O NCPC, portanto, acolhe a doutrina de Teresa Arruda Alvim 
Wambier, segundo a qual a suspensão da eficácia da decisão deve 
decorrer de pedido da parte e de concessão pelo órgão jurisdicional, 

31
MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recursos e ações 

autônomas de impugnação. 3. ed. São Paulo: RT, 2013, p. 214. O tema mereceu tratamento 
aprofundado pela autora em: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Embargos de declaração e 
omissão judicial. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 69 e ss.
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e não por força de lei, sempre e em todo o caso.
 6 .  (DES)  NECESSIDADE DE RATIF ICAÇÃO E    
COMPLEMENTAÇÃO DE OUTRO RECURSO

 Conforme visto, os embargos de declaração cabem contra 
qualquer decisão. Sendo assim, pode ocorrer – e frequentemente 
ocorre – de uma parte embargar de declaração e a outra parte 
interpor diversa modalidade de recurso. 
 O Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige, nestes casos, 
que o recorrente ratifique o recurso após o julgamento dos embargos 
de declaração, mesmo que não haja modificação da decisão. 
 Este entendimento, bastante criticado pela doutrina, foi 
incorporado à Súmula do Tribunal, com a edição do Enunciado n. 
418, cujo teor é o seguinte: “É inadmissível o recurso especial 
interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de 
declaração, sem posterior ratificação”. 
 Embora se refira ao recurso especial, por identidade de 
razões, tal orientação tem sido aplicada também para outros 
recursos, a exemplo da apelação, dos embargos infringentes, do 
recurso ordinário, do recurso extraordinário, do agravo interno etc. 
 Além da exigência de ratificação, o STJ permite, em caso de 
modificação da decisão embargada, o aditamento do recurso, nos 
exatos limites da modificação. A preclusão consumativa impede a 
complementação daquilo que não guarda conexão com o que foi 
alterado. O princípio da complementaridade autoriza, então, essa 
adaptação limitada do recurso interposto antes do julgamento dos 
embargos de declaração.
 A exigência de ratificação do recurso, sem que tenha havido 
alteração da decisão embargada, é perversa, porquanto o efeito 
interruptivo dos embargos de declaração existe em benefício das 
partes, e não contra elas. O entendimento do STJ deturpa a lógica do 
sistema, ao criar um ônus não previsto em lei.
 O NCPC, que é também um Código contra a jurisprudência 
defensiva, altera sensivelmente essa sistemática. 
 Por primeiro, o § 4º do art. 1.024 do NCPC faz da 
complementação um direito. Isto gera duas consequências. 
 A primeira é que a complementação não pode ser negada. 
Se o julgamento dos embargos de declaração implicar a alteração da 
decisão, a parte que recorreu anteriormente ao seu julgamento tem 
direito à complementação do recurso então interposto, nos exatos 
limites da modificação. 
 A segunda é que a ausência de complementação não poderá 
dar ensejo à inadmissibilidade do recurso. O NCPC qualifica a 
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complementação como direito; logo, o recorrente não poderá ser 
punido por não exercê-lo. A avaliação sobre a necessidade de 
complementação é da parte, e não do órgão jurisdicional. É preciso, 
então, que, na prática, as partes tenham cuidado no momento do 
aditamento, minorando os riscos de desprovimento do recurso.
 A complementação deve ocorrer no prazo de quinze dias, 
contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.
 Além disso, o NCPC dispensa a ratificação do recurso se os 
embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a 
conclusão do julgamento anterior. Fica superada a Súmula, n. 418, 

32do STJ . Ou seja, o recurso interposto pela outra parte antes da 
publicação do julgamento dos embargos de declaração será 
processado e julgado independentemente de ratificação.
O dispositivo é bastante elogiável, porque afasta odiosa 
jurisprudência defensiva.

