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APRESENTAÇÃO

A Emenda à Constituição Mineira nº 56, de 17 de julho de 2003, alterou substancialmente

a representação judicial e extrajudicial do Estado de Minas Gerais, unificada, a partir de então, na

Advocacia-Geral do Estado.

Nesse contexto de profunda transformação institucional surge esta Revista da Advocacia-

Geral do Estado de Minas Gerais, que pretende divulgar estudos, artigos, ensaios, enfim, trabalhos

jurídicos desenvolvidos pelo qualificado corpo de profissionais que forma a Advocacia-Geral do

Estado. Não apenas divulgar, mas, sobretudo, fomentar a elaboração de trabalhos jurídicos, pois

que, se a discrição é qualidade normalmente atribuída ao mineiro, no plano intelectual, o silêncio

poderia significar o vazio, o que não faria justiça à pujança intelectual que há na Advocacia-Geral

do Estado.

Dessa forma, mais do que apresentação, há, aqui, provocação, desafio. Esta Revista, em-

bora não dispense (e, ao revés, até deseje) a contribuição daqueles que não integram a Advocacia-

Geral do Estado, somente sobreviverá com a decisiva contribuição dos Procuradores do Estado,

que devem fazê-la palco de discussões jurídicas, permitindo, assim, o aperfeiçoamento e o desen-

volvimento da própria instituição.

O que se pretende, pois, é conclamar os Procuradores do Estado a manter e fazer respeitá-

vel esta Revista.  Simultaneamente, registre-se para a história da Casa que as antigas revistas das

extintas Procuradoria-Geral do Estado e Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual devem ter nes-

ta a sua continuação.

José Bonifácio Borges de Andrada

ADVOGADO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS





                    DOUTRINA
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OS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS*

MILTON FERNANDES**

 __________________________    SUMÁRIO   __________________________

1. Introdução  2. Aproximação Conceptual  3. Direito Público e Direito Privado.  4.
Uma Conquista do Nosso Tempo.  5. Direitos da Personalidade e Direitos da Pessoa.
6. Variedade Panorâmica.  7. Direito da Personalidade e Direitos da Personalidade.  8.
O Mínimo Necessário.  9. Classificação.  10. O Pensamento Espanhol, Alemão e Bra-
sileiro.  11. Características.  12. Preocupação Universal.  13. Sugestões “de lege ferenda”.

1. INTRODUÇÃO

O X Congresso Brasileiro de Magistrados, que tem a acolhê-lo a gloriosa cidade do Recife,
inclui entre seus grandes temas os direitos personalíssimos, outro nome dos direitos da personalidade.

A idéia pareceu marcantemente oportuna a um obstinado pesquisador do tema. A humanidade
tomou consciência dos graves perigos que a ação muitas vezes prepotente do Estado de um lado e de
outro, os abusos dos particulares, fortalecidos pela evolução da técnica, podem oferecer ao indivíduo.

Nosso País mesmo vem de emergir de longo período autoritário, em que os direitos e garantias
individuais, na área do Direito Público e os direitos personalíssimos, na esfera do Direito Privado, foram
alvo de constantes e dolorosas lesões. Os fatos são recentes e estão na memória de todos.

No momento em que se prepara, através de estudos e de eleições parlamentares, uma nova
ordem constitucional, impõe-se à Nação em geral e aos juizes especificamente contribuir para que ela
venha ao encontro das verdadeiras aspirações e reais necessidade dos brasileiros.

Nesta direção, muito há para ser feito no campo dos direitos personalíssimos. Certo é que eles,
a rigor, não deveriam constituir matéria da Lei Fundamental. Menos casuísta, preocupada apenas com a
fixação dos delineamentos básicos do Estado, esta alcançaria a longevidade tão desejada.

A próxima a ser elaborada é, com efeito, a oitava Constituição nacional. Uma das causas apon-
tadas por eminentes publicistas para esta periodicidade está exatamente na preocupação do constituinte
de tudo prever e solucionar.

De qualquer forma, uma diretriz genérica parece útil em face dos nossos antecedentes. Erigindo-
se em princípio constitucional, a tutela dos direitos da personalidade mais dificilmente seria alterada. A
facilidade com que, neste País, se revogam leis ordinárias, torna frágeis os direitos por elas disciplinados.

De resto, nenhuma inovação se estaria introduzindo. O texto em vigor, como se verá depois,
ampara os direitos em estudo, embora assistêmica e incompletamente.

*  Estudo apresentado ao X Congresso Brasileiro de Magistrados, realizado em Recife (PE), de 17 a 20/09/86.
**  Milton Fernandes foi Professor Titular de Direito Civil e Direito Civil Comparado da Faculdade de Direito da UFMG,
Desembargador Aposentado do TJMG e Diretor Responsável da “Revista da AMAGIS” (órgão oficial da Associação
dos Magistrados Mineiros).
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2. APROXIMAÇÃO CONCEITUAL

Antes das sugestões de lege ferenda, impõem-se considerações doutrinárias que as fundamen-
tem e justifiquem. A correta disciplina jurídica de qualquer instituição não se constrói sobre o seu vazio
conceitual.

Surgem dificuldades quando se pretende aclarar a complexa teoria da personalidade. Havendo
obtido realce apenas no século passado e somente neste sido consagrada, esta doutrina ainda hoje está
repassada de incertezas e obscuridades.

Tratados e manuais de Direito Civil, alguns já da segunda metade do nosso século, contêm
referências vagas e imprecisas ao assunto. Em curto parágrafo sobre os atributos da personalidade, Henri
de Page menciona apenas que, independentemente da proteção que é assegurada à pessoa humana como
tal e que constitui os denominados direitos da personalidade (direitos à integridade física, à liberdade, à
honra, à consideração), um dos atributos da personalidade é o estado. Indépendamment de la portection
qui est assurée à la persone humaine comme telle, et qui forme ce qu´on apelle les droits de la
personnalité (droits à l´intégrité physique, à la liberté, à l´honneur, à la consideration), un des
attributs essentiels de la personnalité est l´état. (1)

Uma relação que, logo de percebe, é puramente exemplificativa, sem qualquer propósito de
sistematização.

Planiol, Ripert e Boulanger são igualmente sumários. Acentuam que, ao lado dos direitos
patrimoniais, toda pessoa tem o direito de defender sua personalidade e sua situação no Estado e na
sociedade a que pertence. Tem por exemplo, o direito de impedir a usurpação de seu nome, de seu
estado civil; pode reclamar a situação familiar a que a filiação ou casamento lhe dá direito ou os direitos
políticos ligados à nacionalidade e à qualidade de cidadão. Estes chamaram-se direitos da personalidade,
para se distinguirem dos direitos patrominiais. (2)

Cunha Gonçalves, após identificar os conceitos de personalidade e de capacidade jurídica e
discorrer sobre esta, aduz que os direitos que não têm caráter patrimonial, podem ser separados em três
grupos: a) direitos da personalidade; b) os direitos de família; c) os direitos corporativos. Sobre os primei-
ros, diz serem os supremos direitos do homem, inerentes à sua própria natureza. São os direitos que o
legislador português denominou primordiais ou originários, ocupando-se deles nos arts. 359 e seguintes
do Código revogado. Acrescenta que, na doutrina moderna, designava-se por direitos da personalidade
também os chamados direitos  sobre a própria pessoa - o jus in corpus ou o jus in se ipsum dos antigos
doutores - ou seja, o direito que uma pessoa possa ter de dispor de sua própria vida, do seu corpo, vivo
ou morto, ou partes corpóreas, direitos que parecem diversos daqueles, envolvendo questões à parte,
embora conexas, pois não se trata de impedir que as outras pessoas causem lesões à personalidade de
cada um, mas sim da faculdade de cada um dispor de si, convertendo em objeto de direito a matéria do
seu organismo. Em seguida, a propósito do objeto da relação jurídica, menciona entre as absolutas as
relações da personalidade. Transcreve, após, o entendimento de Vanni e Coviello, segundo os quais os
direitos à vida, à honra, à liberdade etc. são o conteúdo do direito e não o objeto do direito; por outras
palavras, não são direitos sobre a própria pessoa, mas sim o direito à inviolabilidade da pessoa nas suas
diversas manifestações, o direito de não serem impedidas, perturbadas ou lesadas pelos outros. (3)

Embora mais explícito e pormenorizado, o tratadista luso está longe de haver dispensado à
questão tratamento moderno.

