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AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) Nº 5006948-85.2017.4.03.6100 / 14ª Vara Cível Federal de São Paulo
AUTOR: ASSOC BRAS DOS CURSOS DE FORMACAO E APERF DE VIGILANTES

 Advogado do(a) AUTOR: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534
 RÉU: UNIAO FEDERAL

  

 

     D E C I S Ã O
  

TUTELA PROVISÓRIA

 

                            Vistos, etc..

                       Trata-se de ação civil pública ajuizada pela ABCFAV – Associação

Brasileira de Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes em face da União

Federal, visando a suspensão dos efeitos dos artigos 77, inciso  IV, e 147, inciso I, da

Portaria MJ/DPF 3.233/2012, determinando à parte ré se abstenha de exigir o

comprovante de quitação das penas de multa aplicadas por infração administrativa

como condição para o deferimento de Autorização para Funcionamento, a Revisão ou

alteração de atos constitutivos das empresas de cursos de formação e

aperfeiçoamento de vigilantes associadas à parte autora. Ao final, pugna pela

declaração de ilegalidade do referido ato normativo.

            Em síntese, aduz a parte autora que a exigência de quitação das multas

administrativas como condição para o deferimento de Revisão da Autorização para

Funcionamento das empresas de cursos de formação de vigilantes, configura coação

ilegal e abuso de poder, em total afronta aos princípios constitucionais da legalidade,

do devido processo legal, razoabilidade e proporcionalidade, e da liberdade de

atividade econômica. Pede tutela provisória.

                       Conforme despacho (id 1467552), foi determinado à parte autora a

regularização da sua representação processual, devendo, para tanto, apresentar

autorização expressa dos associados para a propositura da ação, bem como fornecer

a lista completa dos associados (conforme entendimento consolidado em sede de

repercussão geral no RE 573.232/SC). Ciente, a parte autora informa que interpôs

recurso de agravo de instrumento (id 2114580).
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            Ante ao tempo transcorrido, foi determinado o regular andamento do

feito em favor do contido no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, sem prejuízo de ulterior

avaliação em razão do que for decidido pelo E. TRF (despacho id 5019921).

                      Notificada nos termos do art. 2º, da Lei 8.437/1992, a União Federal

apresentou a manifestação combatendo o mérito (id 5197026).

            É o breve relatório. Passo a decidir.

Estão presentes os elementos que autorizam a concessão da tutela
pleiteada.

A Lei 7.102/1983, que estabelece normas para a constituição e

funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de

transporte de valores, não estabelece como requisito para a expedição de licença a

apresentação de certidão negativa de débitos, de natureza fiscal ou administrativa.

 

Dispõe o artigo 14 da Lei n. 7.102/83, in verbis:

 

"Art. 14 - São condições essenciais para que as empresas especializadas
operem nos Estados, Territórios e Distrito Federal: 

I - autorização de funcionamento concedida conforme o art. 20 desta Lei;
e 

II - comunicação à Secretaria de Segurança Pública do respectivo Estado,
Território ou Distrito Federal." 

 

Por sua vez, o art. 20 da referida lei, com a redação dada pela Lei

9.017/1995, estabelece:

 

"Art. 20. Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio do seu órgão
competente ou mediante convênio com as Secretarias de Segurança
Pública dos Estados e Distrito Federal: 

I - conceder autorização para o funcionamento:" 

(...)

De seu turno, o Decreto 89.056/1983 (art. 32, § 7º), que regulamenta

referida lei, e a Portaria MJ/DPF 3.233/2012 (artigos 77, inciso   IV, e 147, inciso I),

responsável por normatizar e uniformizar os procedimentos relacionados às

empresas prestadoras de segurança privada, condicionaram a revisão da autorização

à apresentação de certidões negativas de débito do FGTS, da Previdência, da Receita
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Federal e da Dívida Ativa, bem como de comprovante de quitação das penas de multa

eventualmente aplicadas por infração administrativa, exigências essas não previstas

na Lei  7.102/1983, vejamos:

            Dispõe o Decreto 89.056/1983:

 

“Art. 32. Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio do Departamento
de Polícia Federal, autorizar, controlar e fiscalizar o funcionamento das
empresas especializadas, dos cursos de formação de vigilantes e das
empresas que exercem serviços orgânicos de segurança. (Redação dada
pelo Decreto nº 1.592, de 1995)
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1592.htm#art1)

(...)

§ 7º A revisão da autorização de funcionamento das empresas de
segurança privada e das empresas que executam serviços orgânicos de
segurança deverá ser requerida, anualmente, a contar da publicação da
autorização no Diário Oficial da União, mediante apresentação de:
(Incluído pelo Decreto nº 1.592, de 1995)
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1592.htm#art1)

        a) comprovante de quitação das penas pecuniárias que tenham sido
aplicadas à empresa por transgressões às normas que regulamentam a
atividade;

               b) Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União, Estado e
Município;

        c) comprovante de recolhimento previdenciário e do FGTS;

        d) Certificado de Segurança atualizado;

               e) prova de que os sócios-proprietários, diretores e gerentes da
empresa de segurança privada não tenham condenação criminal
registrada;

               f) prova de que os sócios-proprietários, diretores e gerentes da
empresa que executa serviços orgânicos e de que os responsáveis pelo
seu setor de segurança não tenham condenação criminal registrada. “

(...)

