
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  MINISTRO  PRESIDENTE  DO  
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

A  PROCURADOR-GERAL  DA  REPÚBLICA  em 

exercício,  com fundamento  nos  artigos  102,  I,  “a” e “p”,  e 103,  VI, da 

Constituição Federal, e nos dispositivos da Lei nº 9.868/99, vem propor 

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE,  com  pedido  de 

MEDIDA CAUTELAR, em impugnação aos artigos 113 a 126 da Lei nº 

12.249, de 11 de junho de 2010, pelas razões de fato e de direito a seguir 

deduzidas.



O teor integral da lei impugnada consta anexo à inicial1.

DA PRELIMINAR

1. Caracteriza-se a coincidência parcial entre o objeto desta 

ação e os das ADIs nº 4.829 e 4.905, ambas pendentes de julgamento, nas 

quais se impugnam dispositivos específicos da Lei nº 12.249/10, arguindo-

se vícios materiais de inconstitucionalidade.

2. A  ADI  4.829  (Rel.  Min.  Rosa  Weber),  proposta  pela 

Associação  das  Empresas  Brasileiras  de  Tecnologia  da  Informação 

(ASSESPRO NACIONAL), questiona o art. 67 da Lei nº 12.249/102, que 

deu  nova  redação  ao  art.  2º  da  Lei  nº  5.615/70,  tratando  do  tema  da 

dispensa de licitação.

3. Já a ADI 4.905 (Rel. Min. Gilmar Mendes), ajuizada pela 

Confederação Nacional  da Indústria (CNI), impugna o art.  62 da Lei nº 

12.249/103, que conferiu nova redação aos parágrafos 15 e 17 do art. 74 da 
1  Ressalte-se que o inteiro teor do diploma é atingido pela inconstitucionalidade formal apontada a 

seguir, na fundamentação da peça.
2 Art. 67. O art. 2o da Lei no 5.615, de 13 de outubro de 1970, passa a vigorar com a seguinte redação, 

renumerando-se o atual parágrafo único para § 1o:
“  Art. 2  o      É dispensada a licitação para a contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados - 

SERPRO pela  União,  por  intermédio  dos  respectivos  órgãos  do  Ministério  da  Fazenda  e  do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para a prestação de serviços de tecnologia da 
informação considerados estratégicos, relacionados com as atividades de sua especialização.

§ 1o  Ato do Ministro de Estado da Fazenda especificará os serviços estratégicos do Ministério da  
Fazenda  e  ato  do  Ministro  de  Estado  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  especificará  os 
serviços estratégicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§  2o  Ao  Serpro  é  vedada  a  subcontratação  de  outras  empresas  para  que  prestem  os  serviços 
estratégicos a que se refere este artigo.

§ 3o  Os atos de contratação dos demais serviços de tecnologia da informação, não especificados como 
serviços estratégicos, seguirão as normas gerais de licitações e contratos.

§ 4o  O disposto neste artigo não constitui óbice a que todos os órgãos e entidades da administração 
pública venham a contratar serviços com o Serpro, mediante prévia licitação ou contratação direta  
que observe as normas gerais de licitações e contratos.” (NR)

3 Art. 62. O art.  74 da Lei no 9.430,  de 27 de dezembro de 1996,  passa a vigorar  com a seguinte 
redação:
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Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, versando sobre a aplicação de 

multa  isolada  em razão de  pedidos  de reconhecimento  de  compensação 

ambiental.

3. Como será explicitado adiante, a presente ação direta tem 

objeto mais amplo (a íntegra da Lei nº 12.249/10), pois ataca vício formal 

no processo legislativo. Uma vez reconhecida esta inconstitucionalidade, 

será desnecessário o exame dos vícios materiais suscitados nas outras duas 

ações diretas.

4. Portanto,  faz-se  necessária  a  distribuição  da  presente 

ação por prevenção à ADI 4.829 e a reunião com a ADI 4.905, nos termos 

dos artigos 66, caput; 67, §6º; e 77-B, caput, todos do RISTF4.

DOS FATOS 

5. A Lei  nº  12.249/10 resultou  da  conversão  da  Medida 

Provisória  nº  472,  de  15/12/2009,  publicada  no  D.O.U.  de  16/12/2009, 

“  Art. 74.   ............................................................................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de 

pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de declaração de  

compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito 
passivo.” (NR)

4 Art. 66. A distribuição será feita por sorteio ou prevenção, mediante sistema informatizado, acionado 
automaticamente, em cada classe de processo.