Josserand também adota a denominação atributos da personalidade. La personalidad com-
porta cierto número de atributos que no se reducen, por lo demás, exclusivamente a ventajas, a
prerrogativas, sino que implican también, para aquellos que de dichos atributos están investidos,
una multidud de deberes, de cargas, de obligaciones: todos somos más o menos prisioneros de

MILTON FERNANDES - Os Direitos Personalíssimos
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nuestra propia personalidade y de los corolarios juridicos que a ella siguen. Acrescenta que estes
atributos, que correspondem tanto às pessoas morais quanto às humanas, são principalmente o nome, o
domicílio, o estado, a capacidade, o patrimônio. (4)

As citações poderiam alongar-se indefinidamente. As anteriores bastam para mostrar o pouco
esmero empregado no trato do problema na Europa, na primeira metade deste século, pelos civilistas.

3. DIREITO PÚBLICO E DIREITO PRIVADO

Uma realidade comumente apontada pelos tratadistas é que a evolução da teoria dos direitos da
personalidade no direito público precedeu, com nítida vantagem, seu progresso no direito privado. En-
quanto as declarações de cunho político do século XVIII lhe dão ênfase especial, os códigos civis do
século XIX, que serviram de inspiração ao nosso não contêm, em geral, normas específicas para a sua
proteção.

Diego Espín o proclama expressamente:

Esta doble protección de la persona en la esfera pública y en la privada no
se ha desarrollado paralelamente, y mientras el derecho público ha conocido
un mayor desarrollo, el derecho privado ha destacado más tardiamente
esta protección. Así, en las declaraciones de derechos de carácter político
se contienem los principios fundamentales de la protección del individuo en
esa esfera, principios que tambien se consagran en las constituciones mo-
dernas de todos os paises. En cambio, en los códigos civiles del pasado
siglo, que recogieron una serie de principios del ordenamiento jurídico
(fuentes del derecho, normas de derecho internacional privado, etc.), no se
contienen generalmente principios referentes a la protección general de la
persona en el ámbito privado. (5)

São causas do descompasso, para Frederico de Castro: a desconexão entre o trabalho dos
teóricos e juristas, o pouco interesse pela exposição sistemática e, sobretudo, o método da glosa e do
comentário que os ligava aos textos de Justiniano: La referida elaboración doctrinal tuvo muy reducido
influxo sobre los civilistas. Varias causas concurrieron a tal efecto : la desconeción progresivamente
cresciente entre la labor de los teóricos y juristas, el poco interés por la exposición sistemática y,
sobre todo, el método de la glosa y del comentario que les ligaba a los textos del derecho justinianeo.
(6)

Embora convincente, esta não é a única explicação para o fenômeno que vimos de apontar. O
excepcional destaque atribuído à matéria pelos publicistas contribuiu para que os privatistas a consideras-
sem, nessa fase, exclusiva do direito constitucional, administrativo ou penal. Assim despreocupados, não
se sentiram no dever de estudá-la, contribuindo para seu aprimoramento.

Este raciocínio explica a ausência do amparo de certos direitos da personalidade de nossas
constituições. Voltadas tradicionalmente para os modelos europeus e norte-americano, nossas Cartas
Magnas não avançaram relativamente à cultura jurídica de época.

4. UMA CONQUISTA DO NOSSO TEMPO

Dando-se conta de que os direitos personalíssimos são uma conquista da Idade Moderna,
alguns juristas contemporâneos pesquisaram o processo de sua evolução.
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Heinrich Hubmann, que na Alemanha de hoje ocupa lugar de realce nestes estudos, aduz que o
conhecimento e a consciência da personalidade não foram concedidos aos povos desde o início de seu
caminho através da História, tal como não são comunicados às crianças no berço: in die Auch das
wissem um den Persolichkeitswert, das Personlichkeitsbewubtsein, ist den Volken auf ihrem Weg
durch die Gerschichte nicht von Anfang na mitgegeben, ebensowenig wie es dem jungen
Menschenkind wiege gelegt ist. (7)

Logo após, o professor da Universidade de ErlangenNürnberg explica que, enquanto o pensa-
mento antigo se voltou para a natureza, o cosmos, a Idade Média, desbordando este limite, aspirou por
uma ligação com o mundo sobrenatural, do homem com Deus; na Idade Moderna, a tudo se acresceu
uma auto-reflexão, uma investigação intensiva do interior Humano e de suas forças:

Wührend das antike Denken der Natur, dem Kosmos Zugewandt war,
überschritt das Mittelalter die durch den Kosmos gezogene Grenze und
strebte nach einer Verbindung von Welt und Uberwelt, von Gott und Mensch;
dazu kan in der Neuzeit eine Selbstbesinnung auf das eigene Ich, eine intensive
Erforschung der menschlicen Innenwelt und ihrer Krafte. (8)

Sob outro ângulo, Daniel Becourt enfoca o advento da proteção à personalidade. Enquanto
Hubmann coloca o problema do valor e da consciência desta, o advogado junto à Corte de Paris situa as
diferentes etapas da tutela do indivíduo.

Em resumo, sustenta Becourt que, no estado tribal primitivo, uma sociedade nômade e pastoril
cuidou essencialmente de assegurar o amparo da pessoa física contra a violência e o roubo. O advento da
agricultura criou uma coletividade sedentária. O campo Cultivado fez a casa suceder à tenda. Desponta,
assim a proteção dos bens imóveis. O desenvolvimento do intercâmbio entre povoados acarretou a ne-
cessidade de uma identificação individual: o estado civil dota a pessoa de um estatuto social, fixando o
nome da família, enquanto se acentua o fenômeno da organização.

A comunicação não se limite à via oral. Pela escrita, vai-se desenvolvendo, paralelamente à
alfabetização, a que corresponde a criação do serviço postal. A tutela da correspondência estende-se do
suporte material ao conteúdo intelectual. La comunication indirecte par I´écriture ira se développant,
parallélement à I´alphbétisation à Iaquele correspond la création du service postal. La protection
de la correspondance sera ainsi amenée à s´étendre de son support matériel à son contenu intellectuel.
(9)

As últimas etapas são as que asseguram o desenvolvimento dos direitos da personalidade, a
partir do Século XIX. Estava deflagrado o processo global, ainda hoje em evolução.

