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Editorial
H Íentro de Rstudos Íelso
Ãarbi Iilho éh desde â””óh uma
realidade em nossa ÇdvocaciaE
Áeral como espaço de
aprimoramento profissionalx
Íonstruído em bases sólidash
sua atuação tem sido cada dia
mais efetivah o que se reflete em
diversas propostas de atuação
como cursosh palestras e
oportunidades de grande
importância para a carreira de
àrocurador do Rstadox
5eguindo a filosofia de abrir

caminhos que impulsionem
cada vez mais a busca pelo
conhecimento e pela
atualização constanteh foi
idealizado o Informativo AGE
em Rede que servirá como
espaço adequado para que
todos sejam beneficiados com o
compartilhamento de
informações de relevância para
a Íasax
H informativo terá
periodicidade mensal e será
estruturado em seções que

contarão com a citação de
legislação nova e de
jurisprudências de interesse e
com repercussão para a
advocacia públicah
jurisprudência de tema
relevante comentada por um
àrocuradorh artigos jurídicos e
notícias do direito e do órgãox
Ç participação e colaboração
de todos os que trabalham na
ÇÁREXÁ é fundamental para o
sucesso de nossa empreitada e
o resultado dessa iniciativa

Direito na Mídia

com certeza será o
fortalecimento de nossa imagem
institucional e de
aperfeiçoamento do nosso
quadro de pessoalx
Ãoa leitura e que este
primeiro número seja apenas
a semente de uma grande e
profícua iniciativax

Onofre Alves Batista Júnior
Çdvogado Áeral do Rstado de Xinas
Áerais

AGE em Ação
Desjudicialização de
cobrança da dívida ativa
H perfil e o número de queixas
diversificado e crescente ao longo
anosh gerou um excesso de judiciE
alização de conflitosx àercebendo o
sufocamento do àoder Budiciárioh a
ÇdvocaciaEÁeral do Rstado de Xinas
Áerais lançou o projeto de
desjudicialização de demandasx Íom
o Vecreto nº OôxNqN reguElamentou
a utilização de meios alternativos de
cobrança de seu créditosx H objetivo
é diminuir o número de execuções
fiscaish cujo custo exceda os
benefícios do valor a ser recebidoh
propondo protestos extrajudiciais e a
inscrição do nome do devedor em
cadastro de inadimEplentesh formas
mais eficazes de recuperação das
receitasx

Análise de Jurisprudência
Rm decisão recente o 5%Ih sob
a sistemática da repercussão
geral b$R ô”SxúDó“ÁH(h revisitou
a sua jurisprudência a respeito
do tema teto remuneratório em
face do princípio da irredutibiE
lidade e dos direitos adquiridosx
Íom efeitoh no passado o 5%I
havia assentado posicionamentoh
quando ainda vigente a redação
originária do artx úNh wF da
Í$“DDh no sentido de que a
compatibilização do teto remuE
neratório deveria observar a
regra transitória do artx óN do
ÇVÍ%h excluindoEseh no entantoh
as vantagens de caráter indiviE
dual e pessoal percebidas pelos
servidores bÇVF óO(x
àosteriormenteh na redação
dada ao artx úNh wF da Í$“DD
pela Rmenda Íonstitucional nxº
óS“SDh em que se estabeleceu
como teto remuneratório o
subsídio dos Xinistros do 5upreE
mo %ribunal Iederalh o qual
dependia de lei para a sua fixaE
çãoh firmouEse entendimento de
que o teto não seria autoaplicáE
velh mantendoEse a juridprudênE
cia decorrente do julgamento da
ÇVF óOx
Çpós nova alteração legislativa
do artx úNh wF da Í$“DD por força
da Rmenda Íonstitucional nxº
Oó“”úh a jurisprudência do 5%I
passou a reconhecer que o novo
teto incidiria sobre quaisquer
verbas remuneratórias precebiE
das pelos servidoresh incluídas as
vantagens pessoais e outras de
caráter remuneratórioh à exceção
do princípio da irredutibilidade
dos vencimentos para aqueles
que já percebessem acima do
teto quando da entrada em vigor
da mencionada Rmenda
Íonstitucionalh exqvi da decisão
proferida no X5 âOxDNq“VIx