Art. 67. (...)
§ 6º A prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena 
de preclusão. (Atualizado com a introdução da Emenda Regimental 34/2009).

Art.  77-B.  Na  ação  direta  de  inconstitucionalidade,  na  ação  direta  de  inconstitucionalidade  por 
omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito 
fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial 
de objetos. (Atualizado com a introdução da Emenda Regimental 34/2009). 
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cujo objeto inicial era instituir “(…) o Regime Especial de Incentivos para  

o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões  

Norte,  Nordeste  e  Centro-Oeste  –  REPENEC;  cria  o  Programa  Um  

Computador  por  Aluno  –  PROUCA  e  institui  o  Regime  Especial  de  

Aquisição  de  Computadores  para  uso  educacional  –  RECOMPE;  

prorroga  benefícios  fiscais;  constitui  fonte  de  recursos  adicional  aos  

agentes  financeiros  do  Fundo  da  Marinha  Mercante  –  FMM  para  

financiamentos de projetos aprovados pelo Conselho Diretor do Fundo da  

Marinha  Mercante  –  CDFMM/  dispõe  sobre  a  Letra  Financeira  e  o  

Certificado  de  Operações  Estruturadas;  altera  a  redação  da  Lei  nº  

11.948, de 16 de junho de 2009; ajusta o Programa Minha Casa Minha  

Vida – PMCMV; e dá outras providências”.

6. A  Medida  Provisória  em  comento  sofreu  diversas 

emendas  parlamentares,  constantes  no  Projeto  de  Lei  de  Conversão  nº 

1/2010, que resultaram na inclusão, entre outros, dos artigos 113 a 126 à 

Lei nº 12.249/2010, relacionados à alteração da área da Floresta Nacional 

do Bom Futuro, localizada no Estado de Rondônia,  do Parque Nacional 

Mapinguari e à Estação Ecológica de Cuniã (ambos entre os Estados do 

Amazonas e Rondônia).

7. Pela  redação  final  da  Lei  ora  impugnada,  restou 

estabelecida, em seu artigo 113, a redução da área da Floresta Nacional do 

Bom Futuro  “dos  atuais  cerca  de  280.000  ha  (duzentos  e  oitenta  mil  

hectares)  para  cerca  de  97.357  ha  (noventa  e  sete  mil,  trezentos  e  

cinquenta e sete hectares)”.

8. Além disso, a União foi “autorizada a doar ao Estado de  

Rondônia  os  imóveis  rurais  de  sua  propriedade  inseridos  na  área  

originária  e  desafetada  da  Floresta  Nacional  do  Bom  Futuro,  com  

4



exceção  daqueles  relacionados  nos  incisos  II  a  XI  do  art.  20  da  

Constituição Federal, com a condição de que sejam criadas, no perímetro  

desafetado,  uma  Área  de  Proteção  Ambiental  –  APA e  uma  Florestal  

Estadual”. Observe-se que sequer se especifica o tamanho dessas unidades 

de conservação.

9. Na verdade, a área excluída da FLONA consiste em uma 

porção  da  floresta  nacional  invadida  e  ocupada  por  posseiros,  que 

reivindicavam a legalização de sua situação.

10. E é certo que a edição das duas espécies normativas (MP 

nº 47 e Lei nº 12.249/10) apenas buscaram sedimentar o Termo de Acordo 

celebrado em 02/06/2009, entre a União, por meio do Ministério do Meio 

Ambiente,  o  ICMBio  e  o  Estado  de  Rondônia,  pelo  qual  a  União  se 

comprometeu a desafetar a área compreendida pela Floresta Nacional do 

Bom Futuro, no total de 272.898 hectares, para criação de: a) uma Área de 

Proteção Ambiental, sob administração do Estado de Rondônia, num total 

aproximado de 70.000 ha; e b) uma Unidade de Conservação Federal, de 

proteção integral, sob administração do Instituto Chico Mendes, num total 

aproximado de 132.898 ha.

11. Pelo  acordo,  a  União  deve  adotar  as  providências 

necessárias para transferir para o Estado de Rondônia as terras referidas 

nas letras 'a' e 'b', onde serão criadas as Unidades de Conservação Estadual.

12. Em contrapartida, o Estado de Rondônia comprometeu-se 

a  promover  “a  desafetação  nas  Unidades  de  Conservação  Estadual  

denominadas Floresta Estadual Rio Vermelho A e B, Estação Ecológica  

Serra  dos  Três  Irmãos  e  Estação  Ecológica  Mujica  Nava,  num  total  

aproximado de 180.000”,  bem como a transferir  para  o Instituto  Chico 

5



Mendes  o  domínio  das  terras  estaduais  compreendidas  nas  áreas 

desafetadas para fins de criação de Unidade de Conservação de Proteção 

Integral.