Jacques Velu, professor extraordinário da Faculdade de Direito da Universidade livre de Bruxe-
las, em obra prefaciada por René Cassin, Prêmio Nobel da Paz, aborda o tema precisamente a partir
desta fase. Acentua que ao liberalismo do século anterior, dominado pela idéia de um conflito permanente
entre o Estado e o indivíduo, que levava os governantes a abusarem do poder, parecia necessária tanto
quanto possível a limitação deste mando. Já na democracia econômica e social da primeira metade do
nosso século modificou-se consideravelmente esta doutrina. Os direitos do homem não mais se concebe-
ram unicamente como meios de limitação do poder. Surgiu, de uma parte, um domínio novo das liberda-
des individuais: os direitos sócio-econômicos, que devem assegurar a todos os governados condições
materiais de exercício das liberdades. De outra, alterou-se o conteúdo destas últimas; a preocupação não
era mais somente pô-las ao abrigo da intervenção do Estado; pretendia-se protegê-las igualmente contra
a ação dos particulares e do poder econômico: D´autre part, le contenu de ces dernières avait peu
changè; on ne se préoccupait plus seulement de les mettre à I´abri de I´intervention de I´État; on
entendait les protéger également contre I´action des particuliers et notamment des puissances
économiques. (10)

MILTON FERNANDES - Os Direitos Personalíssimos
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Não está nítida, em Velu, a distinção entre direitos do homem e direitos da personalidade,
fundamental a este trabalho e que estabeleceremos a seguir. Ao contrário, facilmente se percebe a misce-
lânea conceitual. De qualquer forma, referindo-se a ambos, sem estremá-los, o Autor bem explica as
causas determinantes de seu aprimoramento.

5. DIREITOS DA PERSONALIDADE E DIREITOS DA PESSOA

Impõe-se para o exato entendimento dos direitos da personalidade, sua distinção dos direitos
da pessoa. A diferença obviamente nada tem a ver com os direitos pessoais, assim entendidos como
sinônimos de direitos obrigacionais ou de crédito e opostos aos direitos reais.

Jean Dalin explica que todos os direitos subjetivos são direitos da pessoa, no sentido de que têm
por sujeito a pessoa, física ou moral, de seu titular; ao contrário, os direitos da personalidade definem-se
por seu objeto especial. Como as outras espécies de direitos, os da personalidade podem pertencer tanto
à pessoa moral quando à pessoa física. E acrescenta: Les droits de la personnalité sont les droits qui
ont pour objet les éléments constitutifs de la personalité du sujet prise sous ses multiples aspectes,
physique et moral, individuel et social. (11)

Ao critério sujeito-objeto, Mazeaud, Mazeaud e Mazeaud preferem o do direito público e
privado. Depois de observarem que é um erro confundir os diretos do homem (da pessoa humana) e os
direitos da personalidade, acrescentam que certos direitos patrimoniais, que não constituem direitos da
personalidade, como o direito de propriedade, são considerados como essenciais ao homem. Em com-
pensação, se a maior parte dos direitos da personalidade, em razão de seu estreito liame com seu titular,
são direitos do homem, alguns não têm um caráter primordial: o direito à própria imagem, que permite
opor-nos à reprodução de nosso retrato, não é um direito do homem. E concluem que quando se estudam
os direitos do homem, trata-se essencialmente de relações de direito público; pretende-se proteger os
direitos essenciais do indivíduo contra o arbítrio do Estado. Quando se examinam os direitos da persona-
lidade, na maioria das vezes defrontam-se os mesmos direitos, mas sob o ângulo do direito privado, isto
é, de relações entre particulares, Il faut tout comprendre que, quand on étudie les droits de I´homme,
il s´agit essentirllement de rapports de droit public; on veut protéger les droits essentiels de l´individu
contre l´arbitraire de l´État; on les nomme alors souvent “droits publics”. Quand on examine les
droits de la personnalité, sans doute estón, le plus souvent, en face des mêmes drotis, mais sous
l´angle du droit privé, c´est-à-dire des rapports entre les particuliers; il s´agit de défendre ces droits
non plus contre l´emprise de de l´autotité, mais contre les atteintes qu´y porteraient nos semblables.
(12)

Dissertando sobre os direitos da personalidade em direito suiço, para a Association Henri Capitant,
o Prof. Simunius igualmente se fundamenta no direito privado e no direito público. Diz que os direitos da
personalidade, admitidos pelo direito privado e representativos das relações com outros indivíduos, se
distinguem dos direitos individuais contra o Estado, previstos nas constituições. Aceita-se, no entanto,
uma correspondência, um paralelismo entre esses direitos. Acrescenta o mestre da Faculdade de Direito
da Basiléia: Á la liberté de la presse, par exemple, garantie par la Constitution fédérale, fait pendant
en droit civil in droit à l´expression libre des opinions; à la concurrence définie par la Constitution
correspond un droit privé au libre exercice de l´activité économique. (13)

Estes direitos individuais contra o Estado, direitos humanos ou direitos do homem, segundo
Antônio Truyol Serra e Ramon Villanueva Etchecerría, adquiriam hoje um sentido estrito. Dizer que há
direitos humanos ou direitos do homem, continuam, em nosso contexto histórico-espiritual, equivale a
afirmar que existem direitos fundamentais que o homem tem pelo só fato de ser homem e que, longe de
nascer de uma concessão da sociedade política, devem ser por esta consagrados e garantidos. (14)
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Julliot de la Morandiére, igualmente, se preocupa com a diferenciação. No plano teórico, afirma,
há distinção entre direitos da personalidade e direitos do homem; é certo que os direitos da personalidade
podem ser vistos nos direitos do homem, mas com eles não se confundem. Os direitos do homem são
inalienáveis e imprescritíveis, não podendo as legislações suprimí-los, uma vez que se ligam ao direito
natural. Na prática, aduz as soluções legais são as mesmas: S´il y a des différences théoriques, au point
de vue pratique, les différentes législations se heurtent aux mêmes problémes et apportent les mêmes
solutions. (15)

Parece-nos compatibilizarem-se as opiniões transcritas. Nenhuma repele a outra. Os autores
que aceitam a diversidade como ocorrência da tutela pelo direito privado e pelo direito público, situam
naquele os direitos da personalidade e neste os da pessoa. Dabin, ao admitir a unidade dos sujeitos -
todos os direitos subjetivos são direitos da pessoa - e a pluralidade de objetos - os direitos da persona-
lidade definem-se por seu objeto-especial - chega por outro caminho ao mesmo resultado.

6. VARIEDADE PANORÂMICA

Por vincular-se estreitamente a este trabalho, definindo seu campo, a dessemelhança deve ser
posta com suficiente clareza.

José Castán Tobeñas estabelece um paralelo entre os direitos da personalidade e os direitos do
homem e do cidadão. Concorda com os autores precedentes em que a teoria daqueles pertence ao
direito privado e a destes ao direito público.

Prosseguindo, diz que a significação política que envolve a teoria dos diretos do homem e do
cidadão, como a dos chamados direitos individuais, é, com efeito, muito límpida. Estão ligadas às decla-
rações de direito formuladas a partir do Século XVIII, cujas fontes doutrinárias e históricas se discutem
mas cuja dupla característica, política e individualista, se manifesta com muito relevo. Como escreve Ruiz
del Castillo, todos os direitos consignados nas Declarações típicas são individuais, enquanto tratam de
determinar isenções ou liberdades das quais o beneficiário é o indivíduo. Todos têm, ao mesmo tempo,
um alcance político, enquanto supõem afirmação em face do Poder ou assumem função de garantia. Nas
Constituições de após-guerra, têm muita atualidade as declarações relativas aos direitos da pessoa. Constitui,
de resto, uma das expressões últimas deste tipo de declarações a Carta dos Direitos do Homem que, com
enfoque político-democrático e ambições universalistas, aprovou a III Assembléia da ONU a 10 de
dezembro de 1948.

