
QUINTA-FEIRA - 22/11

Mediação
No encerramento do XVI Congresso de Procuradores Municipais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Marco 
Aurélio Gastaldi Buzzi, fez palestra sobre mediação e a administração pública. Ele críticou à judicialização no Brasil que, 
comparada a outros países, disse considerar “espantosa”. Para demonstrar isso, apresentou números recentes do Poder 
Judiciário. Em 2017, foram 30 milhões de julgados no Brasil, sendo que 29,1 milhões de novos processos impetrados.  
 “Temos problemas na magistratura como em qualquer outra categoria, mas, se o critério for produtividade, so-
mos os melhores do mundo”, disse. Neste sentido, o magistrado falou na importância de métodos alternativos de 
solução de conflitos. “Não queremos eliminar o Judiciário, mas a ele reservar questões mais complexas. Em to-
das as culturas, questões mais simples vêm 
sendo resolvida fora dos tribunais”, apontou. 
Segundo o ministro, não há nenhum conflito en-
tre a adoção de medidas alternativas e os prin-
cípios inerentes à administração pública, como 
eficiência, moralidade e legalidade. De acordo 
com ele, a mediação pode atender mais ao in-
teresse público do que os processos tradicionais. 
Buzzi falou das câmaras de prevenção e resolução 
administrativa de conflitos como opção legal. 
“A litigiosidade no Brasil é muito grande, é in-
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comum”, reforçou, apontando a questão do consumo 
como uma das responsáveis pela multiplicação de 
ações. Buzzi citou algumas iniciativas em estados como 
São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e de-
fendeu o aperfeiçoamento do sistema de conciliação.  
Na palestra, Buzzi também deu um panorama da compo-
sição das procuradorias e dos profissionais que exercem 
a advocacia pública municipal. A partir do quadro atual, 
o ministro defendeu uma reflexão sobre a necessidade 
de uma política pública para a definição dos quadros de 
procuradores nas cidades.

Direito administrativo
A procuradora do estado de São Paulo e professora de 
direito administrativo da PUC-SP, aposentada, Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro, falou sobre direito administra-
tivo em tempos difíceis. Segundo ela, algumas mudan-
ças foram relevantes ao longo do tempo, como a glo-
balização e a internet, que facilitaram a comunicação 
e a influência do direito estrangeiro sobre o brasileiro. 
Também segundo ela, o neoliberarismo favoreceu mu-
danças como o avanço da privatização, a formação de 
um direito administrativo econômico, a procura por for-
mas privadas de gestão publica, como concessões, par-
cerias público privadas (PPPs), com terceiro setor e ter-
ceirização, colocando em risco o próprio serviço público.  
Maria Sylvia discorreu sobre a autonomia dos agentes pú-

blicos para tomar decisões. A professora disse considerar 
que há um exagero na redução da discricionariedade do 
administrador para tomar as decisões. “Quando falamos 
que a administração se submete à legalidade, ela tem 
de se submeter também aos princípios. A discriciona-
riedade, que é a liberdade da administração decidir nos 
limites da lei, se reduziu. Você pode ter alternativas que 
seriam válidas perante a lei, mas que se reduzem perante 
a aplicação do princípio da razoabilidade, por exemplo”.  
Maria Sylvia falou sobre a relação de conflito entre os di-
reitos fundamentais previstos na Constituição e a supre-
macia da administração pública. Em algumas situações, 
segundo ela, não há como dizer que o interesse público 
prevalece sobre o direito individual. Para ela, o Judiciário 
se perdeu um pouco nessa definição. “Os direitos sociais 
existem para todo mundo, mas os recursos não”, disse, ale-
gando que algumas decisões trouxeram consequências 
desastrosas para os cofres públicos. “Tem que atender a 
determinados pedidos, mas tem que haver uma cautela”. 
A professora criticou o tom de algumas recomendações 
e termos de ajustamento de conduta feitos pelo Minis-
tério Público ou pelos tribunais de contas aos gestores 
públicos. De acordo com ela, esses instrumentos não po-
dem ser usados como forma de obrigar o poder público 
a tomar determinada decisão ou como ameaça, para que 
eles vivam com medo de serem processados por impro-
bidade.

Vencedores dos concursos 
O coordenador do evento Eduardo Floriano entregou 
certificados aos vencedores do concurso de artigos, 
pareceres e peças processuais. Na categoria “Parecer”, 
o vencedor foi o procurador do Instituto de Previdência 
de Santo André, Arthur Marques Silva. O procurador de 
Duque de Caxias (RJ) Fabrício Gaspar Rodrigues venceu 
em “Artigo” e as procuradoras de Guarujá (SP), Tarsila 
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Marsili e Ana Paula Soares Mansini, em “Peças”.  
Os vencedores do concurso de monografias Oswaldo 
Aranha Bandeira de Melo, da ANPM, foram Cláudio 
Penedo Madureira, de Vitória (ES), em primeiro lugar, e 
Raphael Vasconcelos Dutra, de Belo Horizonte (MG), em 
segundo.

Convênio para aprimoramento
O presidente da ANPM, Cristiano Giuliani, anunciou a 
assinatura de um convênio Ambra College para oferecer 
cursos de pós-graduação e mestrado aos procuradores 
em condições especiais.. A instituição fica nos Estados 
Unidos e oferece ensino à distância. 

