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RECLAMAÇÃO Nº 1011354-90.2021.8.11.0000
 

 
 

 
  

Vistos etc.
 

Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada

pelo Município de Santo Antônio do Leverger/MT ,

representado pela Prefeita Franciele Magalhães de Arruda, em

face do Estado de Mato Grosso alegando, em síntese, o

descumprimento de acórdão proferido por este Colendo Órgão

Especial.
 

Asseverou que a Lei Estadual nº 10.403/2016,

publicada em 02/06/2016, dispôs sobre a Consolidação das

Divisas Intermunicipais dos Municípios de Acorizal, Barão de

Melgaço, Cuiabá, Jangada, Nossa Senhora do Livramento, 

Santo Antônio de Leverger e Várzea Grande, bem como dá

outras providências.
 

Sustentou que mencionada lei foi objeto da ADI

1005606-48.2019.811.000, de minha Relatoria, por afrontar os

artigos 176 e 177 da Constituição Estadual, e artigos 18, § 4º, 25

da Constituição Federal, haja vista não ter havido a consulta

prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente

interessadas. A ADI foi julgada procedente, na sessão realizada

em 12/09/2019, cuja ementa ficou assim redigida:
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
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LEI 10.403/2016 – ALTERAÇÕES DE LIMITES

TERRITORIAIS DE MUNICÍPIOS – HIPÓTESE DE

DESMEMBRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE

DE PRÉVIA CONSULTA PLEBISCITÁRIA –

INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ARTIGO 176

DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO

G R O S S O   -   P E D I D O  A C O L H I D O  –

INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA COM

EFEITO EX TUNC.
 

A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido

de que mesmo quando se trata de alteração ou

retificação de limites municipais, é imprescindível a

realização de consulta plebiscitária. No caso

concerto, o texto normativo impugnado, a pretexto

de “consolidar as divisas intermunicipais dos

Municípios de Acorizal, Barão de Melgaço, Cuiabá,

Jangada, Nossa Senhora do Livramento, Santo

Antônio do Leverger e Várzea Grande”, resultou

por alterar os limites dos referidos Municípios, sem

respeitar a norma do artigo 176 da Constituição do

Estado de Mato Grosso.
 

Se a norma estadual impugnada alterou limites

territoriais de Municípios sem observar o devido

processo legislativo nos moldes preconizados pela

Constituição do Estado de Mato Grosso – já que

não houve prévio plebiscito às populações
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i n t e r e s s a d a s  –  a  d e c l a r a ç ã o  d e  s u a

inconstitucionalidade, com efeito ex tunc, é medida

que se impõe.
 

Prossegue na narrativa explicitando que, no ano

seguinte (2017) foi promulgada a Lei Estadual nº 10.500/2017,

que dispõe sobre a Consolidação das Divisas Intermunicipais

dos Municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari,

Araguaiana, Araguainha, Barra do Garças, Campinápolis,

Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Dom Aquino, Gaúcha

do Norte, General Carneiro, Guiratinga, Itiquira, Jaciara,

Juscimeira, Nobres, Nova Brasilândia, Nova Xavantina, Novo

São Joaquim, Paranatinga, Pedra Preta, Planalto da Serra,

Poconé, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Poxoréu, Primavera

do Leste, Ribeirãozinho, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santo

Antônio do Leste, São José do Povo, São Pedro da Cipa,

Tesouro e Torixoréu, e dá outras providências.
 

Argumenta que, a par da Lei Estadual nº

10.403/2016, a Lei Estadual nº 10.500/2017 também padece de

vício formal, já que não houve consulta prévia da população, o

que  deu  causa  ao  a ju izamento  da  ADI  1008064-

38.2019.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Márcio

Vidal, o qual concedeu a medida cautelar vindicada e suspendeu

os efeitos da norma questionada, a qual aguarda julgamento do

mérito desde 13/11/2020.       
 

