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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PLENÁRIO

DECISÕES
Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(Publicação determinada pela Lei nº 9.882, de 03.12.1999)

Acórdãos

AG.REG. NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL 210

(1)

ORIGEM : ADPF - 210 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL

R E L ATO R : MIN. TEORI ZAVASCKI
AGTE.(S) : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚS-

TRIA - CNI
A D V. ( A / S ) : CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES
AGDO.(A/S) : CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA

Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto
do Relator, negou provimento ao agravo regimental. Votou o Pre-
sidente, Ministro Joaquim Barbosa. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Dias Toffoli e Luiz Fux. Plenário, 06.06.2013.

Ementa: CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUM-
PRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF-AGR). IM-
PUGNAÇÃO A RESOLUÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE
QUÍMICA (CFQ). REGIME DE SUBSIDIARIEDADE E RELE-
VÂNCIA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA SUSCITA-
DA. CONDIÇÕES ESSENCIAIS DE ADMISSIBILIDADE DA AR-
GUIÇÃO. NÃO-ATENDIMENTO. NORMAS SECUNDÁRIAS E
DE CARÁTER TIPICAMENTE REGULAMENTAR. OFENSA RE-
FLEXA. INIDONEIDADE DA ADPF. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a
ADPF, como instrumento de fiscalização abstrata das normas, está
submetida, cumulativamente, ao requisito da relevância constitucional
da controvérsia suscitada e ao regime da subsidiariedade, não pre-
sentes no caso.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) fir-
mou-se no sentido de que a ADPF é, via de regra, meio inidôneo para
processar questões controvertidas derivadas de normas secundárias e
de caráter tipicamente regulamentar (ADPF-AgR 93/DF, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski).

3. Agravo Regimental improvido.

Secretaria Judiciária
PATRÍCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS

Secretária

interpretado restritivamente quanto às atividades exclusivas de
Estado, limitando a atividade legislativa com base nas atribuições
do cargo efetivo, não quanto ao órgão de exercício das atividades
do servidor."

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o
projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos
Senhores Membros do Congresso Nacional.

S E C R E TA R I A - G E R A L

PORTARIA No- 40, DE 31 DE JULHO DE 2013

Institui o Comitê Estratégico do Projeto
CATAFORTE - Negócios Sustentáveis em
Redes Solidárias, e da outras providências.

Considerando os valores sociais do trabalho e da livre ini-
ciativa como princípios fundamentais da República Federativa do
Brasil;

Considerando a erradicação da pobreza e da marginalização
como objetivos fundamentais da República;

Considerando o incentivo à criação e ao desenvolvimento de
cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de ma-
teriais reutilizáveis e recicláveis como um dos instrumentos da Po-
lítica Nacional de Resíduos Sólidos - Lei nº 12.305, de 2010;

Considerando a importância da inclusão sócio-produtiva dos
catadores de materiais recicláveis para o desenvolvimento social da
categoria;

Considerandoque o Programa Pró-catador foi instituído pelo
Decreto nº 7.405, de 2010, com a finalidade de integrar e articular as
ações do Governo Federal, voltadas ao apoio e ao fomento à or-
ganização produtiva dos catadores de materiais reutilizáveis e re-
cicláveis, à melhoria das condições de trabalho, à ampliação das
oportunidades de inclusão social e econômica e à expansão da coleta
seletiva de resíduos sólidos, da reutilização e da reciclagem por meio
da atuação desse segmento;

Considerando que o Comitê Interministerial para Inclusão
Social e Econômica dos Catadores Materiais Reutilizáveis e Reci-
cláveis (CIISC), instituído por meio do Decreto nº 7.405, de 2010,
elaborou o Projeto CATAFORTE - Negócios Sustentáveis em Redes
Solidárias com a finalidade de apoiar a estruturação de redes for-
madas por cooperativas e associações de catadores de materiais re-
cicláveis de modo a possibilitar avanços na cadeia de valor e inserção
no mercado da reciclagem, consolidando-as, também, como pres-
tadoras de serviços das políticas públicas de coleta seletiva de re-
síduos sólidos e da logística reversa;