“Xuitos ainda não têm efetivo acesso
aos serviços da Bustiçax Vaí a
necessidade de a Bustiça se
reinventar mediante a contribuição
de cada um dos protagonistas desse
processo e uma das soluções é a
desjudicialização”h explica Áustavo
Rnoqueh Çdvogado $egional da Ç$R“
Vivinópólisx Ç primeira medida será a
obtençãoh junto à 5ecretaria de
Rstado da Iazendah de planilha
contendo os executivos fiscais aptos
a serem desjudicializadosh para que
o trabalho se desenvolva de forma
organizada e planejadah em até óâ
mesesh já que envolve cerca de qS
mil processosx
por Sérgio Pessoa de Paula Castro

Íontudoh no julgado que ora se
comenta b$R ô”SxúDó“ÁH(h
alterouEse novamente o posicioE
namento jurisprudencial do 5%Ix
Ç partir do voto do Xinistro %eori
?avascki assentouEse que o teto
remuneratório estabelecido pela
Rmenda Íonstitucional nxº Oó“”ú
incide de forma imediata atinginE
do quaisquer valores além do
limiteh não se caracterizando
violação ao princípio da irredutiE
bilidade e não sendo o caso de
violação a direito adquiridox Ris
excerto da ementa do acórdãoº
“õg O teto de retribuição
estabelecido pela Emenda
Constitucional xõ2â- possui
eficácia imediataí submetendo às
referências de valor nele
discriminadas todas as verbas de
natureza remuneratória
percebidas pelos servidores
públicos da Uniãoí Estadosí
Distrito Federal e Municípiosí
ainda que adquiridas de acordo
com regime legal anteriorg
ég A observância da norma de
teto de retribuição representa
verdadeira condição de
legitimidade para o pagamento
das remunerações no serviço
públicog Os valores que
ultrapassam os limites préq
estabelecidos para cada nível
federativo na Constituição
Federal constituem excesso cujo
pagamento não pode ser
reclamado com amparo na
garantia da irredutibilidade de
vencimentosg
-g A incidência da garantia
constitucional da irredutibilidade
exige a presença cumulativa de
pelo menos dois requisitosP UaD
que o padrão remuneratório
nominal tenha sido obtido conq
forme o direitoí e não de
maneira ilícitaí ainda que por

equívoco da
Administração Pública;
e UbD que o padrão
remuneratório nominal
esteja compreendido
dentro do limite
máximo préqdefinido
pela Constituição
Federalg O pagamento
de remunerações
superiores aos tetos de
retribuição de cada um
dos níveis federativos
traduz exemplo de
violação qualificada do
texto constitucional”x
Gesta medidah temEse
que a posição atual do
5%I a respeito da
matéria rechaça
qualquer argumento no
sentido da prevalência
seja do princípio da
irredutibilidade seja do
direito adquirido
relativamente ao teto
remuneratório do
vigente artx úNh wF da
Í$“DDh devendo os
excessos serem
suprimidosh salvo
quando se tratar de
parcelas de natureza
indenizatória previstas
em lei bartx úNh § óó da
Í$“DD(h bem como
auxílios estendidos para
determinadas
categorias por decisões
judiciaisx