 

 Por sua vez, dispõe a Portaria MJ/DPF 3.233/2012:

 

“art. 77. Para obter a revisão da autorização de funcionamento, as
empresas de curso de formação deverão apresentar requerimento
dirigido ao Coordenador-Geral de Controle de Segurança Privada,
instruído com:

(...)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1592.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1592.htm#art1
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IV - comprovante de quitação das penas de multa eventualmente
aplicadas à empresa por infração administrativa aos dispositivos desta
Portaria;

(...)

Art. 147. Para obterem a autorização para alteração de atos constitutivos,
as empresas especializadas deverão protocolar requerimento dirigido ao
Coordenador-Geral de Controle de Segurança Privada, à Delesp ou à CV,
conforme o caso, indicando o que se quer alterar e anexando:

I - comprovante de quitação das penas de multa eventualmente
aplicadas à empresa por infração administrativa aos dispositivos desta
Portaria; “

 

            (...)

 

  Confrontando a Lei 7.102/1983, que estabelece normas para a

constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de

vigilância e de transporte de valores, e os atos normativos subsequentes,  à evidência

que estes últimos incorreram em ilegalidade, tendo em vista ser vedado ir além dos

limites impostos pela lei, consoante disposto no art. 5º, inciso II, 37, caput, e 84, inciso

IV, todos da Constituição Federal. Com efeito, o conteúdo da norma regulamentar não

pode modificar, suspender, alterar, suprimir ou revogar disposição legal ou tampouco

inovar, como no caso em tela.

Outrossim, assinale-se ter a República Federativa do Brasil como

fundamento, dentre outros, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, sendo a

todos assegurados o livre exercício de qualquer atividade econômica, a teor do

disposto nos arts. 1º e 170 da Constituição Federal de 1988.

Portanto, condicionar a análise do pedido de renovação de autorização à

quitação de multas administrativas configura meio coercitivo indireto de cobrança, a

afrontar os postulados constitucionais acima delineados. Destaque-se o

entendimento do Supremo Tribunal Federal constante do verbete 547 da Súmula do

Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia à hipótese dos autos: "Não é lícito à
autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache
mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais."

 

Nesse sentido, os seguintes julgados dos EE. TRFs:

 

“AÇÃO ORDINÁRIA - RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO -
EMPRESA DE VIGILÂNCIA - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO
DE PENAS PECUNIÁRIAS - IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA DESTE
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TRIBUNAL REGIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO -
EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - APELAÇÕES DESPROVIDAS. 1- A exigência
de comprovante de quitação de penas pecuniárias aplicadas à autora,
nos termos do no artigo 32, § 7º, "a" Decreto n.º 89.056/83, não encontra
fundamento na Lei Federal n.º 7.102/83. 2- Jurisprudência deste Tribunal.
3- No caso concreto, a verba honorária deve ser mantida em 10% sobre o
valor atualizado da causa (R$ 1.000,00), por equidade. 4- Apelações
desprovidas.”

 (AC 00006278820094036104, DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO,
TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2017
..FONTE_REPUBLICACAO:.)

 

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSOS DE AGRAVO LEGAL - ART.
557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO
- ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA -
RENOVAÇÃO - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL
E PREVIDENCIÁRIA - ILEGALIDADE - VERBA HONORÁRIA - RECURSOS
DESPROVIDOS. 1. Ilegalidade da exigência de certidões de regularidade
fiscal na renovação de alvará de funcionamento, por imposição do
Decreto nº 89.056/83, na redação dada pelo Decreto nº 1.592/95, por
desbordar os comandos da Lei n. 7.102/83, que regulamenta a
constituição e funcionamento das empresas particulares prestadoras de
serviços de vigilância e de transporte de valores. 2. Com relação aos
honorários advocatícios, é de ser mantida a condenação da União como
fixada na sentença em 10% sobre o valor da causa, porquanto
estabelecida em consonância com os critérios do art. 20, § 4º, do Código
de Processo Civil, o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00 - fl. 19) bem
como o entendimento da Sexta Turma desta Corte (v.g. AC n.
2008.61.03.000753-7, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. em 03.02.2011,
DJF3 CJ1 de 09.02.2011, p. 224). 3. Recursos de agravo  legal desprovidos.”

 (Ap 00174152920084036100, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI
SALVO, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/02/2016
..FONTE_REPUBLICACAO:.)

 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557, §
1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMPRESA DE VIGILÂNCIA.
RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. DECRETO Nº 89.056/83 E
PORTARIA 387/2006, DO DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DA
POLÍCIA FEDERAL. ILEGALIDADE. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. 1. O
Decreto nº 89.056/83 e a Portaria nº 387/2006 desbordam dos limites da
Lei nº 7.102/1983 e inovam na ordem jurídica ao exigirem a comprovação
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de regularidade fiscal para renovação de autorização de funcionamento
de empresas de vigilância. 2. Além disso, a exigência, da forma como
posta, constitui meio indireto de cobrança de tributos e fere o postulado
da livre iniciativa. 3. Agravo legal improvido.”