 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE 
PROTELATÓRIOS

 O uso desmedido dos embargos de declaração, 
principalmente como instrumento para retardar o fim do litígio e a 
formação da coisa julgada, inclusive no processo penal, que 
condiciona o cumprimento definitivo da pena, por força do princípio 
constitucional da não culpabilidade, à formação irrecorrível do juízo 
sobre a culpa, motivou o legislador a criar mecanismos 
sancionadores específicos contra a má-fé processual manifestada 
por embargos declaratórios.
 De acordo com o parágrafo único do art. 538 do CPC/73, 
quando os embargos de declaração forem manifestamente 
protelatórios, o órgão jurisdicional, após declarar tal fato, deve 
condenar o embargante a pagar ao embargado multa de até 1% (um 
por cento) sobre o valor da causa.
 Em caso de reiteração de embargos protelatórios, a multa é 
elevada a até 10% (dez por cento) e a interposição de qualquer outro 
recurso fica condicionada ao depósito do valor respectivo. O 
depósito prévio do valor da multa condiciona a interposição do outro 
recurso somente na hipótese de reiteração de embargos de 

32
Nesse sentido, o Enunciado n. 23 do II Fórum Permanente de Processualistas Civis, 

realizado em Salvador, em 2013.

319DOUTRINA



declaração protelatórios, sendo ilegal a referida exigência se o 
embargante teve um único recurso de embargos considerados 

33
protelatórios .
 O § 2º do art. 1.026 do NCPC, por seu turno, aumenta o valor 
da multa a ser aplicada aos primeiros embargos manifestamente 
protelatórios. De até 1% (um por cento) passa para até 2% (dois por 
cento). 
 Além disso, a base de cálculo não será mais “o valor da 
causa”, conforme previsto no CPC/73, mas, sim, “o valor atualizado 
da causa”, o que é importante, considerando-se o efeito corrosivo do 
tempo sobre a moeda e a duração média dos processos.
 O NCPC não altera o valor da multa a ser aplicada na 
hipótese de segundos embargos de declaração, que permanece 
sendo de até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 
Assim como faz o CPC/73, o NCPC condiciona, na hipótese de 
reiteração, a interposição de qualquer recurso ao depósito prévio do 
valor da multa (art. 1.026, § 3º, NCPC). 
 O NCPC inova, contudo, em relação ao CPC/73, ao 
dispensar do depósito prévio a Fazenda Pública e o beneficiário da 
gratuidade da justiça, que deverão recolher ao final (art. 1.026, § 3º, 
NCPC). 
 Dispensa-se, note-se bem, o depósito prévio, mas não o 
pagamento da multa. A insuficiência de recursos não é um escudo 

34protetor de condutas desleais  nem tampouco os entes de direito 
público podem atuar à margem da boa fé objetiva.
 O CPC/73 é omisso no que toca à oposição de terceiros 
embargos de declaração. Diante disso, o recorrente com boas 
condições financeiras, a fim de evitar o trânsito em julgado e a 
execução da decisão, não raro paga a multa e continua embargando 
de declaração de forma protelatória, prolongando a marcha 
processual para além do razoável e causando prejuízos à parte 
contrária.
 Diante disso, Fredie Didier e Leonardo Carneiro da Cunha 
consideram que “é possível interpretar o CPC [CPC/73] no sentido 
de que não é possível ao interessado opor, por três vezes 

33
Na mesma linha: STJ, Corte Especial, ED no REsp 389.408, Ministro Francisco Falcão, j. 

15.10.2008, DJ 13.11.2008.
34

Na jurisprudência, ver, por todos: STJ, Corte Especial, AgRg nos ED no REsp 765.878, 
Ministro João Otávio de Noronha, j. 07.05.2012, DJ 22.05.2012.

320 DOUTRINA



sucessivas, embargos de declaração. A segunda oposição abusiva 
gera a perda do direito de embargar pela terceira vez (é uma 

35preclusão por ato ilícito)” .
 Acolhendo a doutrina dos referidos autores, o § 4º do art. 
1.026 do NCPC determina que não serão admitidos novos embargos 
de declaração se os dois anteriores tiverem sido considerados 
protelatórios. Quer isso dizer que os terceiros embargos de 
declaração, independentemente de serem protelatórios ou não, 
serão inevitavelmente inadmitidos, porquanto incabíveis, dando 

36lugar à formação da coisa julgada .
 Tem-se, ainda, que a multa prevista para os embargos de 
declaração protelatórios não pode ser cumulada com aquela outra 
prevista no art. 81 do NCPC (multa por litigância de má-fé) e aplicada 
em razão da interposição de recurso com intuito manifestamente 
protelatório (art. 80, VII, NCPC). Prevalece aqui a especialidade e a 

37
proibição de dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem) .
 Nada impede, porém, a cumulação da multa por embargos 
de declaração protelatórios com a indenização pelos prejuízos que a 
parte contrária sofreu em decorrência do ato de litigância de má-fé 