Foco nas decisões
Constitucional

por Juliana Campos Horta de Andrade

Programa incentiva
pagamento de débitos
tributários
Hs contribuintes mineiros em débiE
to com o Rstado têm uma oportuniE
dade inédita para regularizar a situE
ação para com a Iazenda àúblicax H
àrograma $egularizeh instiE tuído no
Vecreto OôxDóNh publicado no Viário
Hficial de Xinas Áerais em agostoh
estabelece procedimentos para
pagamento incentivado de débitos
tributários e define um conjunto de
medidas que visam à facilitação da
liquidação dessas dívidasx H prograE
ma é o resultado de uma parceEria
entre a 5ecretaria de Rstado de
Iazenda b5RI( e a Çdvocacia Áeral
do Rstado bÇÁREXÁ( queh com
ações integradash pretendem
aperfeiçoar ainda mais a recupeE
ração dos créditos tributáriosx
Çtualmenteh existem mais de â””
mil processos tributários em abertoh
seja na fase administrativa ou
inscritos em Vívida Çtivax H valor
total dos débitos é de $0 qâ
bilhõesx Vessesh SDhô7 são de
FÍX5x 5egundo o Çdvogado Áeral
do Rstadoh Hnofre Çlves Ãatista
Búniorh apenas O7 deste valor era
recupeE rado no judiciáriox Íom
este proEjetoh em consonância com
a iniciEativa de desjudicialização
desta Çdvocaciah a expectativa é de
âô7 de êxitox

Participeí
àara escrever uma análise de
jurisprudênciah enviar sugestões de
julgadosh notícias do seu setor ou
um artigo escrito por vocêh com
até Ohâ mil caracteresh entre em
contato com a Çssessoria de
Íomunicação através do telefone
úâóDE”NN” ou pelo eEmail
comunicacaoâ:advocaciageralxmgx
govxbr

Tributário

por Marcelo Pádua Cavalcanti

Çção Vireta de Fnconstitucionalidade OxSqú Xinas Áerais

Çcórdão 5%Bº $RÍJ$5H R5àRÍFÇÉ Gº óxóDNxO”O E X%

RXRG%Çº Çção direta de inconstitucionalidadex Éei óDxôNS“â””Sh
do Rstado de Xinas Áeraisx Íomércio de artigos de conveniência
em drogariasx Gão violação competência da Jnião para legislar
sobre normas geraisx Çusência de vedação legalx àrecedentex
Çção direta julgada improcedentex

RXRG%Çº Vireito Rmpresarial e %ributáriox $Rspx $ecuperação
Budicialx Rxigência de que a empresa recuperanda comprove sua
regularidade tributáriax Çrtx qN da Éei nx óóxó”ó“â””q bÉ$I( e
artx óSóEÇ do Íódigo %ributário Gacional bÍ%G(x Fnoperância dos
mencionados dispositivosx Fnexistência de lei específica a
disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de
empresas em recuperação judicialx

H àlenário do 5%I julgou questão idêntica a dos autos no âmbito
da ÇVF OSqOh declarando a constitucionalidade da Éei âxóOS“â””S
do Rstado do Çcreh na sessão do dia â” de agosto de â”óOx Ga
oportunidadeh a Íorte assentou que não há usurpação da
competência da Jnião para legislar sobre normas gerais de
proteção e defesa da saúde e que não há vedação legal à
comercialização de outros produtos por farmácias e drogariasx Ga
linha dessa jurisprudênciah votou pela constitucionalidade Éei nx
óDxôNS“â””S do Rstado de Xinas Áeraisx

Administrativo

por Raquel Melo Urbano de Carvalho

Ç operacionalidade da recuperação judicial deve ser guiada com
vistas a viabilizar a superação da situação de crise econômicoE
financeira do devedorh permitindo a manutenção da fonte
produtorah do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos
credoresh e preservando da empresah sua função social e o
estímulo à atividade econômicax H parcelamento tributário é
direito que conduz à situação de regularidade fiscalx H eventual
descumprimento do que dispõe o artx qN só pode ser atribuído à
ausência de legislação específica que discipline o parcelamentoh
não constituindo ônus do contribuinteh enquanto se fizer inerte o
legisladorh a apresentação de certidões de regularidade fiscalx
$ecurso especial não providox