Quanto aos direitos da personalidade, após descrever as polêmicas que o cercam, aceita como
doutrina mais segura a de que o seu objeto se encontra não na pessoa mesma do seu titular nem nas
demais pessoas enlaçadas a uma obrigação passiva universal (idéia esta que significaria uma confusão
entre os direitos absolutos e os relativos), mas nos bens constituídos por determinados atributos ou qua-
lidades, físicos ou morais do homem, individualizados pelo ordenamento jurídico. (16)

Surge, nítida, a idéia do objeto especial dos direitos da personalidade, anteriormente posta por
Jean Dabin.

Divergindo das colocações anteriores e aceitando a pouco nobilitante doutrina dos direitos so-
bre a pessoa. André Decocq expressa que os direitos sobre a pessoa humana se definem, de um ponto de
vista geral, como as prerrogativas próprias de um sujeito sobre uma pessoa humana diferente. Este esque-
ma faz abstração da fonte, da estrutura, da sanção e da função dos direitos. Sua originalidade, o traço
fundamental que lhes é comum, reside em que sujeitos de direito (pessoas físicas ou morais) são seus
sujeitos ativos, em homem a um só tempo sujeito e objeto. Por seu titular ou por seu objeto eles se
distinguem dos direitos da personalidade (ou direitos primordiais ou extrapatrimoniais), por seu objeto,
formam uma categoria à parte nos direitos pessoais.

MILTON FERNANDES - Os Direitos Personalíssimos
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Acrescenta Decocq: Tandis que les droits de la personnalité ont pour sujet actif la personne
elle-même, les droits sur la personne ont pour titulaires d´autres sujets de droits. (17)

Além de pouco esclarecedora, a explicação tem o grave inconveniente de admitir a existência de
um direito sobre a própria pessoa. Este, em última análise, acabaria por justificar a auto-mutilação, a
prostituição e toda uma congérie de fatos contrários à moral e aos bons costumes. Seria o anti-direito. É
a razão por que a melhor teoria a repele.

Preferimos, com Alessandro Groppali, o entendimento de que estes chamados direitos sobre a
própria pessoa ou sobre seus atributos essenciais são antes exigências imanentes e inseparáveis da pes-
soa, ou interesses ou bens que, embora desprovidos de conteúdo econômico, são tutelados pelo direito
em vista de seu alto valor moral. (18)

Hermann Bekaert, partindo da noção de direitos subjetivos próprios às pessoas físicas, define-
os como prerrogativas que comportam poderes de ação que só ser humano pode exercer e de deveres e
obrigações a que só ele pode submeter-se. Nesse conceito inclui três espécies:

1. Os direitos reconhecidos ao homem porque é um ser natural dotado de vida que, sem eles, se
veria despojado de vantagens materiais e morais que a existência proporciona. Ex.: a liberdade
individual;
2. Os direitos reconhecidos ao homem porque vive em sociedade, isto é, em um meio comunitário
organizado, onde seu comportamento é necessariamente determinado pela presença de outro.
Ex.: o direito de acesso às funções públicas;
3. Os direitos intelectuais, ou as prerrogativas que o homem criador exerce sobre a coisa criada
e o conjunto das relações que se estabelecem entre eles. (19)

Mais uma vez estamos diante de colocação imprecisa. Os direitos correspondentes a um ser
natural dotado de vida e que simultaneamente existe em sociedade não podem distinguir-se por estes
critérios. Demonstra-o nenhuma tipicidade dos exemplos dados.

Melhor nos parece, por isso, a distinção de Dabin, completada por Mazeaud, Simonius e
Morandière. No sentido por eles expresso, isto é, como direitos privados, é que tomamos a expressão
direitos personalíssimos. É este, hoje, seu significado usual.

Atento à dessemelhança, reflete Antônio Chaves que imensidão e variedade inesperada de pa-
noramas se nos defronta aos olhos maravilhados a partir do momento em que os jurisperitos, principal-
mente franceses, italianos e alemães começaram a desdobrar seus estudos em dois grandes setores, cujos
contornos somente agora começam a definir-se: os direitos fundamentais da pessoa (direito do homem) e
os direitos da personalidade. Acrescenta que, na grande e um tanto empírica, mas necessária divisão dos
direitos em pecuniários ou materiais e extrapecuniários, impropriamente denominados morais, o espaço
até há pouco ocupado quase que exclusivamente por aqueles começa a ceder terrenos a estes. (20)

7. DIREITO DA PERSONALIDADE E DIREITOS DA PERSONALIDADE

Os doutrinadores estabelecem outra distinção que contribui para aclarar a teoria em exame: o
direito da personalidade e os direitos da personalidade.

Vicenzo Miceli, em obra escrita no primeiro quartel este século, ensina que o direito da persona-
lidade se refere à afirmação da personalidade humana como sujeito e é, por isto, o direito genérico que,
de conformidade com os ordenamentos jurídicos de todos os países, compete a todo ser humano, inde-
pendentemente das qualidades e condições específicas, de ser reconhecido como sujeito, isto é, de ser
tratado como pessoa e não como coisa, como fim e não como meio. Os direitos da personalidade são, ao
contrário, os direitos que cada ser humano, sempre com base nos ordenamentos jurídicos de cada país,
pode pretender a respeito de suas qualidades específicas e da explicação de suas próprias qualidades. (21)
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Frederico de Castro refere-se à teoria do direito da personalidade e dos direitos da personali-
dade. Diz que em sua formulação mais cuidada, se afirmará que há: 1) um direito geral da personalidade,
direito subjetivo básico e unitário, que fundamenta e compreende todos os direitos subjetivos especiais
(públicos e privados, reais e pessoais); 2) alguns direitos subjetivos especiais (públicos e privados, reais e
pessoais); 3) alguns direitos da personalidade, caracterizados porque seu objeto e uma parte destacada
da “esfera da personalidade”, os direitos que igualmente se denominam “bens da personalidade”.

Depois de observar que esta doutrina, praticamente abandonada desde a publicação do Código
Civil alemão, reapareceu com renovado vigor na doutrina tedesca, conclui: El derecho general o unitario
de la personalidad se concibe ahora como derecho a a conservación, invulnerabilidad, dignidad, designación
reconocida y libre actuación de la personalidad en todas direcciones, o como el derecho a la libre afirmación
de las personas en los limites resultantes de la ley, buenas costumbres y otros derechos. De esse derecho
general resultan los derechos individuales de la personalidad, que gozan de protección cuando su violación
significa desprecio de la dignidad moral de hombre. (22)

A idéia é a mesma em ambos os Autores: o direito da personalidade como de signação genérica
e os direitos da personalidade como específica de certas qualidades e atividade do sujeito. Uma relação,
pois, de gênero a espécie.

8. O MÍNIMO NECESSÁRIO

Postas as distinções que nos parecem indispensáveis à determinação da natureza jurídica dos
direitos personalíssimos, passamos ao exame da essência destes.

Penetramos em terreno onde reinam, acirradas, as controvérsias. Os autores estão muito distan-
tes de um denominador comum. Já quanto à nomenclatura existem dissenções. Embora a maioria prefira
as denominações direitos da personalidade ou direitos personalíssimos, outros utilizam direitos
extrapatrimoniais, direitos primordiais, direitos inatos.