38(art. 81, caput, NCPC) . Aquela tem natureza punitiva; esta, por 
outro lado, finalidade reparatória. Não há bis in idem, dada a 
finalidade diversa de uma e de outra.
 Em todo caso, a decisão que condena o embargante a pagar 
multa deve ser fundamentada (art. 1.026, § 2º, NCPC). 
“Manifestamente protelatório” é conceito jurídico relativamente 
indeterminado. 
 O conceito jurídico indeterminado é, em verdade, 
determinável, porque, em face da situação concreta, ganha 
determinação. É indeterminado somente quando considerado 
abstratamente, e mesmo assim não completamente. Existe, desse 
modo, um grau de determinação ou certeza positiva e negativa; é 
possível dizer o que é manifestamente protelatório (embargar de 

35
DIDIER, Fredie, CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 

3. 12. ed. Salvador: Jus Podivm, 2014, p. 229.
36

Nesse sentido, o Enunciado 361 do IV Fórum de Permanente de Processualistas Civis, 
realizado em Belo Horizonte, de 05 a 07 de dezembro de 2014: “Na hipótese do art. 1.026, § 4º, 
não cabem embargos de declaração e, casos opostos, não produzirão qualquer efeito”.
37

No mesmo sentido: STJ, Corte Especial, ED no REsp 511.378, Ministro José Arnaldo, j. 
17.11.2004, DJ 21.02.2005.
38

No sentido o texto: STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.399.242, Ministro Luís 
Felipe Salomão, j. 04.08.2011, DJE 15.08.2011.
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declaração apenas para impedir o trânsito em julgado) e o que não é 
(embargar de declaração objetivando o prequestionamento – 
Súmula, n. 98, STJ). Mas existe uma zona conceitual cinzenta, 
embaçada, anuviada, representada pela dúvida do que pode ser. Aí, 
então, faz-se importante a apreciação do caso concreto.
 Diante disso, exige-se, no emprego do conceito jurídico 
indeterminado, a confrontação com o caso concreto (art. 489, § 1º, II, 
NCPC). É preciso que o órgão jurisdicional revele, com base na 
situação fática delineada nos autos, onde se faz presente o intuito 
protelatório, sendo nula a decisão que se limita à reprodução 

39
genérica da expressão. Embora a jurisprudência assim já entenda , 
é louvável a exigência, que se harmoniza com a sistemática 
democrática do Novo Código.

 8 .  E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O  E 
PREQUESTIONAMENTO 

 Segundo a CRFB, o recurso extraordinário para o Supremo 
Tribunal Federal (art. 102, III) e o recurso especial para o Superior 
Tribunal de Justiça (art. 105, III) são cabíveis contra “causas 
decididas”.
 Por “causas decididas”, entende-se a manifestação 
expressa do juízo recorrido sobre a controvérsia de direito 
constitucional ou de direito federal discutida no processo. Noutras 
palavras, para que o STF e o STJ possam verificar o acerto da 
decisão recorrida, é necessário que o órgão jurisdicional a quo 
tenha, antes, efetivamente decidido a respeito da tese jurídica 
ventilada nos recursos extraordinário e especial. É preciso, como se 
costuma dizer, esgotar a instância, questionando previamente o 
juízo do qual se recorre sobre a aplicação e interpretação do direito 
constitucional ou federal. Daí falar-se em prequestionamento, que 
nada mais seria do que “causa decidida” ou decisão a respeito da 

40questão de direito .
 Omitindo-se o tribunal sobre a tese jurídica suscitada, 
franqueia-se à parte interessada a via dos embargos de declaração, 

39
 STJ, 5ª Turma, REsp 197.346, Ministro Edson Vidigal, j. 18.03.1999, DJ 26.04.1999.

40
Conferir, amplamente: BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito 

processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: 
técnicas de controle das decisões jurisdicionais. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, 
n.  2.1. do Capítulo 11 (livro digital; suporte Kindle).
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a fim de que o órgão jurisdicional decida sobre a questão 
constitucional ou infraconstitucional federal levantada. A oposição 
dos embargos de declaração, quando silente o tribunal no acórdão 
sobre a controvérsia jurídica apresentada, é de rigor, sob pena de 
não se fazer presente, segundo a interpretação historicamente 
conferida pelo STF e pelo STJ, o requisito constitucional da causa 
decidida.
 Para o STJ, a simples oposição dos embargos de declaração 
não é suficiente para configurar o requisito do prequestionamento. 
Se, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração, a 
omissão remanescer, a parte deve, em seu recurso especial, 
suscitar a violação do próprio art. 535 do CPC/73. Este deve ser, 