13. Tal  acordo  foi  firmado  de  forma  a  compatibilizar  os 

interesses  de  ambas  as  partes,  quais  sejam:  o  do  governo  federal,  de 

agilizar as obras da Usina Hidrelétrica de Jirau, pois o governo estadual 

estava colocando óbices ao licenciamento ambiental desta, tendo em vista 

o impacto ambiental e social que será causado pela inundação de 400 a 

1000 hectares da Floresta Estadual de Rendimento Sustentado (FERS) Rio 

Vermelho A, e o do Estado de Rondônia,  de promover  a regularização 

fundiária de invasores da Floresta do Bom Futuro.

14. Vê-se,  portanto,  que  a  finalidade  da  introdução  de 

emendas à MP nº 472/09 e sua posterior conversão na Lei nº 12.249/10 foi,  

simplesmente,  dar  fundamento  e  efetividade  a  um acordo  político  que 

beneficiará, tão somente, os interesses de ambas as esferas do Governo, e 

não os da coletividade, consubstanciados no direito a um meio ambiente 

hígido,  resultante,  entre  outros  fatores,  da  real  preservação  das  nossas 

florestas.

DO VÍCIO FORMAL

15. A  inclusão  de  matéria  estranha  à  tratada  na  medida 

provisória é flagrante e desponta da mera leitura dos artigos impugnados, 

que não guardam qualquer pertinência com os demais, constituindo afronta 

ao devido processo legislativo (artigos 59 e 62 da CR) e ao princípio da 

separação dos Poderes (art. 2º, da CR). Isso porque tal espécie normativa – 

medida provisória - é da iniciativa exclusiva do Presidente da República, a 
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quem compete  decidir,  também com exclusividade,  quais  medidas,  pelo 

seu caráter de relevância e urgência, devem ser veiculadas por esse meio.

16. Certamente é dado ao Legislativo contestar os requisitos 

de urgência e relevância, e, ao final, rejeitar a medida provisória (art. 62, § 

5º, da CR).

17. Concede-se,  ainda,  que  haja  espaço  para  emendas 

parlamentares  no  âmbito  das  medidas  provisórias.  É  o  que  decorre  da 

previsão contida no § 12 do art. 62 da CR5. 

18. No entanto, a exemplo do que ocorre com os projetos de 

iniciativa exclusiva de outros Poderes e do Ministério Público, é preciso 

que tais emendas guardem afinidade lógica (relação de pertinência) com a 

proposição  original  (ADI-MC 1.050,  Rel.  Ministro  Celso  de  Mello,  DJ 

23/4/2004). 

19. Referida  cautela  é  um imperativo  lógico  decorrente  do 

princípio  da  separação  de  Poderes.  Fosse  permitido  ao  Legislativo 

acrescentar qualquer matéria ao texto de uma medida provisória, estaria se 

transferindo  para  esse  Poder  uma atribuição  que  a  Constituição  reserva 

exclusivamente  ao  Presidente  da  República  –  o  de  decidir  os  casos  de 

urgência e relevância que devem ser encaminhados por essa via.

20. Não é por outra razão que a Resolução nº 1, de 1989-CN, 

que “dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, das Medidas  

Provisórias a que se refere o art. 62 da Constituição Federal”, estabelece 

expressamente,  em  seu  art.  4º,  §  1º,  ser  “vedada  a  apresentação  de  

emendas  que  versem  matéria  estranha  àquela  tratada  na  Medida  

Provisória”.

5 “Aprovado projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-
se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.”
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21. Por seu turno, o § 4º do artigo 4º da Resolução nº 1, de 

2002-CN, expressamente, dispõe ser “vedada a apresentação de emendas  

que versem sobre matéria estranha àquela tratada na Medida Provisória,  

cabendo ao Presidente da Comissão o seu indeferimento liminar”.