Últimos enunciados
Os participantes do XV Congresso Brasileiro de 
Procuradores Municipais aprovaram, na ma-
nhã desta quinta-feira (22), os enunciados das 
duas últimas áreas de interesse do encontro.  

Licitações e Contratos Administrativos
Análise de Minutas de Edital e de Contrato. Art. 38, pa-
rágrafo único da Lei Federal n. 8.666/93. Competência 
privativa de Procurador Municipal efetivo: O assesso-
ramento jurídico previsto no art. 38, pará-
grafo único, da Lei Federal n. 8.666/93, no 
âmbito dos Municípios, deve ser exercido 
privativamente por Procurador efetivo, 
dotado de independência e autonomia, 
a fim de auxiliar na defesa da eficiência, 
da legalidade, da moralidade e da probi-
dade nas contratações administrativas. 
Aplicabilidade imediata do Decreto Fede-
ral n. 9.412/2018 aos Municípios. Atuali-
zação de valores constantes da Lei Federal 
n. 8.666/93: Em atenção ao art. 120 da Lei 
Federal n. 8.666/93, o Município não ne-

cessita dispor em lei própria acerca da atualização dos 
valores constantes na Lei de Licitações, eis que já devida-
mente atualizados pelo Decreto Federal n. 9.412/2018. 
Registro de Preços Permanente. Regulamentação em 
norma municipal. Possibilidade: Em atenção ao art. 
15, §3º da Lei Federal n. 8.666/93, o Município detém 
competência normativa para a regulamentação e im-
plantação de Sistema de Registro de Preços Permanente. 
  
Meio Ambiente e Urbanismo
Outorga onerosa do direito de construir e infraestrutu-
ra urbana: Viola o Princípio da Eficiência condicionar 
a concessão da Outorga Onerosa do Direito de Cons-
truir à prévia ampliação da infraestrutura urbana. Bas-
ta que esta, para fins de interpretação do §3º do art. 
28 do Estatuto da Cidade, seja capaz de ser instalada 
até que ocorra o esperado aumento de densidade.  
REURB e medidas de mitigação e com-
pensação urbanística e ambiental 
A regularização fundiária integra o conteúdo da ordem 
urbanística, caracterizado como direito difuso. Na  REUR-
B-E  prevista na Lei Federal Nº 13.465/17, os Municípios 
deverão  apontar  medidas de mitigação e compensação 
urbanística e ambiental, sendo que os responsáveis por 
estas  - os proponentes privados da regularização - deve-
rão celebrar termo de compromisso com as autoridades 
competentes como condição de aprovação da REURB-E. 
Regularização fundiária e concessão de direitos reais: 
Com o advento da Lei Federal Nº 13.465/17, que atri-
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bui aos Municípios a responsabilidade de reconheci-
mento de direitos reais, como a legitimação fundiária, 
é imprescindível a indicação e estruturação prévia de 
um órgão municipal responsável pela aferição, con-
trole e comprovação dos requisitos legais, que será 
obrigatoriamente assessorado pela Procuradoria. 
Moção: ANPM deveria propor o aprimoramento 
ao instituto de arrecadação de imóvel abandona-
do a fim de incluir no rol da Lei de Registros Públi-
cos instrumento apto a ser levado a registro pelo 
Município, independentemente de ação judicial. 
Responsabilidade solidária por dano ambiental do adqui-
rente de lote irregular: Os adquirentes do lote têm respon-
sabilidade solidária pelo dano ambiental do loteamento 
irregular ou clandestino, ainda que não realizem obras no 
seu imóvel, o que implica legitimidade para compor o polo 
passivo da ação que questiona a legalidade do loteamen-
to e busca a restauração do meio ambiente degradado. 
Responsabilidade ambiental na esfera administrativa: (I)
No plano civil, à vista de dano ambiental, a responsabi-
lidade pela reparação do dano é objetiva (= independe 
de culpa), solidária (= alcança poluidor(es) direto(s) e 
indireto(s)) e sob a modalidade do risco integral (não 
são admitidos excludentes de responsabilidade, como 
caso fortuito, força maior, fato ou ato de terceiro etc.); 
(II) na esfera administrativa, aquele que cometeu, dire-
tamente, a infração pode estar sujeito à multa; mas, em 
tese, não poderia sofrer sanção o terceiro que se relacione 
com o ato punido apenas de modo indireto e sem culpa. 
Ou seja, na esfera administrativa ambiental, o terceiro, 
poluidor indireto, responde subjetivamente na medida 

da sua culpabilidade.
Agradecimento
O presidente da Associação Nacional de Procuradores Mu-
nicipais, Cristiano Reis Giuliani, encerrou o XV Congresso 
Brasileiro de Procuradores Municipais, nesta quinta-feira 
(22), com uma mensagem de agradecimento aos partici-
pantes do encontro, que vieram de 22 estados. “Só tenho 
uma palavra a dizer a todos, que é de gratidão, pela pre-
sença e construção deste evento. Vocês vieram em bus-
ca de contatos e aperfeiçoamento profissional e da vida 
acadêmica associativa e espero que todos saiamos daqui 
com algum elemento a mais nessas áreas e também nas 
lutas que a ANPM empreende há tanto tempo”, afirmou.
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