 (ApReeNec 00136435820084036100, DESEMBARGADOR FEDERAL
JOHONSOM DI SALVO, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1
DATA:29/10/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

 

“ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO
RETIDO - NÃO CONHECIMENTO - REMESSA OFICIAL - CONHECIMENTO -
EMPRESA DE VIGILÂNCIA - RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE
FUNCIONAMENTO - MULTAS ADMINISTRATIVAS - EXIGÊNCIA DE
QUITAÇÃO - ILEGALIDADE - PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. 1. Agravo retido não
conhecido, porquanto a decisão de deferimento da antecipação de
tutela, objeto de inconformismo da recorrente, foi substituída por
sentença, não mais subsistindo o interesse recursal. 2. Decisão sujeita ao
reexame necessário, a teor do art. 475, I, do CPC. Aplicação da Súmula nº
490 do C. STJ. 3. A Lei n. 7.102/83, que regulamenta a constituição e
funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de
vigilância e de transporte de valores, não estabelece como requisito para
a expedição de licença a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
ou a demonstração de quitação de dívidas de natureza administrativa. 4.
O Decreto nº 89.056/83 e a Portaria nº 387/06, ao condicionarem a
revisão da autorização de funcionamento à comprovação de quitação de
penalidades administrativas, desbordaram dos comandos da Lei n.
7.102/83, a ferir não apenas o princípio da legalidade (arts. 5º, II, 37,
caput, e 84, inciso IV, da CF), como também o postulado da livre iniciativa
(arts. 1º e 170 da CF). 5. Honorários advocatícios majorados para R$
1.000,00 (mil reais), a teor do disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC, bem
assim em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

 (AC 00041797320094036100, DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA,
TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2015
..FONTE_REPUBLICACAO:.) 

 

 

"ADMINISTRATIVO - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E
PREVIDENCIÁRIA COMO CONDIÇÃO PRÉVIA PARA RENOVAÇÃO DE
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA PRIVADA - MEIO
COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. 
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1. É ilegal a norma que condiciona a análise de pedido de
concessão/renovação de autorização para funcionamento de empresa
prestadora de serviços de segurança privada à apresentação de
Certidões Negativas de Débitos (INSS, FGTS e Receita Federal), pois traduz
meio coercitivo indireto de cobrança de tributos. 

2. Agravo regimental da União a que se nega provimento." 

(TRF 1ª Região, AGA n. 2009.01.00025926-7, relator Desembargador
Federal Fagundes de Deus, e-DJF1: 29/10/2009)

 

"MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE
EMPRESA DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Lei 7.102/83, que regulamenta a constituição e funcionamento das
empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de
transporte de valores, não elenca como requisito para a expedição de
licença a apresentação de documentos relativos à regularidade fiscal das
empresas.

2. Todavia, o Decreto 89.056/83, que regulamenta o citado diploma legal,
e a Portaria 992/95-DG-DPF, que normatiza e uniformiza os
procedimentos relacionados às empresas prestadoras de serviços de
segurança privadas, condicionam a revisão da citada autorização à
apresentação de Certidão Negativa quanto à dívida ativa da União, do
Estado e do Município, além de apresentação de comprovante de
recolhimento previdenciário e do FGTS, exigências essas que desbordam
os comandos da Lei 7.102/83. É, portanto, ilegal tal exigência"

(TRF 4ª Região, REOMS 2006.70.01.002273-2, relatora Desembargadora
Federal Vânia Hack de Almeida, DE: 12/09/2007)

 

"TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO NO CNPJ. CONDICIONAMENTO À
APRESENTAÇÃO DE CND. PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
ECONÔMICA.

A República Federativa do Brasil tem como fundamento, dentre outros,
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, sendo que o livre
exercício de qualquer atividade econômica é a todos assegurado,
conforme se extrai dos artigos 1º e 170 da CF. O princípio do livre
exercício da atividade econômica não pode ser, que a todos vincula, não
pode perecer em face do interesse da Fazenda Pública na satisfação dos
seus créditos. Sendo, a inscrição no CNPJ, requisito para o funcionamento
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regular de empresa, jamais poderá ser condicionado à comprovação de
regularidade fiscal dos sócios, sendo, eventual legislação em tal sentido,
inválida."

(TRF 4ª Região, AMS 200004010282312, relator Desembargador Federal
Leandro Paulsen, DJ 23/05/2002)

 

 Ante ao exposto, DEFIRO TUTELA ANTECIPADA requerida determinando

à parte ré se abstenha de exigir o comprovante de quitação das penas de multa

aplicadas por infração administrativa, como condição para o deferimento de

Autorização para Funcionamento, a Revisão ou alteração de atos constitutivos das

empresas de cursos de formação e aperfeiçoamento de vigilantes associadas à parte

autora, até decisão final.

Intime-se. Cite-se.

 

 

                                  São Paulo, 14 de maio de 2018.

 

 

 

Assinado eletronicamente por: JOSE CARLOS FRANCISCO
 14/05/2018 15:09:29 
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