22. Em matéria de iniciativa legislativa, o Supremo Tribunal 

Federal entende que a sua usurpação atenta de tal forma contra a ordem 

constitucional que nem mesmo a sanção daquele ente a quem cabia propor 

a lei convalida o vício. A título meramente ilustrativo, veja-se os seguintes 

precedentes:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI  MINEIRA  N.  13.054/1998.  EMENDA 
PARLAMENTAR.  INOVAÇÃO  DO  PROJETO  DE 
LEI  PARA  TRATAR  DE  MATÉRIA  DE 
INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 
CRIAÇÃO  DE  QUADRO  DE  ASSISTENTE 
JURÍDICO  DE  ESTABELECIMENTO 
PENITENCIÁRIO  E  SUA  INSERÇÃO  NA 
ESTRUTURA  ORGANIZACIONAL  DE 
SECRETARIA  DE  ESTADO.  EQUIPARAÇÃO 
SALARIAL  COM  DEFENSOR  PÚBLICO. 
INCONSTITUCIONALIDADE  FORMAL  E 
MATERIAL. OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, 37, INC. I, 
II, X E XIII, 41, 61, § 1º, INC. II, ALÍNEAS A E C, E 
63, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
AÇÃO  JULGADA  PROCEDENTE.  1.  Compete 
privativamente  ao  Chefe  do  Poder  Executivo  a 
iniciativa  de  leis  que  disponham  sobre  as  matérias 
previstas  no  art.  61,  §  1º,  inc.  II,  alíneas  a  e  c,  da 
Constituição  da  República,  sendo vedado o  aumento 
das  despesas  previstas  mediante  emendas 
parlamentares  (art.  63,  inc.  I,  da  Constituição  da 
República). 2. A atribuição da remuneração do cargo 
de  defensor  público  aos  ocupantes  das  funções  de 
assistente  jurídico de estabelecimento penitenciário é 
inconstitucional, por resultar em aumento de despesa, 
sem  a  prévia  dotação  orçamentária,  e  por  não 
prescindir da elaboração de lei específica. 3. A sanção 
do Governador do Estado à proposição legislativa não 
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afasta  o  vício  de  inconstitucionalidade  formal. 4.  A 
investidura permanente na função pública de assistente 
penitenciário, por parte de servidores que já exercem 
cargos ou funções no Poder Executivo mineiro, afronta 
os arts. 5º, caput, e 37, inc. I e II, da Constituição da 
República.  5.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade 
julgada  procedente.”  (ADI 2.113,  Rel.  Min.  Cármen 
Lúcia, DJe 157, de 20/8/2009) (grifou-se)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
- PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR 
E  DO  CORPO  DE  BOMBEIROS  -  REGIME 
JURÍDICO  DOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  - 
PROCESSO  LEGISLATIVO  -  INSTAURAÇÃO 
DEPENDENTE  DE  INICIATIVA 
CONSTITUCIONALMENTE  RESERVADA  AO 
CHEFE  DO  PODER  EXECUTIVO  -  DIPLOMA 
LEGISLATIVO ESTADUAL QUE RESULTOU DE 
INICIATIVA PARLAMENTAR - USURPAÇÃO DO 
PODER DE INICIATIVA - SANÇÃO TÁCITA DO 
PROJETO  DE  LEI  -  IRRELEVÂNCIA  - 
INSUBSISTÊNCIA  DA  SÚMULA  Nº  5/STF  - 
INCONSTITUCIONALIDADE  FORMAL  - 
EFICÁCIA  REPRISTINATÓRIA  DA 
DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE 
PROFERIDA  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL  EM  SEDE  DE  CONTROLE 
NORMATIVO  ABSTRATO  -  AÇÃO  DIRETA 
JULGADA  PROCEDENTE.  OS  PRINCÍPIOS  QUE 
REGEM  O  PROCESSO  LEGISLATIVO  IMPÕEM-
SE À OBSERVÂNCIA DOS ESTADOS-MEMBROS. 
-  O  modelo  estruturador  do  processo  legislativo,  tal 
como delineado em seus  aspectos  fundamentais  pela 
Constituição da República, impõe-se, enquanto padrão 
normativo de compulsório atendimento, à observância 
incondicional dos Estados-membros. Precedentes. - A 
usurpação  do  poder  de  instauração  do  processo 
legislativo em matéria constitucionalmente reservada à 
iniciativa de outros órgãos e agentes estatais configura 
transgressão ao texto da Constituição da República e 
gera, em consequência, a inconstitucionalidade formal 
da  lei  assim  editada.  Precedentes.  A  SANÇÃO  DO 
PROJETO DE LEI NÃO CONVALIDA O VÍCIO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE  RESULTANTE  DA 
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USURPAÇÃO  DO  PODER  DE  INICIATIVA.  -  A 
ulterior  aquiescência  do  Chefe  do  Poder  Executivo, 
mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele 
seja  a  prerrogativa  usurpada,  não  tem  o  condão  de 
sanar  o  vício  radical  da  inconstitucionalidade. 
Insubsistência  da  Súmula  nº  5/STF.  Doutrina. 
Precedentes.  SIGNIFICAÇÃO  CONSTITUCIONAL 
DO  REGIME  JURÍDICO  DOS  SERVIDORES 
PÚBLICOS  (CIVIS  E  MILITARES).  -  A  locução 
constitucional 'regime jurídico dos servidores públicos' 
corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os 
diversos  aspectos  das  relações,  estatutárias  ou 
contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. 
Precedentes.  A  QUESTÃO  DA  EFICÁCIA 
REPRISTINATÓRIA  DA  DECLARAÇÃO  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 'IN ABSTRACTO'.  - 
A  declaração  final  de  inconstitucionalidade,  quando 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de 
fiscalização normativa abstrata, importa - considerado 
o  efeito  repristinatório  que  lhe  é  inerente  -  em 
restauração  das  normas  estatais  anteriormente 
revogadas pelo diploma normativo objeto do juízo de 
inconstitucionalidade,  eis  que  o  ato  inconstitucional, 
por  ser  juridicamente  inválido  (RTJ  146/461-462), 
sequer  possui  eficácia  derrogatória.  Doutrina. 
Precedentes (STF).” (ADI 2.867,  Rel.  Min.  Celso de 
Mello, DJ de 9/2/2007) (grifou-se)