Considerando que a Secretaria-Geral da Presidência da Re-
pública coordena o Comitê Interministerial para Inclusão Social e
Econômica dos Catadores Materiais Reutilizáveis e Recicláveis;

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA-
GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Cons-
tituição Federal, bem como o disposto na Lei nº 12..305, de 2 de
agosto de 2010, no Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006,
Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, Decreto nº 7.442, de 17
de fevereiro de 2012, alterado pelo Decreto nº 7.688, de 2 de março de
2012 e Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002, resolve:

Art. 1º Instituir o Comitê Estratégico do Projeto CATA-
FORTE - Negócios Sustentáveis em Redes Solidárias, com a fi-
nalidade de integrar esforços e iniciativas dos órgãos e entidades
participantes, definir diretrizes e realizar o acompanhamento estra-
tégico das ações.

Art. 2º O Comitê Estratégico será composto por um re-
presentante e respectivo suplente de cada um dos seguintes órgãos e
entidades:

I - Secretaria-Geral da Presidência da República, que o co-
ordenará;

Atos do Poder Judiciário
. DESPACHOS DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA

MENSAGEM

Nº 312, de 31 de julho de 2013.

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art.
66 da Constituição, decidi vetar integralmente, por inconstituciona-
lidade, o Projeto de Lei no 6.127, de 2009 (no 392/08 no Senado Fe-
deral), que "Altera o § 3o do art. 71 da Lei no 11.355, de 19 de outubro
de 2006, para incluir, entre os servidores que desenvolvem atividades
exclusivas de Estado, os servidores do Plano de Carreira e Cargos da
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE".

Ouvidos, os Ministérios da Fazenda, do Planejamento, Or-
çamento e Gestão e a Advocacia-Geral da União manifestaram-se
pelo veto ao projeto de lei conforme as seguintes razões:

Razões do veto

"A proposta viola o art. 61, § 1o, inciso II, alínea c, da
Constituição, uma vez que cabe ao Chefe do Poder Executivo a
iniciativa de leis que disponham sobre servidores públicos da
União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria. Além disso, a proposta também não
se coaduna à previsão do art. 247 da Constituição, que deve ser

Presidência da República
.
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II - Ministério do Trabalho e Emprego;

III - Ministério do Meio Ambiente;

IV - Fundação Nacional de Saúde - FUNASA;

V - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e So-
cial - BNDES;

VI - Banco do Brasil S.A.;

VII - Fundação Banco do Brasil;e

VIII - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS.

§ 1º Os representantes serão indicados pelo dirigente má-
ximo de cada órgão e entidade, em até 30 (trinta) dias após a pu-
blicação desta Portaria, e designados por ato do Secretário-Executivo
da Secretaria-Geral da Presidência da República.

§ 2º A participação no Comitê Estratégico será considerada
prestação de serviço público relevante, não remunerada.

§ 3º Comitê Estratégico poderá convidar representantes de
outros órgãos da administração pública federal, estadual ou muni-
cipal, de entidades privadas, de organizações da sociedade civil, de
organismos internacionais, para contribuírem na execução dos seus
trabalhos.

Art. 3º A Secretaria-Geral da Presidência da República dará
o suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do
Comitê Estratégico.

Art. 4º As reuniões do Comitê Estratégico acontecerão or-
dinariamente uma vez a cada três meses e extraordinariamente quan-
do necessário.

Art. 5º Ao Comitê Estratégico compete:

I - Definir as diretrizes estratégicas sobre o CATAFORTE;

II - Realizar o acompanhamento estratégico das ações;

III - Selecionar as redes de empreendimentos de catadores de
materiais recicláveis a serem apoiadas no âmbito do projeto; e

IV - Aprovar os Planos de Negócios das redes e demais
ações a serem apoiados pelo projeto.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