Após uma referência aos direitos essenciais assegurados pela Constituição italiana, assevera
Alberto Trabuchi que alguns destes têm por objeto um modo de ser da pessoa, são originários, surgem
com o nascimento ou se adquirem em seguida. Alcuni di questi diritti, detti anche personalissimi perché
hanno ad oggetto un modo di essere della stessa persona, sono originari, cioé sorgono con la nascita
(basta pensare al diritto alla vita o al diritto allo “status” di figlio legittimo); altri si acquistano in seguito, com
´e` per il diritto  al nome o, quando ne sia il caso, per il diritto allo “status” di coniuge. (23)

Raymond Legeais vê neles a função de assegurar a cada ser humano, em suas relações com os
outros, o respeito de sua integridade, de seu modo de vida, de suas aspirações. Le droit de la personnalité
est un droit privé, extrapatrimonial, don la fonction est d´assurer à chaque être humain, dans ses rapports
avec les autres, le respect de son integrité, de son mode de vie, de ses aspirations. (24)

Enquanto, portanto para Trabuchi, ter como objeto um modo de ser é a característica dos
direitos da personalidade, Legais prefere ver neles a função de assegurar o repeito à integridade, ao modo
de vida e às aspirações. Afirma Boris Starck que cada ser humano possui um conjunto de características,
físicas e morais, que constituem o que a linguagem corrente chama de individualidade ou personalidade.
Os poderes e prerrogativas que visam a proteger estes distintivos são os direitos da personalidade subjetivos,
extrapatrimoniais. Pour protéger, pour défendre, le cas áchéant, ces caractéristques per sonnelles, il est
doté de pouvoirs, de prérrogatives, qui constituent autant de droits subjectifs extrapatrimoniaux. (25)

Mazeaud, Mazeaud e Mazeaud referem-se a direitos que permitem a vida do homem em soci-
edade. Les autres droits de la personnalité (ou droits de la personnalité proprement dite) permenttent la
vie de I’homme en societé. (26)

Esta afirmação nada acrescenta ao que anteriormente se expôs. Tem ainda o defeito de particu-
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larizar, para os direitos personalíssimos, um objetivo que é do Direito como um todo. Este visa exatamente
a ensejar o convívio social do homem. A velha observação de que só um homem que vivesse em ilha
deserta, a exemplo de Robinson Crusoé, poderia prescindir dele, tem exatamente este sentido. Um outro
que surgisse já exigiria a presença da lei para regular a convivência.

De qualquer forma, a proteção e a defesa, para Boris Starck e a permissão da vida em socieda-
de, para Mazeaud, são as marcas destes direitos.

Decorrem as divergências da dificuldade de conceituação de personalidade, até agora bastante
fluida e imprecisa, mesmo em filosofia. A referência usual é a condição ou maneira de ser da pessoa.

Nicola Abbagnano aceita esta concepção. Neste sentido o termo foi usado por Santo Tomás de
Aquino e é geralmente empregado pelos filósofos, que muitas vezes o utilizam como sinônimo de pessoa
(Suma Teológica, I, q. 39, a 3 ad, 4). (27)

Esta condição ou maneira de ser submete-se a variáveis de tempo e lugar, o que aumenta a
dificuldade já assinalada. Não obstante tais oscilações, há sempre um mínimo que deve ser levado em
conta e fornece o teor da personalidade. Esta a razão por que nos parece mais fiel a expressão de De
Cupis: todos os direitos, na medida em que destinados a dar conteúdo à personalidade, poderiam cha-
mar-se direitos da personalidade. Na linguagem jurídica corrente, esta designação é reservada aos direi-
tos subjetivos cuja função, relativamente à personalidade, é especial, constituindo o minimum necessário
e imprescindível a seu conteúdo. (28)

9. CLASSIFICAÇÃO

Introduzimos outro tema em que os doutrinadores estão distantes da unanimidade, como se verá
a seguir.

Marty e Raynaud insistem na extrema dificuldade do fornecimento de uma relação completa e
precisa destes direitos. Aceitam a definição de Dabin, segundo o qual são aqueles direitos que têm por
objeto os elementos constitutivos da personalidade e se classificam em:

1. Direitos sobre os elementos da pessoa humana, ou os direitos sobre a própria pessoa. Entre
esses incluem os direitos sobre os elementos físicos da pessoa e os direitos sobre os elementos
morais.
2. Direitos sobre os elementos de identificação e de expressão da pessoa, que compreendem o
direito ao nome, à imagem, ao segredo sobre os caracteres físicos ou morais e as atividades que
se quer subtrair do público e o direito moral do autor.
3. Direito ao livre exercício da atividade humana. (29)

A classificação está impregnada de dois vícios. O primeiro é abraçar a doutrina dos direitos
sobre a própria pessoa, à qual já manifestamos nossa resistência, confundindo o sujeito e o objeto do
direito. O segundo é aceitar como espécie o próprio gênero. Antes como vimos, admitiram como direitos
da personalidade aqueles que têm por objeto os elementos constitutivos desta. Logo a seguir, indicam
estes mesmos elementos constitutivos como uma categoria daqueles.

Os Mazeaud preferem dividir os direitos da personalidade em três categorias: os direitos à
integridade física, os direitos à integridade moral, o direito à imagem, à liberdade intelectual, à honra, aos
sentimentos de afeição e ao segredo. (30)

De acordo com distinção anteriormente posta, pensamos que o direito ao trabalho fica melhor
entre os direitos da pessoa humana.

Outro é o critério adotado por Pierre Coulombel. Eis como o falecido professor da Faculdade
de Direito e de Ciências Econômicas de Nancy classifica os direitos subjetivos privados enquanto direitos
da personalidade:
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1. Direito à integridade corporal;
2. Direito à integridade, ao segredo da vida privada. Nesta classe inclui o direito à inviolabilidade
do domicílio, o direito ao segredo dos acontecimentos privados da vida, o direito ao sigilo das
cartas confidenciais e o direito de defender a própria imagem;
3. O direito moral do artista sobre a obra. (31)

A deficiência desta classificação está em que limita a integridade moral ao segredo da vida
privada. Afigura-se-nos curial que, aceita a intimidade como uma das espécies da integridade moral, não
é a única.

A integridade moral envolve questões que nada têm a ver com o right to be let alone. A recípro-
ca é também  verdadeira. O direito de estar só pode nada ter com a integridade moral.

Situações jurídicas não patrimoniais é a denominação preferida por Roger Nerson. Classifica-as
em:

a) a integridade física;
b) a vida afetiva e moral, nesta incluídos a idéia do eu, a liberdade, a honra, a intimidade e os
sentimentos de afeição e as convicções religiosas e filosóficas. (32)

Aqui se deve arguir de pouco feliz a presença de entes mais psicológicos que jurídicos, como a
idéia do eu e os sentimentos de afeição.

Menos preciso e sem qualquer propósito de sistematização, Pierre Voirin contenta-se em citar,
entre os direitos da personalidade:

1) o direito ao nome;
2) o direito à vida, à integridade corporal, à intimidade e à honra;
3) o direito moral do autor ou do artista;
4) o direito à prova e à veracidade de outrem (testemunho). (33)

Já indicamos a falha do Deão de Nancy, que enumera sem classificar. Em conseqüência, justa-
põe a intimidade à integridade corporal e à vida, e inclui o direito à prova entre os subjetivos privados.

10. O PENSAMENTO ESPANHOL, ALEMÃO E BRASILEIRO

Não é nosso objetivo propor uma classificação dos direitos da personalidade, por estranha a
este estudo. De resto parece-nos  correta a afirmação de José Madridejos Sarasola de que esta classifi-
cação no tiene bases solidas de apoyo ni produciria resultados útiles. (34)

Preocupa-nos tão somente o aprofundamento da pesquisa, a fim de que se tenha uma idéia tão
fiel quanto possível da essência dos direitos personalíssimos.

