
 

Aos componentes da mesa da Audiência Pública Nº 003/2021 - Processo de desestatização da 

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CeasaMinas 

 

Ref. Questões Debatidas com os Integrantes do BNDES e do Ministério da Economia na 

reunião realizada em Belo Horizonte no dia 06.08.2021 sobre a privatização da 

Ceasaminas – Centrais de Abastecimentos de Minas Gerais 

 

A ACCEASA – Associação Comercial da Ceasa - MG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o 20.226.437/0001-55, com endereço à Rodovia BR-040 – Km 688, Ed. ACCeasa, 

Bairro Guanabara, Contagem - MG, CEP: 32145-900, representada pelo Diretor Presidente Noé 

Xavier da Silva, vem, respeitosamente, a presença de V.Sa. expor e fundamentar os assuntos que 

são imprencindiveis para inclusão no edital de privatização da Ceasaminas – Centrais de 

Abastecimentos de Minas Gerais a ser elaborado pelo Governo Federal. 

 

Ab initio, as regras de transição dos contratos de concessão de uso firmados atualmente com a 

Estatal, deverão migrar para o regime jurídico de Direito Privado nos termos da Lei nº 8.245/91 

com o objetivo de promover a segurança jurídica, a estabilidade do mercado e garantir os direitos 

que irão preservar o funcionamento das 525 empresas localizadas na CEASAMINAS que atuam 

diretamente na cadeia de abastecimento alimentar gerando cerca de 15 MIL EMPREGOS 

DIRETOS nos seguintes termos: 

 

Regras de Transição dos Contratos Para a Iniciativa Privada: considerando que no Direito 

Privado não se importa tanto com formas como no Direito Público onde o formalismo é maior, e, 

naquele, deve ser respeitado os acordos de vontades das partes, no contrato privado sua natureza 

jurídica e seu regime jurídico não dependem do nome atribuído, mas de regras estabelecidas em 

lei, em especial as relacionadas com a natureza seu objeto. 

 

Atualmente as centrais de abastecimento do Brasil firmam documentos ‘precários’ denominados 

“Termo de Concessão de Uso”, “Termo de Cessão de Uso”, “Termo de Permissão de Uso”, ou até 

“Termo de Autorização de Uso” – sem previsão em lei, verdadeiras aberrações jurídicas, data venia, 

porque: (i) a concessão é tradicionalmente utilizada na delegação de serviço público; (ii) a cessão 

de uso tem previsão em lei federal mas apenas para terras públicas de propriedade da União; (iii) e 

a “permissão” e a “autorização” são considerados, na doutrina do Direito Administrativo, atos 

administrativos unilaterais, discricionários e precários – e não contratos bilaterais. 

 

Portanto, os contratos firmados pela CEASAMINAS com as empresas situadas em seus entrepostos 

são, por sua natureza e por definição legal, contratos de locação comercial regidos pela Lei federal 

n. 8.245/91, sujeitos, assim, à ação renovatória para prorrogar sua vigência. É inegável que está 

assegurado para as empresas instaladas no entreposto o direito ao fundo de comércio por elas 

construído ao longo de décadas. 

 

A CEASAMINAS é uma sociedade de economia mista criada pelo Estado de MG, sob a forma de 

sociedade anônima, com autorização da Lei estadual mineira n. 5.577, de 20/10/70, que depois 

passou a pertencer à União. Seus bens não são “públicos” (os concessionários pagam inclusive 

IPTU) pela simples razão de que ela é pessoa de direito privado, por disposição constitucional 

expressa: 

 

“Art. 173, §1° - A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 

economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou 

comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (...), II – a sujeição 



 

ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e 

obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários”(...). 

 

Portanto, a exceção para aplicação da lei de locações prevista no parágrafo único do art. 1° da Lei 

n. 8.245/utilizado pela CEASAMINAS que recebeu o nome de contrato “concessão de uso”, não 

merece prosperar, pois, o contrato é por natureza e por definição um “contrato de locação 

comercial”, espécie claramente definida no Código Civil e legislação especial. 

 

A “tarifa” nele prevista é, de fato, o aluguel. Tarifa é o nome dado pela doutrina do Direito 

Administrativo à contraprestação pecuniária pelo recebimento de um serviço público de utilização 

não compulsória. A CEASAMINAS não presta serviço público às empresas instaladas no 

entreposto. Trata-se de um contrato de locação definido pelo Código Civil como aquele em que 

“uma das partes se obriga a ceder à outra, por termo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não 

fungível, mediante certa retribuição” (art. 565). 