GILBERTO CARVALHO

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
A E R O P O RT U Á R I A

GERÊNCIA DE ENGENHARIA
DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

PORTARIAS DE 31 DE JULHO DE 2013

O GERENTE DE ENGENHARIA DE INFRAESTRU-
TURA AEROPORTUÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE
AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no uso de suas atribuições outorgadas
pelo artigo 1º, inciso IV da Portaria nº 2304 de 17 de dezembro de
2010, pelo que consta no artigo 41, incisos VIII e X da Resolução Nº
110, de 15 de setembro de 2009, nos termos do disposto na Resolução
nº 158, de 13 de julho de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de
19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica, resolve:

Nº 1.955 - Alterar e renovar o registro do aeródromo privado Jun-
queira (SDWK), em Igarapava (SP); validade de 10 (dez) anos; pro-
cesso nº 00065.080737/2013-76;

Nº 1.956 - Renovar a inscrição do aeródromo Calciolândia (SIKK),
em Arcos (MG); validade de 10 (dez) anos; processo nº
00065.094164/2013-68;

Nº 1.957 - Alterar e renovar o registro do aeródromo privado Ae-
roclube de Santa Catarina (SSKT), em São José (SC); validade de 10
(dez) anos; processo nº 00065.101630/2013-79;

Nº 1.958 - Excluir o aeródromo Fazenda Bocaina (SWFO), em Jan-
gada (MT); Portaria entra em vigor em 19 de setembro de 2013;
processo nº 00065.103037/2013-67;

Nº 1.959 - Inscrever o BNDES (SNDE), Rio de Janeiro (RJ); validade
de 10 (dez) anos ; processo nº 00065.083802/2013-58;

Nº 1.960 - Renovar a inscrição do heliponto Fazenda Santa Maria
(SIXR), em Votorantim (SP); validade de 10 (dez) anos; processo nº
00065.098791/2013-78; e

Nº 1.961 - Alterar e renovar o registro do heliponto privado Hahn
(SWQB), em Piracaia (SP); validade de 10 (dez) anos; processo nº
00065.101636/2013-46.

O inteiro teor das Portarias acima encontra-se disponível no
sítio da ANAC na rede mundial de computadores - endereço
h t t p : / / w w w. a n a c . g o v. b r

TÁRIK PEREIRA DE SOUZA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA
OPERACIONAL

GERÊNCIA GERAL DE AVIAÇÃO GERAL

PORTARIAS DE 31 DE JULHO DE 2013

O GERENTE GERAL DE AVIAÇÃO GERAL - SUBS-
TITUTO, no uso das atribuições outorgadas pelo inciso X do artigo 8º
da Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005; tendo em vista o que consta
do inciso IX do artigo 48 do Regimento Interno da Agência Nacional
de Aviação Civil, aprovado pela Resolução n° 110, de 15 de setembro
de 2009, com as alterações posteriores; e considerando o disposto na
Portaria 2.449/SSO, de 16 de dezembro de 2011, publicada no Boletim
de Pessoal e Serviço de 16 de dezembro de 2011, resolve:

Nº 1.948 - Autorizar a mudança de endereço da First Class Escola de
Aviação Civil Ltda. para Rua Antonio Ataíde, nº 238, Prainha, na
cidade de Vitória - ES - CEP: 29.100-320; Processo nº
00065.091534/2013-13;

Nº 1.949 - Autorizar a mudança de endereço onde serão ministrados
os cursos de Piloto Privado Avião e Piloto Comercial Avião/IFR,
parte teórica, pela Universidade de Cuiabá - UNIC, no Campus Beira
Rio, situado à Avenida Beira Rio nº 3.100, bairro Jardim Europa,
cidade de Cuiabá - MT, CEP: 78065-900; Processo nº
00065.166514/2012-14; e

Nº 1.950 - Retificar o art. 1° da Portaria ANAC nº 1905/SSO, pu-
blicada em seu inteiro teor no endereço eletrônico
http://www.anac.gov.br, e na sua forma resumida no DOU nº 140,
seção 1, página 5, de 23 de julho de 2013, de forma que, onde se lê:
"... homologação do curso teórico de Piloto Comercial de Avião/IFR
...", leia-se: "... homologação do curso prático de Piloto Comercial de
Avião/IFR, pelo período de 5 (cinco) anos...".