23. O  mesmo  entendimento  deve  ser  aplicado  à  medida 

provisória.  É  que,  seja  em relação  a  ela,  seja  em relação  à  iniciativa 

privativa,  há  um  componente  de  deliberação  quanto  à  conveniência  e 

necessidade, que é intransferível para outros Poderes. 

24. Portanto,  como  a  Lei  nº  12.249/10,  quanto  aos 

dispositivos  impugnados,  é  fruto  de  emenda  parlamentar  que  introduz 

elementos  substancialmente  novos  e  sem qualquer  pertinência  temática 

com aqueles tratados na medida provisória apresentada pelo Presidente da 

República, sua inconstitucionalidade formal deve ser reconhecida.
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25. No  caso  em  tela,  a  alteração  dos  limites  da  Floresta 

Nacional do Bom Futuro é matéria totalmente estranha àquela disciplinada 

na  Medida  Provisória  nº  472/09  que  previa,  em sua  redação  original, 

apenas  a  criação  de  regimes  especiais  de  tributação  para  as  indústrias 

petrolíferas, aeronáuticas e de informática.

26. Assim,  a  emenda  relativa  à  alteração  dos  limites  da 

Floresta Nacional do Bom Futuro e das demais unidades de conservação 

não tratou, à evidência, do tema objeto da Medida Provisória em comento, 

razão pela qual deveria ter sido rejeitada, de imediato, pelo Presidente da 

Comissão Mista.

DO PEDIDO LIMINAR

27. Estão  presentes  os  pressupostos  para  concessão  de 

medida cautelar.

28. O  fumus  boni  iuris  está  caracterizado  por  todos  os 

argumentos acima expostos.

29. Já o periculum in mora  decorre de dupla perspectiva. A 

primeira  é que,  a se  manter  a vigência  da lei  impugnada,  caracteriza-se 

evidente situação de insegurança jurídica, diante do comprometimento do 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e da correta gestão 

do patrimônio público. A segunda decorre da necessidade de se evitar a 

consolidação  de  situações  fáticas  de  transferência  e  utilização  de  terras 

públicas,  cujas  consequências  mostram-se  de  natureza  praticamente 

irreversível.
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30. Requer-se, portanto, a concessão de medida cautelar, para 

o efeito de se obtar, até o desfecho desta ação, a suspensão da eficácia da 

Lei nº 12.249/10, em virtude de inconstitucionalidade formal.

DOS PEDIDOS FINAIS

31. Ante  o  exposto,  a  requerente  pleiteia  que,  colhidas  as 

informações  necessárias,  seja  ouvido  o  Advogado-Geral  da  União,  nos 

termos do art. 103, § 3º, da Constituição da República, e, em seguida, lhe 

seja aberta vista dos autos.

32. Requer, por fim, seja julgado procedente o pedido, a fim 

de que seja declarada a inconstitucionalidade formal dos artigos 113 a 126 

da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010.

Brasília, 8 de julho de 2013.

SANDRA CUREAU
PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA EM EXERCÍCIO

PA 1.31.000.000840/2010-21

EB
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