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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DO PARANÁ DOUTOR GILBERTO GIACÓIA 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ RODRIGUES LEMOS, MAURÍCIO THADEU DE 

MELLO E SILVA, ARILSON MAROLDI CHIORATO, LUCIANA 

GUZELLA RAFAGNIN, JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND e 

ANTONIO TADEU VENERI, todos Deputados Estaduais do Paraná 

integrantes da Liderança da Oposição, vêm respeitosamente diante de Vossa 

Excelência apresentar PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, para sua avaliação e 

encaminhamentos que se fizerem necessários, tendo em vista as incumbências 

constitucionalmente previstas do Ministério Público,  de defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (Art.127 

da CF/88), o que faz em razão dos fatos a seguir expostos. 

 

 

O CASO 

 

O Governo do Estado do Paraná, através da Mensagem nº 40/2020, 

pretende alterar o inciso X da Lei Complementar nº 108/ 2005. 

O Projeto de Lei Complementar nº 7/2020 traz como proposta a 

contratação temporária de pessoal para atuação nos procedimentos de 
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licenciamento ambiental, supostamente para a redução do volume de trabalho 

acumulado. Transcreve-se:  

 

Art. 2º. Consideram-se como de excepcional interesse público as 

contratações por tempo determinado que visam: 

(...) 

X - realizar atividade de vigilância e inspeção, relacionada à defesa 

agropecuária, no âmbito da Secretaria de Estado da Agricultura e do 

Abastecimento, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao 

comércio de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco 

à saúde animal, vegetal ou humana, bem como realizar a defesa e 

proteção ambiental através do fomento, execução de obras, fiscalização e 

monitoramento e de atividades temporárias necessárias à 

redução de volume de trabalho acumulado nos 

procedimentos de licenciamento ambiental.  

*O texto grifado foi incluído pelo projeto. 

 

Como restará demonstrado, há contundentes argumentos jurídicos que 

colocam em xeque a regularidade do Projeto mencionado, visto que a alteração 

legislativa proposta pelo Poder Executivo pode ferir tanto a Constituição Federal, 

como regras ambientais estabelecidas atingindo, até mesmo, caso constatada a 

inexistência de excepcional interesse público, a própria Lei Complementar 173, de 

2020, que Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 

SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 

e dá outras providências.  

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PROJETO DE LEI 

 

O Projeto autoriza a contratação por tempo determinado para a 

realização de atividades temporárias necessárias à redução de volume de trabalho 

acumulado nos procedimentos de licenciamento ambiental. 

Ocorre que algumas carreiras são inerentes às atividades do Estado, 

sendo regulares e permanentes na Administração Pública, devendo ser preenchidas 

por meio de concurso público, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal. 

Neste sentido, são incabíveis contratações temporárias nas hipóteses de 

atividades exclusivas do Estado, como é o caso dos agentes públicos que exercem 

parcela do poder de polícia do Estado: carreiras fiscais, guarda de trânsito, policial 

civil e militar, agentes ambientais, dentre outros. 

Desta forma, os agentes ambientais devem ser servidores de carreira da 

Administração Pública, admitidos por meio de concurso público, sendo vedada a 

contratação temporária e a delegação das suas atribuições a particulares. 

 

 

DA PROTEÇÃO AMBIENTAL E DA INEXISTÊNCIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

 

Como se sabe, o licenciamento ambiental é um dos principais 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente - Lei nº 6.938/1981, tendo 

previsão constitucional. Trata-se de procedimento administrativo caracterizado pela 

ação do órgão ambiental competente que autoriza, ou não, o funcionamento de 

empreendimentos e atividades que possam causar degradação ambiental.  
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Ou seja, é o procedimento que garante que as atividades econômicas não 

irão prejudicar o meio ambiente ou a nossa saúde. 

 Aparentemente a intenção do Governo Estadual em reforçar seu  

quadro de pessoal na área ambiental, visando um melhor cumprimento de suas 

atribuições legais, parece bastante pertinente. Porém, não nos parece haver 

justificativa para a contratação temporária.  