Manuel Albadalejo modifica parcialmente a nomenclatura até agora exposta. Denomina direitos
da personalidade, em geral, os chamados, com mais propriedade, direitos da pessoa humana; direitos da
personalidade, em particular, os que a doutrina, como anteriormente expusemos, propriamente engobla
nos direitos da personalidade.

Divide os últimos em relativos à esfera espiritual e à esfera corporal.
Entre os direitos da personalidade na esfera espiritual do homem encerra o nome, o pseudônimo

e título nobiliárquicos, a honra, a intimidade pessoal, a imagem e o direito moral do autor. (35)
O civilista espanhol leva a vantagem de deixar a privacidade em sítio onde fica bem. Diferente-

mente dos autores precitados, faz uma inserção correta desta espécie.
Diego Espím ordena os que denomina direitos da personalidade em especial da seguinte forma:
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1. direitos sobre a integridade física;
2. direitos sobre a integridade moral;
3. direitos à esfera reservada da vida:
a) direito à própria imagem;
b) direito ao segredo da correspondência;
4. direito à individualidade através do nome;
5. direito à liberdade pessoal. (36)

Observe-se, em Espín, a destinação de uma espécie autônoma ao direito à intimidade, que
denomina de esfera reservada da vida, fazendo-a abranger o direito à imagem e ao segredo  epistolar.

É essencialmente a mesma  concepção de Luiz Diez-Picazo e Antonio Gullon.
Estudando os bens e direitos da personalidade e sua proteção jurídicas, dividem-nos em bens

da personalidade na esfera corporal e na esfera espiritual. A última tem a seguinte subdivisão:
a) honra e fama;
b) intimidade pessoal:
- segredo da correspondência;
- imagem;
c) o chamado direito moral ao autor;
d) o nome. (37)

Observe-se o mesmo tratamento dado à esfera privada da vida por Diez-Picazo, Gullon e Diego
Espin, compreensivo da correspondência e da imagem, com omissão, nesta espécie, do direito ao nome,
que também interfere no direito de estar só.

Diverso é o sistema de Heinrich Hubmann, que diferencia o direito da personalidade do direito
da individualidade, neste incluindo a vida privada (das Privaleben) e a esfera de segredo (Der
Geheimbereich). (38)

Entre os brasileiros, Orlando Gomes aceita as duas categorias de direitos da personalidade: à
integridade Física e à integridade moral. Entre os últimos enumera:

a) direito à honra
b) direito à liberdade;
c) direito ao recato;
d) direito à imagem;
e) direito ao nome;
f) direito moral do autor. (39)

Limongi França adota as mesmas espécies de Orlando Gomes, dando o seguinte elenco de
direitos à integridade moral:

1. direito à liberdade civil, política e religiosa;
2. direito à honra;
3. direito à honorificência;
4. direito ao recato;
5. direito ao segredo pessoal, doméstico e profissional;
6. direito à imagem;
7. direito à identidade pessoal, familiar e social.
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Estas classificações, elaboradas pelos grandes estudiosos deste Pais e da Europa, embora dis-
pares, mostram-nos com amplitude os componentes dos direitos personalíssimos. Seu exame conjunto
não deixa escapar nenhuma das faculdades integrantes do instituto.

11. CARACTERÍSTICAS

Divergem os autores também ao estabelecerem o regime jurídico dos direitos da personalidade.
O elenco de seus caracteres é apresentado desuniformemente, ora mais, ora menos extenso.

Jean Carbonnier, que os denomina direito primordiais da pessoa, assevera que, se se tenta
separar o que têm de comum, aparecem com a seguinte fisionomia: gerais, extrapatrimoniais e absolutos.
Les droits primordiaux de la personne, si l´na essaie de dégager ce quíls ont de commun, apparaissent
avec la physionomie suiyante: généraux, extrapatrimoniaux, absoluts. (40)

São gerais no sentido de que toda pessoa, a priori, é deles dotada; extrapatrimoniais porque
insuscetíveis de avaliação em dinheiro; absolutos em razão da oponibilidade erga omnes.

P. Dupont Delestraint é mais sumário. Dá-lhes o caráter geral de direitos extrapatrimoniais liga-
dos à pessoa, não estimáveis em dinheiro, incessíveis e intransmissíveis por sucessão. Reconhece a exis-
tência de exceções ao enunciado. O direito ao nome pode adquirir valor em dinheiro, como igualmente
pode ser objeto de cessão. A intransmissibilidade post mortem não impede o cônjuge ou parentes pró-
ximos de exigir reparação em caso de atentado à memória do morto, por exemplo. (41)

Aponta Antônio Chaves os seguintes caracteres dos direitos da personalidade: são originários
ou inatos, por se adquirirem pelo simples fato do nascimento; são, em princípio, direitos subjetivos priva-
dos, correspondendo aos indivíduos como simples seres humanos; são absolutos ou de exclusão, tendo
em vista sua oponibilidade contra todos; pessoais, ou melhor, extrapatrimoniais; intransmissíveis e não
suscetíveis de disposição pelo titular; irrenunciáveis e imprescritíveis. (42)

É a caracterização que nos parece atender à natureza destes direitos. Excluída a subjetividade
privada, que lhes é inerente à própria essência, vemos como características dos direitos personalíssimos:

- generalidade,
- extrapatrimonialidade,
- absolutismo,
- inalienabilidade,
- imprescritibilidade, e
- intransmissibilidade em razão da morte.
Ocupar-nos-emos delas, resumidamente, a seguir.
A generalidade do direito à vida privada consiste em que toda pessoa é dele dotada, a priori,

como assinala Carbonnier, ou pelo só fato de o ser.
Hermann Bekaert exprime bem a idéia quando diz que estes direitos são reconhecidos ao ho-

mem porque é um ser natural dotado de vida que, sem eles, se veria privado das vantagens materiais e
morais que a vida proporciona. Les droits reconnus à l’homme parce qu’il est un être naturel doué de
vie qui, sans ces droits, se verrait dépouillé des avantages matériels et moraux que procure l’existence.
(43)

A generalidade, no sentido em que a tomamos, acarreta a vitaliciedade e a necessidade. Como
o homem tem um direito por ser um ente natural dotado de vida, segue-se que enquanto viver o terá. A
vitaliciedade é, assim, conseqüência da generalidade. Igualmente a necessidade ou obrigatoriedade está
contida no atributo ora em estudo. Sendo um direito geral, também será necessário a todo ser humano.

A extrapatrimonialidade consiste na falta de conteúdo econômico. Os valores preservados pe-
los direitos personalíssimos são inavaliáveis a este critério. O interesse que amparam é de ordem moral.
Bens sempre da pessoa, não retribuem em moeda àquele que os procura.
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Nada impede que, como todo direito extrapatrimonial, tenham reflexos econômicos, que não
invalidam a predominância do interesse moral. De um lado, o consentimento do indivíduo para a explora-
ção publicitária ou mesmo comercial de elementos e fatos de sua personalidade pode ser obtido mediante
pagamento. De outro, a violação pode comportar uma reparação em dinheiro, através das perdas e
danos.

Em algumas manifestações, como o direito ao nome, à imagem e à voz, os direitos em exame
podem até alcançar apreciável valor monetário. Veja-se o exemplo da utilização do nome de uma pessoa
célebre, de um ator ou vedete com objetivo de propaganda.