Çção Vireta de Fnconstitucionalidade óxSâú Vistrito Iederal
H 5%Ih por maioriah julgou parcialmente procedente o pedidoh
apenas para conferir interpretação conforme à Íonstituição à Éei
nº SxôúN“SD e ao artx âOh wwF; da Éei nº Dxôôô“Súh incluído pela
Éei nº SxôOD“SDh para que sejam conduzidos de forma públicah
objetiva e impessoalh com observância dos princípios do caput do
artxúN da ÍI“DDº bi( o procedimento de qualificaçãoh e de acordo
com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o artx
â” da Éei nº SxôúN“SDL bii( a celebração do contrato de gestãoL
biii( as hipóteses de dispensa de licitação para contratações bÉei
nº Dxôôô“Súh artx âOh wwF;( e outorga de permissão de uso de
bem público bÉei nº SxôúN“SDh artx óâh § úº(L biv( os contratos a
serem celebrados pela Hrganização 5ocial com terceirosh com
recursos públicosh e nos termos do regulamento próprio a ser
editado por cada entidadeL bv( a seleção de pessoal pelas
Hrganizações 5ociaish e nos termos do regulamento próprio a ser
editado por cada entidadeL e bvi( para afastar qualquer
interpretação que restrinja o controleh pelo XàI e pelo %ÍJh da
aplicação de verbas públicash nos termos do voto do Xinistro Éuiz
Iuxh que redigirá o acórdãox àresidiu o julgamento o Xinistro
$icardo Éewandowskix àlenárioh óôx”Oxâ”óqx

Opinião

Meio Ambiente

por Lyssandro Norton Siqueira

Çcórdão %BXÁº Gºóx””âOxóâxóâqODNEO“””â
RXRG%Çº ÇàRÉÇÇÃH ÍÍ;RÉx ÇÇÃH H$VFGÁ$FÇx àRVFVH VR
ÇGJÉÇÇÃH VR ÇJ%H VR FGI$ÇÇÃH E àHÉJFÇÃH ÇXÃFRG%ÇÉx
ÇJ%H VR FGI$ÇÇÃHx ÉRF R5%ÇVJÇÉ Gº NxNNâ“SDx VRÍ$R%H Gº
úSxOâO“SDx ÉÇGÇÇXRG%H VR $R5ÍVJH5 5ÓÉFVH5 RX
VRàÓ5F%H Ç ÍÉJ ÇÃR$%Hx ÉFwÃHx XJÉ%Çx IFwÇÇÃH GH XÍGFXH
ÉRÁÇÉx à$R5JGÇÃH VR ÉRÁÇÉFVÇVR VÇ ÇJ%JÇÇÃH GÃH
VR5ÍHG5%F%JÍVÇ E $RÍJ$5H GÃH à$H;FVHx
óE Uavendo lei prevendo a regulamentação de infrações ao meio
ambienteh através dos órgãos ambientais competentesh não há
que se falar em ausência de lei a estribar a aplicação de
penalidade referente à prática de depositar lixo a céu abertoh
sem o devido tratamentox âE Gão produzido qualquer elemento
acerca da insubsistência ou inveracidade da infraçãoh permanece
a presunção a favor do ato administrativox úE $ecurso negadox

por Leonardo Oliveira Soares

Nota sobre a obrigação de prestar assistência à saúde
Ç bin( admissibilidade de
responsabilizar o Íhefe do
àoder Rxecutivo para o caso de
haver o “descumprimento” de
obrigação de fazer própria se
constitui no ponto de partida do
escritox àor issoh será apreciado
meio específico para combaterE
se tal responsabilizaçãoh no
âmbito de ações civis ajuizadash
na área de saúdeh contra pessoa
jurídica de direito públicox H que
não excluih decertoh a utilização
conjunta dos recursos
previamente tipificados em leix
Ç singularidade da obrigação
em foco justifica o recortex Íom
efeitoh pois a multiplicidade de
demandas do gênero ensejouh e
continua a ensejarh
desdobramentos de fenômeno
mais amploh rotulado de
“judicialização da saúde”h para o
qual concorrem inúmeras
causas E jurídicas ou nãox
Gada obstante a delimitação
da abordagemh não fica excluída
a aplicação da conclusão
noutras situações próximash nas
quais o ente público figure como
réux àrincipalmenteh se
considerados os princípios
constitucionais do contraditório
e da ampla defesah
legitimadores do exercício da
jurisdição no Rstado
Vemocrático de Vireito
brasileirox
àois bemx 5egundo o artx Oxº
da Éei DxOúN“Sâx