Afirmou que no Supremo Tribunal Federal

tramitaram a ADI 6213 e a ADI 6408 em face das Leis Estaduais
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de Mato Grosso nº 10.403/2016 e nº 10.500/2017, e ambas

foram julgadas procedentes, com efeitos ex tunc.
 

Sustentou que, no intuito de cumprir a regra da

consulta prévia (artigo 176 e 177 da Constituição Estadual, de

reprodução obrigatória dos artigos 18, § 4º, 25 da Constituição

Federal), conforme determinado no acórdão proferido na ADI

1005606-48.2019.811.000, encaminhou ofícios para o

INTERMAT, SEPLAN e SINFRA; todavia, tais Secretarias

Estaduais quedaram-se silentes.  
 

O Município Requerente afirma que, até os dias

atuais, os Órgãos Oficiais do Estado de Mato Grosso têm

certificado documentos utilizando-se dos limites territoriais de

Santo Antônio do Leverger descritos na Lei 10.403/2016, já

declarada inconstitucional em controle concentrado por esta

Corte e, também, pelo Supremo Tribunal Federal.
 

Alega que, ao invés de ser instaurado o plebiscito,

o Requerido deu início ao Projeto de Lei 301/2021, no qual

considera as áreas reduzidas dos Municípios citados como

“áreas de inconsistência territorial” e, mais uma vez, há a

tentativa de redefinição dos limites territoriais do Município de

Santo Antônio do Leverger, hoje no perímetro total de

12.261,327 km2;,e grande parte dessa área corre o risco de ser

incorporada ao Município de Jaciara.   
 

  Diante da relutância do Estado de Mato Grosso

em cumprir a decisão judicial que declarou inconstitucional as

definições de divisas intermunicipais sem prévia consulta
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pública, o Requerente busca a garantia da autoridade do

acórdão proferido na ADI 1005606-48.2019.811.000, a fim de

que as Secretarias Estaduais parem de emitir certidões com

base na Lei 10.403/2016.
 

A c r e s c e n t o u  q u e  o s  d o c u m e n t o s ,

equivocadamente, emitidos pelo INTERMAT, SEPLAN e SINFRA

têm causado impacto econômico no Município Requerente, pois

ao considerar o território “retalhado” ou “reduzido”, termina

provocando a redução da receita pública, em especial do ISSQN,

que tem como base de cálculo “o preço total dos pedágios

arrecadados”.
 

Com suporte nesses argumentos, o Requerente

pugna pela sustação imediata (artigo 993 do CPC) dos efeitos

das certidões de localização, pareceres técnicos e mapas já

emitidas e que consideram a redefinição de limites territorial com

suporte na Lei n. 10.403/2016. No mérito, requesta a sua

confirmação.
 

É o relatório. Fundamento. 

DECIDO.  

Antes de adentrar na análise do pedido de tutela

cautelar, cumpre salientar que, por se tratar de instrumento de

natureza excepcional, a pretensão formulada na Reclamação

deve se amoldar às hipóteses do art. 988 do CPC, sob pena de

indeferimento da petição inicial. Vale dizer, não há mais dúvidas

de que a Reclamação tem natureza jurídica de ação
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originariamente proposta nos tribunais, cujo objeto é a

prevalência, nas situações elencadas na lei, da autoridade das

decisões proferidas em sede de recursos ou incidentes com

força vinculativa.
 

É cediço, portanto, que o processamento desta

Reclamação está sujeito à presença dos requisitos de

admissibilidade. No caso, o Município Reclamante fundamenta

sua irresignação no inciso II, do artigo 988, do CPC, visando

garantir a autoridade da decisão deste Tribunal.
 

Com efeito, a Lei Estadual 10.403/2016 foi objeto

de debates desde a sua publicação e entrada em vigor.

Conforme nar rado pe lo  Requerente ,  fo i  dec la rada

incons t i t uc iona l  à  unan im idade  na  ADI  1005606-

48.2019.811.000, de minha relatoria.
 