Note-se que a regra para contratação na Administração Pública é o 

concurso. Portanto, a contratação temporária é regime excepcional que demanda a 

observância de uma série de requisitos.  

Segundo o Supremo Tribunal Federal, para a validade desse tipo de 

contratação é fundamental, além da previsão legal aqui proposta, é necessário que 

haja prazo predeterminado para a contratação, que a necessidade seja temporária e 

que o interesse público seja excepcional1.  

O governo justifica a contratação temporária pelo grande volume de 

requerimentos de licenciamentos ambientais aguardando análise.  

Muito embora estejamos, de fato, vivendo uma situação calamitosa que 

tem seus reflexos na economia, não há que se falar em necessidade temporária de 

excepcional interesse público, uma vez que o déficit de recursos humanos nas 

pastas ambientais do Estado é um problema crônico, estrutural e bem conhecido.  

Neste aspecto, não há nenhuma dúvida sobre a necessidade do 

incremento do quadro de funcionários efetivos nos órgãos ambientais, visando não 

só uma maior agilidade nos procedimentos, mas a garantia de segurança às pessoas 

 
1 (...)O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa 

forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso 
que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a 
necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja 
indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob 
o espectro das contingências normais da Administração.(...) (RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal 
Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 
DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014) 
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e à natureza, que é a principal função do licenciamento, mas desde que observada 

regras constitucionais e administrativas. 

Além disso, a retomada do crescimento econômico do Estado não passa 

necessariamente pelo licenciamento ambiental de novos empreendimentos.  

O desenvolvimento econômico e a proteção ambiental devem andar 

juntos. Tal conexão é constitucional e imprescindível à realização de qualquer 

atividade, sendo inclusive vedado ao Estado do Paraná a celebração de contrato 

com empresa que desrespeite norma de preservação ambiental (art. 31, da 

Constituição Estadual).  

Contudo, a necessária conexão entre meio ambiente e economia não 

pressupõe que os órgãos ambientais se prestarão a implementar e coordenar 

políticas econômicas.  

O papel dos órgãos e autoridades ambientais é apontar limites e 

restrições às atividades econômicas, atestando a sua viabilidade e segurança.  

Assim, analisando todo o histórico de pessoal do Estado, caso se 

entendesse, de fato, indispensável a contratação deveria, inquestionavelmente, 

observar o devido procedimento administrativo, com a realização de concurso 

voltado a contratar quadro profissional e comprometido. 

É dizer: não há como se declarar extraordinária a situação rotineira 

vivenciada pela administração pública. 

Desta feita não se constata de forma manifesta a necessidade específica 

de contratação temporária e excepcional, restando ainda dúvidas sobre quais 

empreendimentos devam receber atenção especial, o que pode levar a eventual 

direcionamento de prioridade de análises.  

Em anexo, como exemplo, apresenta-se a fala do Secretário de 

Desenvolvimento Sustentável e Turismo em live sobre a faixa de infraestrutura do 

litoral, a qual repercutiu em matéria da Rede Paranaense de Comunicação (RPC) na 
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última sexta-feira, demonstra que o licenciamento ambiental não é visto como 

procedimento de segurança por esse governo, mas como empecilho a um modelo 

de desenvolvimento insustentável, demonstrando que a política de proteção 

Ambiental não é a prioridade com as contratações  excepcionais propostas. 

 

DA LEI COMPLENTAR 173/2020 

 

 Caso constatada a inexistência de excepcional interesse público adentra o 

Poder Executivo no campo da ilegalidade, visto que novas contratações 

encontram-se expressamente vedadas pela Lei Complementar 173/2020, em seu 

Art. 8º, inc. IV:  

 

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia 

da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 

(...) 