41
aliás, o primeiro dos fundamentos do recurso especial . 
 Reconhecida a omissão do juízo a quo e, pois, a violação ao 
art. 535 do CPC/73, o STJ provê o recurso especial e determina a 
devolução dos autos para que o tribunal supra a omissão. Sanada a 
omissão, fica caracterizado o prequestionamento. Entretanto, 
persistindo a omissão, deve mais uma vez a parte opor os 
declaratórios e, caso rejeitados, suscitar mais uma vez no recurso 
especial a agressão ao art. 535 do CPC/73. 
 Consoante entendimento do próprio STJ, o tribunal superior 
não poderá, persistindo a omissão, julgar o recurso especial. Mais 
uma vez, será impositivo o retorno dos autos para tentar se extrair 

42
manifestação do tribunal recorrido . Este entendimento do STJ está 
consagrado no Enunciado n. 211 de sua Súmula, que possui o 
seguinte teor: “inadmissível recurso quanto à questão que, a 
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada 
pelo tribunal a quo”.
 Por outro lado, o STF tem entendimento menos rígido. O 
Supremo Tribunal admite o prequestionamento ficto, ou seja, basta a 
mera oposição dos embargos declaratórios, independentemente do 
suprimento da omissão, para que a Corte possa julgar o recurso 
extraordinário. Compreende-se, fictamente, que, com a oposição 

41
Conforme alertam José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier: MEDINA, 

José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recursos e ações autônomas de 
impugnação. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 240.
42

O exemplo é real: “RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO 
ANTERIORMENTE RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO 
INDEVIDA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Não é lícito ao Tribunal local rejeitar 
novamente os embargos de declaração, quando a omissão neles apontada já foi declarada 
pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta à instância precedente, nessa situação, acolher os 
embargos e sanar a omissão”. STJ, 3ª Turma, REsp 604.785/SP, Ministro Humberto Gomes de 
Barros, Rel. p/ acórdão Ministro Ari Pargendler, j. 20.03.2007, DJ 14.05.2007, p. 279.
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dos embargos de declaração, a questão foi decidida (Súmula, n. 356, 
do STF).
 Diante desse quadro, é fácil observar que o entendimento do 
STJ atrasa o processo, porque, se realmente presente a omissão, 
terá sido necessária a interposição de um recurso apenas para ter 
isso reconhecido, sem falar da esdrúxula hipótese de recalcitrância 
do tribunal de grau inferior, quando, então, mais e mais recursos 
serão interpostos com a única finalidade de se sanar a omissão.
 Pensando nisso, o NCPC prevê inovação que pretende por 
de volta nos trilhos o procedimento recursal. Eis o teor no novo 
dispositivo:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o 
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os 
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o 
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou 
obscuridade.

 
 Com base no art. 1.025, é possível afirmar, primeiramente, 

43
que o Enunciado n. 211 da Súmula do STJ fica superado . Verificada 
a omissão sobre a questão jurídica, o STJ não mais dará provimento 
ao recurso especial por violação ao art. 1.022, II, do NCPC 
(correspondente ao art. 535, II, CPC/73), com o retorno do processo 
para o tribunal a quo para nova decisão. Opostos embargos 
declaratórios, considera-se, fictamente, incluída no acórdão 
embargado a tese jurídica sobre a qual não se manifestou o órgão 
jurisdicional, ainda que os embargos de declaração sejam 

43
Nesse sentido: TESHEINER, José Maria Rosa; RIBEIRO. Cristiana Zugno Pinto. Recursos 

em espécie no Projeto de um Novo Código de Processo Civil. Novas Tendências do Processo 
Civil. Estudos sobre o Projeto do Novo Código de Processo Civil. Vol. 3. Alexandre Freire, 
Bruno Dantas, Dierle Nunes, Fredie Didier Jr., José Miguel Garcia Medina, Luiz Fux, Luiz 
Henrique Volpe Camargo e Pedro Miranda de Oliveira (org.). Salvador: Jus Podivm, 2014, p. 
80.
44