A oponibilidade contra todos dá caráter absoluto aos direitos da personalidade. É a razão por
que igualmente se denominam direitos personalíssimos, em oposição aos direitos pessoais ou obrigacionais,
só argüíveis contra aquele ou aqueles que se jungiram pelo vínculo. Como direitos absolutos, equiparam-
se os da personalidade aos reais, igualmente invocáveis diante de toda a coletividade. A característica
levou correntes doutrinárias, já superadas, a afirmar que estes seriam verdadeiros direitos de proprieda-
de.

Diz Adriano de Cupis que a proporção hominis ad hominem, comum a todas as relações
jurídicas, se resolve, nas relações jurídicas em que o lado ativo é constituído por um direito da personali-
dade, numa relação de generalidade. Como todos os direitos subjetivos (excluídos apenas os direitos
potestativos, a não ser que se queira atribuir-lhes a dignidade de direitos subjetivos), os direitos da perso-
nalidade apresentam-se como tais na medida em que se inserem numa relação jurídica com outros direi-
tos; e qualificam-se pela identificação desses outros sujeitos com a generalidade. (44)

São também com certeza inalienáveis ou indisponíveis, a título gratuito ou oneroso, estes direi-
tos. A afirmação não está sujeita a controvérsia doutrinária. Pode o indivíduo permitir a utilização de
alguns deles. A inalienabilidade ou indisponibilidade veda-lhe a cessão de qualquer deles como um todo.
Em outras palavras, pode deixar de exercer estes direitos, mas é-lhe proibido renunciá-lo. É precisamente
o que dispõe a súmula do Supremo Tribunal Federal do nosso País sobre o direito de alimento.

A diferença está em que o não exercício é temporário, ocasional, enquanto a renúncia validamente
feita é perpétua.

Generalizou-se entre os doutrinadores a convicção da imprescritibilidade dos direitos
personalíssimos como oriunda da extrapatrimonialidade e da inalienabilidade. Seria esvaziar-lhes o con-
teúdo e desatender-lhes os objetivos admitir seu extermínio pelo não uso.

Ensina Clovis Bevilacqua que a prescrição se aplica a toda espécie de ações; mas há direitos
imprescritíveis, ainda no campo do direito privado, pois o objeto da prescrição são os direitos patrimoniais
alienáveis. Na relação dos não prescritíveis, menciona os direitos que são emanações imediatas da perso-
nalidade, como a vida, a honra, a liberdade, a parte pessoal do direito de autor e o nome ou firma
comercial. (45)

Não importa, como conseqüência, o número de anos decorridos. A vítima terá sempre a ação
própria, independentemente da cronologia.

Em análise específica da vida privada, Didier Ferrier conclui que mesmo a prescrição trintenária
do Direito Francês lhe é aplicável. Cette prescription trentenaire ne saurat s’appliquer au droit au
respect de la vie privée, lui même imprescriptible car attaché à la personne, ni à l’action publique
qui est soumise aux prescriptions du droit pénal. (46)

Finalmente, os direitos personalíssimos se extinguem com a morte do seu sujeito, não se transmi-
tindo a seus herdeiros.

Afirma-se a tendência da moderna teoria a reconhecer, juntamente com a herança patrimonial,
uma herança moral, que transmitiria os direitos da personalidade, explicando o princípio da continuação
da pessoa do defunt pelo seu sucessor. Pierre Kayser é explícito: ll n’existerait pas seulement un
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héritage du patrimoine, mais aussi un “héritage moral”, qu’expliquerait le principe de continuation
de la personne du défunt par l’héritier. (47)

O receio da afirmação peremptória, pelo uso do verbo no condicional, mostra a incerteza do
Autor. A verdade é que não surgiram ainda argumentos nem fatos novos capazes de destruir a doutrina da
intransmissibilidade.

Mário Bessone, diante da série de elementos constitutivos do conceito dos direitos da persona-
lidade, vê justificativa para as perplexidades que cercam os requisitos de imprescritibilidade e de
intransmissibilidade em razão da morte. La serie degli elementi costitutivi del concetto di “droits de la
personnalité” giustifica infine talune perplessità che investono i requisiti di imprescrittibilità e
“intransmissiblité à cause de mort”. (48)

É o mesmo o estágio atual do pensamento norte-americano. Wibur Larremore, após deixar
clara a existência de dúvidas, em todas as decisões judiciais, a respeito da “post mortem” privacy,
acrescenta que a Corte de Apelação de Nova York, in Schuyler v. Curtis, dispôs que qualquer direito à
intimidade de Mrs. Schuyler não lhe sobrevive. The question left in greatest doubt by all the decisions
is that of “post mortem” privacy. As already shown, the New York Court of Appeals in Schuyler v.
Curtis disposed of the matter on the specific ground that whatever right of privacy of Mrs. Schuyler
had not survive her. (49)

Não obstante as incipientes idéias já mencionadas e a autoridade dos poucos que as sustentam,
entendemos instransmissíveis causa mortis os direitos da personalidade em geral. Falecido o titular, com
ele desaparecem o direito à honra, à reputação, à imagem, ao nome, à intimidade. Claro que a afirmação
não significa que também neste momento deve cessar a proteção jurídica. Segue esta, agora, já no inte-
resse da família.

12. PREOCUPAÇÃO UNIVERSAL

Estes direitos, analisados em conjunto, estão longe de constituir preocupação meramente regio-
nal.

Todo mundo já se deu conta de que, paralelamente aos incontáveis benefícios que proporciona,
o avanço tecnológico está colocando o homem em total insegurança.

Organismos internacionais de âmbito universal ou regional, fazendo eco aos reclamos generali-
zados, vêm mostrando a importância da questão e tentando solucioná-la.

O III Colóquio Internacional sobre a Convenção Européia dos Direitos Humanos, realizado em
Bruxelas, de 30 de setembro a 3 de outubro de 1970, dedicou-se especialmente ao tema. Juristas de
vários países apresentaram comunicações e relatórios sob o título único “as realizações científicas e técni-
cas modernas e suas conseqüências sobre a proteção do direito ao respeito da vida privada e familiar, do
domicílio e das comunicações”. Entre eles, o advogado italiano Tommaso Bucciarelli manifestou o receio
de ver o homem reduzido a um elemento quase mecânico de um sistema rígido. É este, para ele, o dilema
entre a vida privada do cidadão e a técnica. Voilà de dilemme entre le droit au respect de la vie privée
de l’homme et les réalisations techniques modernes. (50)

A Comissão dos Direitos do Homem do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas
incluí na ordem do dia de sua 29a. Sessão o estudo dos direitos do homem e o progresso da ciência e da
técnica. Recomendou, em conseqüência, o exame dos seguintes aspectos:

a) o respeito da vida privada dos indivíduos e de integridade e soberania das nações em face do
desenvolvimento dos meios de registro e outros;
b) a proteção da pessoal humana e de sua integridade física e intelectual diante dos avanços da
Biologia, da Medicina e da Bioquímica;
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c) as utilizações da eletrônica que podem afetar os direitos da pessoa humana e os limites que
deveriam conter estes usos em uma sociedade democrática;
d) de modo mais geral, o equilíbrio a estabelecer-se entre o progresso científico e técnico e a
elevação intelectual, espiritual e moral da humanidade. (51)

Generalizou-se uma preocupação que as leis internas, sob pena de se condenarem a total ana-
cronismo, devem considerar com urgência.