Além disso, foi tema da ADI n.º 6.213 ajuizada

pelo Partido Trabalhista Brasileiro, e da ADI 6.408 proposta pelo

Partido Democrático Trabalhista, ambas da relatoria do Ministro

Edson Fachin, que já proferiu voto de mérito, conforme exsurge

do acórdão publicado em 30/06/2021, com a seguinte ementa:
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

C O E X I S T Ê N C I A  D E  P R O C E S S O S  D E

FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM

TRIBUNAL ESTADUAL DE NORMA DE

REPRODUÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

T R Â N S I T O  E M  J U L G A D O  N A  C O R T E

ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE
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DA AÇÃO NO STF. LEI 10.403/2016 DO ESTADO

DO MATO GROSSO. CONSOLIDAÇÃO DE

DIVISAS INTERMUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE

CONSULTA PLEBISCITÁRIA PRÉVIA À

POPULAÇÃO LOCAL. OFENSA AO ARTIGO 18,

§ 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPENSA

DE PLEBISCITO CONDICIONADA À EXTENSÃO

DA ÁREA AVALIADA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO

D I R E T A  C O N H E C I D A  E  J U L G A D A

PROCEDENTE.
 

1. A declaração de inconstitucionalidade proferida

p e l o  T r i b u n a l  E s t a d u a l  n ã o  a c a r r e t a

prejudicialidade da ação direta ajuizada perante o

Supremo Tribunal Federal, se o parâmetro

constitucional da norma impugnada for de

reprodução, obrigatória ou não, de normas da

Constituição Federal.
 

2. A alteração de divisas municipais, qualquer que

seja a extensão territorial avaliada, é condicionada

à realização de consulta plebiscitária prévia às

populações locais, como exige o artigo 18, § 4º, da

CRFB.
 

3. A redefinição dos limites geográficos, mediante

criação, incorporação, fusão ou desmembramento

dos municípios, acarreta significativos impactos de

ordem econômica, social e cultural às populações
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envolvidas. Nesse sentido, o plebiscito, além de

revelar-se como instrumento necessário para a

consolidação do princípio da soberania popular, é

condição de procedibilidade da norma.
 

4. Ação declaratória conhecida e julgada

p r o c e d e n t e  p a r a  d e c l a r a r  a

inconstitucionalidade da Lei n. 10.403/2016 do

Estado do Mato Grosso (sessão de 18/06/2021).

(sem destaque no original)
 

Lado outro, da análise superficial da prova

documental que acompanha esta Reclamação, é perceptível o

descumprimento da decisão deste Tribunal, que foi corroborada,

na íntegra, pelo que ficou decidido no Supremo Tribunal Federal

(ADIs 6.213 e 6.408), uma vez que o INTERMAT está emitindo

Parecer Técnico de coordenada cartográfica com suporte, não

só na Lei 10.403/2016, que foi extirpada do mundo jurídico por

ser inconstitucional, como também na Lei 10.500/2017, que está

com os efeitos suspensos desde 2019, o que confere

plausibilidade ao direito invocado.
 

Além do mais, está incontroverso nesta demanda

que o Requerido, na pessoa do Governador do Estado,

inaugurou o Projeto de Lei 301/2021, que tem como escopo

fulcral incorporar área de inconsistência territorial dos Municípios

de Campo Verde, Juscimeira e Santo Antônio do Leverger ao 

Município de Jaciara; e, novamente, não há evidências de que

tal incorporação esteja antecedida por plebiscito, saltando aos
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olhos o perigo da demora.
 

Dito isso, DEFIRO, EM PARTE, O PEDIDO

CAUTELAR, a fim de obstar a emissão de certidões de

localização, pareceres técnicos e mapas, emitidos pelas

Secretarias do Estado de Mato Grosso, que consideram a

redefinição de limites territorial com suporte na Lei n.

10.403/2016.
 

Cite-se o Estado de Mato Grosso  para,

querendo, contestar a demanda, no prazo legal.
 

Intime-se. Cumpra-se.
 

Cuiabá, 15 de julho de 2021.
 

 
 

Des.ª Clarice Claudino da Silva
 

                     Relatora
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