Rafael de Oliveira Guimarães sustenta que o art. 1.025 possui constitucionalidade duvidosa, 
porquanto viola o preceito da CRFB que exige “causa decidida”, ao considerar fictamente 
incluído no acórdão o que demanda pelo Texto Constitucional manifestação expressa. Ver: 
GUIMARÃES, Rafael de Oliveira. Atualidades sobre o prequestionamento e as possíveis 
mudanças provocadas pelo Projeto do Novo Código de Processo Civil. Novas Tendências do 
Processo Civil. Estudos sobre o Projeto do Novo Código de Processo Civil. Vol. 3. Alexandre 
Freire, Bruno Dantas, Dierle Nunes, Fredie Didier Jr., José Miguel Garcia Medina, Luiz Fux, 
Luiz Henrique Volpe Camargo e Pedro Miranda de Oliveira (org.). Salvador: Jus Podivm, 2014, 
p. 515 e ss. Penso, contudo, que “causa decidida” é conceito que pode ser conformado pelo 
legislador infraconstitucional, como fez o NCPC. Além disso, o prequestionamento ficto, agora 
previsto com um único sentido tanto para o STF como para o STJ, traz segurança jurídica, 
eliminando antiga divergência que existe entre estas Cortes. Não fosse suficiente, o NCPC 
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44inadmitidos ou rejeitados . Trata-se de prequestionamento ficto, 
igual àquele consagrado na Súmula, n. 356, do STF.
 Não é de somenos importância a parte final do art. 1.025, que 
exige, para a integração da questão suscitada no acórdão 
embargado, a confirmação pelo tribunal superior de que realmente 
houve erro, omissão, contradição ou obscuridade. 
 É que pode acontecer, por exemplo, de o embargante inovar 
nos embargos de declaração, lançando mão de tese jurídica nova, 
que não recebeu atenção do tribunal a quo porque obviamente ela 
não estava presente no processo no momento do julgamento. Daí a 
necessidade de o tribunal superior analisar se realmente houve, no 

45exemplo dado, efetivamente omissão do órgão jurisdicional a quo . 

 8. CONCLUSÃO

 Não raro, vozes, ainda que isoladas, questionam a 
importância, desmerecem o papel e diminuem as finalidades dos 
embargos de declaração, entendendo que a supressão deste antigo 
instrumento não faria falta ao processo civil. É preciso compreender, 
porém, que os embargos de declaração possuem um nexo de 
instrumentalidade muito íntimo com importantes garantias 
fundamentais do processo, a exemplo dos direitos fundamentais à 
motivação, à inafastabilidade do controle jurisdicional e à razoável 
duração do processo. O regramento conferido aos embargos de 
declaração pelo NCPC potencializa o referido recurso, incorpora os 
bons entendimentos doutrinários e jurisprudenciais e combate, com 

estabelece uma presunção legal, como o faz, aliás, o CPC/73 e o NCPC (art.1.035, § 3º), ao 
presumir em determinadas hipóteses a repercussão geral. Nada obstante, o entendimento 
incorporado à legislação nova é aquele consagrado pelo STF, tribunal responsável por conferir 
a última palavra sobre a CRFB. Por fim, relevante é o esgotamento de instância para se 
inaugurar a jurisdição uniformizadora do STF e do STJ, que, após um juízo de cassação, aplica 
o direito ao caso concreto, mesmo sem ter havido anterior debate na instância de origem sobre 
a interpretação ou a aplicação a ser dada.
45

Contra: “Ora, se o Tribunal Superior entender que o acórdão já tinha analisado a matéria 
excogitada nos declaratórios, pelo que ausentes tais vícios, o prequestionamento estará 
presente e não mais virtualizado”. DUARTE, Zulmar. Embargos declaratórios: efeito integrativo 
(prequestionamento virtual). Novas Tendências do Processo Civil. Estudos sobre o Projeto do 
Novo Código de Processo Civil. Vol. 3. Alexandre Freire, Bruno Dantas, Dierle Nunes, Fredie 
Didier Jr., José Miguel Garcia Medina, Luiz Fux, Luiz Henrique Volpe Camargo e Pedro Miranda 
de Oliveira (org.). Salvador: Jus Podivm, 2014, p. 817.
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mais rigor, o mau uso que se possa fazer deles, conforme se tentou 
demonstrar.
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