 

Os espaços cedidos nos entrepostos não se confundem com “serviço público”, nem podem ser 

considerados bens “públicos”, tal como definidos em lei, porque a CEASAMINAS é uma pessoa 

de direito privado, por definição constitucional, cujos bens são regidos pelo direito privado. E os 

conceitos de discricionariedade, unilateralidade e precariedade são incompatíveis com a própria 

noção de contrato. 

 

Portanto, será imprescindível definir no edital de privatização, mediante critérios claros e objetivos 

e fixados com antecedência, as regras de transição dos contratos para a iniciativa privada garantindo 

que a aplicação aos atuais contratos celebrados entre os empresários e a nova composição societária 

da CEASAMINAS, as normas previstas na locação comercial nos termos da Lei nº 8.245/91, e, 

principalmente, que, serão respeitados os prazos pré-estabelecidos contratualmente preservando os 

investimentos realizados pelos empresários. 

 

Direito de Renovação dos Prazos Contratuais: Considerando que os prazos de duração dos 

contratos devem ser suficientes para permitir o desenvolvimento regular do negócio, e, que nenhum 

empreendimento privado e de caráter lucrativo é iniciado com prazo certo para terminar. Pois, se o 

empreendedor tiver de deixar o espaço concedido em razão do vencimento do contrato, sem 

perspectiva de continuar, restam-lhe as seguintes opções: (i) encerrar suas atividades, (ii) transferir 

seu negócio para fora da CEASAMINAS, ou simplesmente (iii) não instalar/iniciar suas atividades 

no Entreposto Comercial – em um movimento inverso ao que levou à sua criação. 

 

As três alternativas são ruins, podendo gerar desinteresse para o novo investidor que participará do 

edital de compra das ações da estatal, disso ninguém tem dúvida. Não merece prosperar o falso 

argumento de que a duração deve ser tão somente para “recuperar o investimento” – referindo-se 

ao valor pago para ingressar no entreposto, por ocasião da licitação. No passado as empresas do 

setor de abastecimento localizadas em Belo Horizonte foram obrigadas a se deslocarem para o 

Entreposto Comercial da Ceasa – em nome do interesse público e pelo benefício que isso 

representava, é contraditório agora que tenham de sair com prazo certo e determinado, mesmo 

sendo bons operadores de mercado e cumpridores das normas.  

 

Importante salientar que não é o prazo ser mais ou menos longo que interessará a manutenção dos 

concessionários, mas a possibilidade de continuidade de permanência dos bons parceiros do 

abastecimento, com experiência e bom desempenho. Repetimos: o simples uso desses espaços, 

ainda que sujeito a normas regulamentares, não pode ser confundido com serviço público – este 

que é uma atividade típica do Poder Público, às vezes é delegada ao particular. O abastecimento – 



 

reitere-se, é atividade tipicamente privada e mesmo quanto ao serviço público propriamente dito, é 

patente a tendência de manter os bons concessionários, portanto será necessário que o edital de 

privatização determine condições de transição que garantam nitidamente o direito de prorrogação 

dos contratos dos lojistas, como aconteceu recentemente no Brasil nas concessões de energia 

elétrica, por exemplo. 

 

Revogação das Cláusulas Abusivas Impostas Por Adesão Aos Contratos Firmados Com os 

Lojistas - principalmente no que se refere à Tarifação Sobre Alterações Societárias e à 

Rescisão dos Contratos Em Caso de Privatização: Considerando que a direção do Entreposto 

Comercial da Ceasaminas sempre se julgou no direito de “legislar” sobre esses autodenominados 

“contratos de concessão de uso”, como o atual “regulamento de mercado” baixado por 3 diretores 

da CEASAMINAS, estabelecendo multas e encargos financeiros expressivos para a 

“concessionária”, como, por exemplo, no caso dela vier a sofrer alterações contratuais em seus atos 

constitutivos, com mudança da titularidade de participação societária. 

 

Como é possível permitir a ilegalidade de tarifar alteração contratual, tendo em vista que o contrato 

da CEASAMINAS é firmado com a empresa - CNPJ – pessoa jurídica distinta de seus sócios, então, 

por que penalizar a mudança em sua composição societária? Este procedimento fere, inclusive, o 

devido tratamento isonômico entre os concessionários quando sabemos que não é possível cobrar 

essa tarifa que foi imposta ilegalmente sobre as alterações societárias que ocorrem nas empresas de 

sociedade anônima. 