O inteiro teor das Portarias acima encontra-se disponível no
sítio da ANAC na rede mundial de computadores - endereço
h t t p : / / w w w. a n a c . g o v. b r

DANIEL BAETA CAMPOS

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA DE OPERAÇÕES
DE AVIAÇÃO GERAL

PORTARIAS DE 31 DE JULHO DE 2013

O GERENTE DE VIGILÂNCIA DE OPERAÇÕES DE
AVIAÇÃO GERAL, no uso de suas atribuições outorgadas pela
Portaria Nº 925, de 10 de maio de 2012, nos termos dispostos no
Regulamento Brasileiro de Aviação Civil - RBAC-119 - Certificação;
Operadores Regulares e Não-Regulares, e com fundamento na Lei nº
7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe o Código Brasileiro de
Aeronáutica, resolve:

Nº 1.951 - Tornar público a revogação da suspensão do Certificado de
Homologação de Empresa de Transporte Aéreo (CHETA), emitido
em favor da empresa BRINGER AIR CARGO TÁXI AÉREO LT-
DA.; processo administrativo n.º 00065.104338/2013-16; e

Nº 1.952 - Tornar público a suspensão, cautelar, do Certificado de
Homologação de Empresa de Transporte Aéreo (CHETA), emitido
em favor da A.R.T. Táxi Aéreo Ltda.; processo administrativo n.º
00065.104379/2013-02.

O inteiro teor das Portarias acima encontra-se disponível no
sítio da ANAC na rede mundial de computadores - endereço
h t t p : / / w w w. a n a c . g o v. b r

O GERENTE DE VIGILÂNCIA DE OPERAÇÕES DE
AVIAÇÃO GERAL, no uso de suas atribuições outorgadas pela
Portaria Nº 925, de 10 de maio de 2012, nos termos dispostos no
Regulamento Brasileiro da Aviação Civil - RBAC 137 - Operações
Aeroagrícolas, e com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro
de 1986, que dispõe o Código Brasileiro de Aeronáutica, resolve:

Nº 1.953 - Tornar público a emissão do Certificado de Operador
Aeroagrícola (COA), emitido em 26 de julho de 2013, em favor de
ARENHART Aviação Agrícola Ltda.; processo administrativo n.º
00068.001660/2013-56; e

Nº 1.954 - Tornar público a emissão do Certificado de Operador
Aeroagrícola (COA), emitido em 29 de julho de 2013, em favor de
TAGUATÓ Aviação Agrícola Ltda; processo administrativo n.º
00068.002234/2013-30.

O inteiro teor das Portarias acima encontra-se disponível no
sítio da ANAC na rede mundial de computadores - endereço
h t t p : / / w w w. a n a c . g o v. b r

ANTONIO ALESSANDRO MELLO DIAS

SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO
ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO

DE MERCADO

PORTARIA No- 1.962, DE 31 DE JULHO DE 2013

Autoriza o funcionamento jurídico de so-
ciedade empresária de táxi aéreo.

A SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO ECONÔ-
MICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO, designada pela
Portaria nº 1.819, de 20 de setembro de 2011, no uso da competência
outorgada pelo art. 39, inciso XXXVII, do Regimento Interno da
ANAC, com a redação dada pela Resolução nº 245, de 04 de se-
tembro de 2012, considerando o disposto na Portaria n° 190/GC-5, de
20 de março de 2001 e tendo em vista o que consta no Processo n°
00058.003655/2013-05, resolve:

Art. 1º Autorizar o funcionamento jurídico da sociedade em-
presária RIO NORTE TÁXI AÉREO LTDA. - EPP, CNPJ nº
10.224.681/0001-25, com sede social em Macapá (AP), como em-
presa exploradora de serviço de transporte aéreo público não regular
na modalidade de táxi aéreo, pelo prazo de 12 (doze) meses contados
da data da publicação desta Portaria.

Parágrafo único. A exploração dos serviços referidos no ca-
put fica condicionada à outorga de autorização operacional pela Di-
retoria Colegiada da ANAC, após o atendimento dos requisitos téc-
nico-operacionais.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

DANIELLE PINHO SOARES ALCÂNTARA CREMA
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