“Íompete ao presidente do
tribunalh ao qual couber o
conhecimento do respectivo
recursoh suspenderh em
despacho fundamentadoh a
execução da liminar nas ações
movidas contra o àoder àúblico
ou seus agentesh a
requerimento do Xinistério
àúblico ou da pessoa jurídica de
direito público interessadah em
caso de manifesto interesse
público ou de flagrante
ilegitimidadeh e para evitar
grave lesão à ordemh à saúdeh à
segurança e à economia
públicasx”
VestacaEse que o
requerimento em tela não se
prestah em regrah para
questionarEse a obrigação
constitucional propriamente dita
de o àoder àúblico prestar
assistência à saúdex Xuito
menosh para suscitar hipotética
ausência de requisito
configurador de aludida
obrigaçãox Fsso porque tais
pontosh no comum dos casosh
devem ser impugnados via
agravo de instrumentox Hu sejah
o manejo da medida em
processual em apreço visa a
alvo certoh a saberº tolher
eficácia da decisão jurisdicional
já delimitadah no ponto atinente
à responsabilização
individualizadax
Ç abordagem se justificah com
efeitoh pois a pluralidade de

decisões dessa natureza faz
recairh indevidamenteh friseEseh
ônus singular em agente que
não tem a obrigação de
concretizar referida
determinaçãox Ç rigorh e para
agravar a situaçãoh faz incidir o
ônus em pauta sobre quem não
figura E e nem mesmo poderia
figurar E como réu no processox
5ublinhaEse que não se está a
cogitar de hipotética fixação de
sanção em sede de mandado de
segurançax Gotadamenteh em
vista de as peculiaridades da
ação mandamental reclamarem
exame particularizadox
Árosso modoh pode dizerEse
que os entes estatais
exteriorizam vontades por meio
de agentes legitimamente
investidos bserá mesmoT( para
desempenhar atribuições
fixadas em leix
Vessa maneirah ao atribuirEse
ao chefe do àoder Rxecutivo
incumbência exorbitante de
suas competênciash ensejaEse
subversão da “ordem públicax”
Ve fatoh pois o desempenho das
funções de mencionada
autoridade em favor da
coletividade se vêh quando nada
potencialmenteh preteridoh haja
vista encontrarEseh tal
autoridadeh compelida a cumprir
ordens judiciais estranhas a
suas correlatas competênciasx
Viante dissoh afirmaEse que os
pronunciamentos em pauta

ostentam aptidão para
tumultuar a “ordem pública”h
aqui compreendida como o
regular exercício das atividades
demarcadas em leih no casoh a
cargo de supracitada
autoridadex
;ale dizerh a expressão
“ordem pública” contemplah ao
fim e ao caboh o contínuo atuar
de cada qual dos agentes
públicosh oxaláh em benefício da
coletividadex
Vaí o cabimento do
mecanismo processual em
destaqueh nos limites acima
demarcadosx
Íomo no direito eh de restoh
na vidah mais vale prevenir que
remediarh pontuaEse que
sobredita conclusão mantém de
pé o legítimo direito de exigirEse
do Rstado brasileiro o
cumprimento da obrigação
disposta no artx óSô da
ÍI“óSDDx
Rm sumah apresentouEse
objeção quanto ao modo E eis
que também deverá ser legítimo
E de lograrEse a respectiva
satisfação na esfera
jurisdicionalx Gada maisx
Éeonardo Hliveira 5oaresh Ç$R“Fpatingax
Fmposição liminar de responsabilização
pessoal ao Íhefe do àoder Rxecutivo em
ações civis na área de saúdeº violação à
ordem públicah efeito multiplicador e
devido processo legalx $evista Vialética
de Vireito àrocessualx nx óONh junx
â”óqx