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, 

ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção 

e de assessoramento que não acarretem aumento de 

despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou 

vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput 

do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para 

prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de 

formação de militares; 

*grifos não constam do original 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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Faz-se mister salientar que, ante ao Estado de Calamidade decorrente da 

pandemia vivenciada, com todas as exceções já concedidas para dispensa e 

inexigibilidade de licitação, deve o gestor público proceder com ainda mais cautela 

e observância aos preceitos esculpidos no art. 37 da Constituição Federal. 

Em momentos como este, quando o erário enfrenta sérias dificuldades, 

inclusive com queda de arrecadação de tributos, deve o Poder Legislativo e os 

demais órgãos fiscalizatórios primarem pela maior efetividade e máximo respeito a 

ordem jurídica vigente. 

A contratação temporária, mesmo quando realizada sob um argumento 

aparentemente benéfico, é meio de contratação incomum, realizado apenas quando 

de extrema necessidade e nos limites impostos pela Carta Magna. 

É certo que, formalmente, se cumpre o rito legislativo, ou seja, não se 

pode, de forma alguma, alegar qualquer inconstitucionalidade formal. Lado outro, é 

evidente que terceirizar o poder de polícia, sobretudo em questão tão delicada 

quanto a ambiental, viola de sobremaneira a Constituição Federal e do Estado do 

Paraná. 

Tem se ventilado na doutrina pátria o chamado “constitucionalismo 

abusivo”, bem conceituado pelo Eminente Ministro Barroso quando do julgamento 

da ADPF 622, tratando sobre a dissolução de parte do CONANDA. 

 

Ao contrário, as maiores ameaças à democracia e ao constitucionalismo 

são resultado de alterações normativas pontuais, aparentemente válidas do 

ponto de vista formal, que, se examinadas isoladamente, deixam dúvidas 

quanto à sua inconstitucionalidade. Porém, em seu conjunto, expressam a 

adoção de medidas que vão progressivamente corroendo a tutela de direitos 

e o regime democrático. 
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Ora, a concessão de licenças ambientais não se trata de mera análise 

burocrática, visto que tem como escopo, como já afirmado supra, a própria defesa 

do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental de terceira 

geração. Relegar a terceiros atividade tão essencial quanto essa viola não somente o 

Estado de Direito, mas também os princípios mais básicos relacionados à 

Administração Pública, mascarando com legalidade algo que, de plano, é 

inconstitucional e imoral (no sentido estrito da administração). 

Assim, se de fato constatada a violação ora apontada, está-se diante de 

indícios, até mesmo, de ato de improbidade administrativa, situação esta que deve 

ser exemplarmente rechaçada. 

 

 

DA COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

 

O Ministério Público, instituição essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis (Art.127.CF), é o órgão competente 

para promover a presente averiguação, conforme preleciona a Constituição Federal, 

tendo como funções institucionais: 

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:  

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 

promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 
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III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 

e coletivos; 

IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins 

de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta 

Constituição; 

V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações 

indígenas; 

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na 

forma da lei complementar respectiva; 

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 

complementar mencionada no artigo anterior; 

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 

policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações 

processuais; 

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que 

compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial 

e a consultoria jurídica de entidades públicas. 

 

Deste modo, não há dúvidas que a gravidade da situação aqui narrada 

deve ser conhecida e analisada pelo D. Ministério Público do Estado do Paraná.  

 

 

 

 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ 

 

Liderança da Oposição 
Praça Nossa Senhora de Salete, s/n • Curitiba - PR • CEP: 80530-911 • Telefone: (41) 3350-4193 

REQUERIMENTO 

 

Ante ao exposto, no intuito de proteger a ordem constitucional, o erário e o 

Meio Ambiente, tendo em vistas as competências afetas ao Ministério Público do 

Estado do Paraná, requer-se sejam tomadas as medidas que entender pertinentes, 

encaminhando-se o presente pedido de providencias para os Respeitáveis Membros 

da MP responsáveis pela matéria tratada no presente Pedido de Providências. 

 

 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Curitiba, 22 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND 

Deputado Estadual 

Více-Líder da Oposição 

 