 

É importante destacar que o nosso Contrato de Concessão de Uso – CCU, se assemelha a um 

contrato de adesão, cujas condições e cláusulas foram impostas apenas por uma das partes, prevê 

inclusive que “Integram o contrato, independentemente de transcrição, as Normas Internas, o 

Regulamento de Mercado, Resoluções e documentos fornecidos pelo Concedente...”. Sendo que, 

um requisito básico de qualquer contato é a segurança jurídica. As duas partes devem ter direitos 

assegurados no ajuste, o que não aconteceu. 

 

Para agravar sua abusividade, contratos firmados em 22/6/2007, quando não existia o atual 

Regulamento da CEASAMINAS, que só foi editado em 22/12/2009. E “rerratificado” 

posteriormente, em 7/12/2012, para ter redação ainda mais prejudicial ao locatário estabelecendo 

que: “Integram este contrato, independentemente de transcrição, as Normas Internas, o 

Regulamento de Mercado, Resoluções e documentos da CONCEDENTE, bem como as normas 

internas que vierem a ser baixadas e legislação aplicável à espécie”. Em outras palavras, quem 

determina o conteúdo do contrato é a “Concedente”, caracterizando nitidamente que essas regras e 

condições foram impostas em contrato de adesão pela diretoria CEASAMINAS, regras leoninas 

que devem ser claramente revogadas pelo edital de privatização no momento da transição do 

contrato para a iniciativa privada, principalmente as cláusulas contratuais que se referem a tarifação 

sobre movimentações societárias e à rescisão do contrato em caso de privatização. 

 

Da Necessidade de Revitalização de Todos os Entrepostos: considerando que, em virtude da 

inclusão da CEASAMINAS no PND no ano de 2000, a direção dos entrepostos não faz 

investimentos nem na melhoria ou expansão, limitando-se, quando muito, a fazer reparos nas áreas 

comuns de circulação. Será extremamente necessário impor ao comprador da CEASAMINAS a 

obrigação de revitalizar todos os entrepostos, realizando, de imediato, todas as obras que são 

necessárias para garantir as mínimas condições de trabalho, funcionamento e segurança para os 

usuários, como por exemplo: reformas nos telhados; reformas das platibandas; aprovação e 

execução do projeto de Combate a Incêndio; implantação de uma nova rede hidráulica; construção 

de uma nova subestação de energia elétrica com maior capacidade para atender a demanda; 



 

pavimentação geral e sinalização de trânsito em todas as vias internas; ampliação e reestruturação 

dos estacionamentos; reforma de todos os banheiros públicos; renovação das cercas e do sistema 

de monitoramento de imagens. 

 

Do Direito À Indenização Por Benfeitorias: considerando que o próprio usuário muitas vezes é 

obrigado a realizar benfeitorias nas lojas e que o Código Civil define, com precisão, as diferentes 

espécies de benfeitorias: necessárias, úteis e voluptuárias; as que se incorporam ao imóvel, 

impedindo sua deterioração, são as necessárias (como o conserto ou a substituição de uma 

cobertura), assim como úteis (como a construção de câmaras frigoríficas ou de um mezanino). O 

ressarcimento de benfeitorias é admitido até mesmo na desapropriação (art. 26, § 1º, Decreto-lei n. 

3.365/41). Se a benfeitoria corresponder ao interesse comum – do usuário e da administração do 

entreposto – não há motivos para dificultar sua realização, segundo normas preestabelecidas. 

Portanto, será necessário que o edital de privatização estabeleça as condições de transição previstas 

impondo ao comprador a obrigação de realizar o respectivo ressarcimento de todas as benfeitorias 

necessárias e úteis, devidamente comprovadas, pois em qualquer ambiente econômico, não é 

razoável exigir gastos sem a perspectiva de recompensa – tanto mais quando o gasto é um 

investimento que valoriza o próprio imóvel, ou impede sua deterioração. 

 

Do Direito ao fundo de comércio: considerando que deve ser assegurado às empresas o direito ao 

fundo de comércio por elas construído ao longo de décadas, as regras de transição do contrato para 

a iniciativa privada devem deixar evidente que a totalidade do valor correspondente ao ponto 

comercial pertence ao locatário, sem qualquer necessidade de licitação para transferência do ponto 

a terceiros, inclusive o direito de realização de permutas entre as lojas das empresas sem qualquer 

tipo de tarifação, o direito a indenização por benfeitorias necessárias e direito de indenização por 

benfeitorias úteis no caso de rescisão do contrato por parte do locador, tudo nos termos da Lei 

8.245/91, que regulamenta a locação comercial privada. 

 

Direito de Deliberar Sobre o Regulamento de Mercado: Considerando que a criação e 

funcionamento de órgãos consultivos, de assessoramento e de gestão operacional compartilhada 

com os operadores de mercado (não confundir com a gestão financeira ou com os demais setores 

da administração da CEASAMINAS), é instrumento importante para a definição e implementação 

de medidas relacionadas com o funcionamento geral do entreposto, por estabelecer as normas e 

regulamentos sobre a aplicação de medidas restritivas, e que esses regulamentos de mercado são 

imprescindíveis e possibilitam maior nível de detalhamento das normas que regem o 

comportamento no entreposto de seus usuários. Portanto, será necessário prever no edital de 

privatização da CEASAMINAS a participação dos representantes dos comerciantes (Associação 

Comercial da Ceasa - ACCEASA) no comitê deliberativo para elaboração e aprovação e alteração 

das regras próprias desses regulamentos para emprestar maior eficácia jurídica aos seus conteúdos 

mínimos garantindo sua expedição pela futura direção de cada entreposto da CEASAMINAS 

“observadas as disposições da lei” e as “características locais e regionais”. 

 

Da Necessidade de Garantir a Continuidade da Finalidade do Abastecimento Alimentar para 

a Empresa CEASAMINAS: Considerando que as Centrais de Abastecimento são imprescindíveis 

para promover a livre concorrência na formação de preços e possibilitando o escoamento, 

melhorando a logística e facilitando a fiscalização será imprescindível definir no edital de 

transferência das ações da CEASAMINAS, mediante critérios claros e objetivos, fixando com 

antecedência que a finalidade principal dos imóveis das áreas construídas nos entrepostos é o 

abastecimento alimentar, e, ainda, determinando que cada entreposto deverá definir o que considera 

atividade principal e atividade acessória, inclusive aprovando de forma paritárias as medidas 



 

necessárias para assegurar a livre concorrência que é fundamental na formação de um preço justo 

para os alimentos, buscando garantir como maior beneficiário o consumidor final. 

 

Direito de participação na Gestão das Despesas Comuns do Condomínio (despesas 

ordinárias): considerando que além da tarifa de uso, os usuários pagam a tarifa de serviço, espécie 

de “taxa de condomínio”, destinada ao custeio das despesas comuns de limpeza, conservação, etc. 

Para evitar desvios e contendas, é importante que as regras de transição dos contratos para a 

iniciativa privada determinem com clareza a participação paritária, de representantes dos lojistas 

de cada entreposto, com direito a voto, na elaboração do orçamento anual e na aprovação da 

contração de despesas ordinárias (despesas comuns), na elaboração do regulamento que especifica 

quais despesas ordinárias (despesas comuns), podem ser feitas com esse recurso e na definição de 

como a gestão será compartilhada com os lojistas. 

 

Da Necessidade de Manutenção do Mercado Livre Para o Produtor Rural Mineiro: 

Considerando que é necessário manter, em caráter permanente e ao menor custo possível, áreas 

privativas reservadas ao produtor rural mineiro – especialmente ao pequeno produtor – para que 

também possa ter acesso direto ao mercado é necessário definir no contrato de concessão do MLP 

a gestão privada de regras claras que garantam a cobrança de tarifas subsidiadas justas e o local de 

trabalho para os produtores mineiros. 

 

Instabilidade na direção da CEASAMINAS: Considerando as frequentes mudanças na direção 

da empresa pública por pertencerem a empresas estatais ou autarquias governamentais, os 

entrepostos sofrem com mudanças muito frequentes de seus dirigentes, em decorrência da própria 

transitoriedade dos governos causando grandes atritos que levaram a gestão da CEASAMINAS ao 

colapso, mergulhando a empresa em um processo burocrático que não oferece sequer os serviços 

essenciais que são pagos pelos lojistas no condomínio, como, por exemplo, a manutenção na rede 

elétrica, rede de esgoto e rede de monitoramento de imagens, limpeza de banheiros públicos etc. 

solicitamos que sejam adotadas, urgentemente, todas as medidas necessárias para viabilizar o 

processo de desestatização CEASAMINAS! 

 

Certos de sua atenção e comprometimento com o melhor formato para a privatização da 

CEASAMINAS visando garantir o interesse público e a continuidade das empresas estabelecidas 

nos colocamos a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.  

 

 

 
 

 

 

Contagem (MG), 19 de outubro de 2021 