13. SUGESTÕES “DE LEGE FERENDA”

Pareceu-nos indispensável, como justificativa para as sugestões de jure condendo, a exposição
doutrinária precedente. Não nos sentiríamos bem se tout court oferecêssemos alguns dispositivos para a
nova e esperada Constituição, sem fundamentar a iniciativa. Nem estaríamos atendendo à praxe parla-
mentar brasileira.

Ficou dito antes que estes direitos são previstos pela Constituição italiana. À norte-americana
eles igualmente não são estranhos. Referindo-se a um caso de intimidade domestica julgado pela Suprema
Corte, Arden Doss Jr. e Diane Kay Doss destacam a afirmação de que os autores da Constituição do
País se propuseram assegurar condições favoráveis à busca da felicidade e a proteger os norte-america-
nos nas crenças, pensamentos, emoções e sensações. The makers of our Constitution undertook to
secure conditions favorable to the pursuit of happiness and to protect Americans in their beliefs,
their thoughts, their emotions and their sensations. (52)

É preocupação que também não pode escapar ao constituinte brasileiro.
Estes direitos, de resto, já são amparados pela Magna Carta em vigor em algumas de suas

manifestações. Falta-lhes apenas uma disciplina sistematizada e global.
Este é o objetivo para o qual pode contribuir o X Congresso Brasileiro de Magistrados e que

nos leva às proposições que se seguem.
O lugar adequando seria a toda evidência, o capítulo Dos Direitos e Garantias Individuais. A Lei

Maior vigente, no art. 153, disciplina os direitos do homem e alguns dos direitos personalíssimos. Entre
estes, a liberdade de consciência e de credo (§§ 5º e 6º), de pensamento (§ 8º), o sigilo da correspondên-
cia (§ 9º), a privacidade doméstica (§ 10), a integridade física e moral do detento e do presidiário (§ 14),
a liberdade do exercício do trabalho (§ 23), de associação (§ 28) e o direito autoral (§ 25).

Todos estes parágrafos devem ser mantidos, evidentemente. Impõe-se modificação ampliativa
do § 14 que, curiosamente, só se preocupa com a integridade física e moral do detento e do presidiário.
E o cidadão livre? Porque desprotegê-lo em relação a este direito?

A redação do parágrafo deve ser, em nossa opinião: Toda pessoa tem direito à integridade
física, moral e psicológica.

Para assegurar os direitos da personalidade omitidos na Carta em vigor sugerimos, ao artigo que
disciplinar os direitos e garantias individuais, os seguintes parágrafos:

§ Salvo os casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis,
só podendo sofrer limitação voluntária que não contrarie a ordem pública e os bons costumes.
§ Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida ou de invasão de sua vida
privada, a tratamento médico e psicológico ou a intervenção cirúrgica.
§ O nome da pessoa não pode ser divulgado por qualquer processo que a situe em falsa pers-
pectiva ou exponha ao desprezo público, ainda quando não haja intenção danosa, nem utilizado,
sem autorização, em propaganda ou com intuito de lucro direto ou indireto.
§ O pseudônimo, quando conhecido, goza da proteção conferida ao nome.
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§ A imagem de uma pessoa não pode ser captada, exposta, reproduzida ou divulgada sem sua
autorização, salvo quando a captação, exposição, reprodução ou divulgação se justificarem
pela notoriedade da pessoa interessada, pelo cargo que exerça, por razões de ordem policial ou
judicial, científica ou cultural ou por interesse público.
§ Toda pessoa tem direito de acesso aos informes a seu respeito registrados por entidades
públicas ou particulares e de correção dos erros que demonstrar existirem nestes dados.
§ Toda pessoa tem direito à proteção da intimidade própria, da família e do domicílio.

Estas disposições colocariam o Brasil na vanguarda da tutela dos direitos que estudamos.

Na conclusão de palestra sobre os direitos do homem na ordem privada, disse Orlando de
Carvalho, professor em Coimbra:  quer isto dizer que a luta pelo direito, a luta pela personalidade e
pela capacidade jurídica se encontra, entre nós, muito distante do seu termo. E que a missão de
cada jurista exigente, - e de cada homem fraternal e consciente - é a de prosseguir esta luta em
todos os lugares e situações. E o que busca esta singela exposição é trazer ao leitor simplesmente o
testemuho do compromisso nessa luta sem trégua. (53).

Não é outra a nossa aspiração.
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QUESTÕES JURÍDICAS SOBRE A INADIMPLÊNCIA
NO PAGAMENTO DO CHEQUE

CELSO BARBI FILHO*

 __________________________    SUMÁRIO    __________________________

1. O Cheque – noção introdutória  2. Disciplina,  conceito e preceitos legais  3. Utiliza-
ção prática e inadimplência do cheque  4. O cheque sem fundos  5. A revogação e a
“sustação” do cheque  6. O cheque “pré-datado”  7. O cheque dado em garantia  8.
Conclusões

1. O CHEQUE – NOÇÃO INTRODUTÓRIA

O exercício em escala da atividade mercantil, que se corporificou nas cidades medievais italia-
nas, logo revelou uma necessidade imperiosa à prática comercial, qual seja, a aquisição imediata de bens
para pagamento posterior.

Disponibilizar-se no presente um valor futuro, a fim de se adquirir determinado bem. É  o que se
chama crédito, palavra que vem do latim creditu e do italiano credere, ligada à idéia crença, confiança em
que o pagamento prometido no presente será futuramente realizado.

Dar crédito a alguém é, em última análise, confiar nessa pessoa. E o comércio liga-se essencial-
mente ao crédito, pelo que nele desenvolveram-se os meios de documentar e assegurar esse crédito,
fazendo-o também circular.

O principal desses meios foi a criação de documentos, notadamente papéis, que incorporassem
o crédito, comprovando a promessa presente do pagamento futuro.

Daí surgiram os títulos de crédito.
Esses títulos possibilitaram não apenas a documentação do crédito, mas também a sua circula-

ção. Com efeito, alguém que concede crédito a outrem, recebendo em troca um título que o incorpora,
pode, com base no mesmo documento, obter novo crédito de terceiro, transferindo-lhe o referido título.

Os primeiros títulos de crédito foram a  letra de câmbio e a nota promissória, desenvolvidos nas
cidades italianas, durante a baixa Idade Média.

Partindo da letra de câmbio, os títulos de crédito evoluíram para assimilar os atributos funda-
mentais da cartularidade, que significa a incorporação do crédito ao documento; da literalidade, que se
refere à limitação rigorosa do crédito ao valor escrito no título, sempre revestido de requisitos formais
previstos em lei; e da autonomia, concernente à independência dos direitos obrigações assumidos no
documento.

E apareceram também outros títulos de crédito, como é o caso do cheque.
Podem ser até identificadas origens remotas do cheque, mas seu desenvolvimento efetivo foi na

∗ Falecido em 24/06/2001, era Professor Assistente, Mestre e Doutor em Direito Comercial na Faculdade de Direito da
UFMG e Procurador do Estado de Minas Gerais.
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Inglaterra, a partir da Idade Média, com as chamadas “Ordens de Pagamento dos Reis contra o Tesou-
ro” , posteriormente denominadas “bills of exchequer.” A raiz britânica do instituto evidencia-se por sua
própria denominação, relacionada ao verbo inglês “to check”, que significa verificar, controlar.

O cheque possui gênese comum à letra de câmbio, na medida em que ambos encerram ordem
de pagamento. Contudo, a ordem contida no cheque singularizou-se pelo fato de ser sempre destinada a
um depositário dos recursos do sacador. Originariamente, era o Tesouro, que recebia as ordens de paga-
mento do Rei, e, com o tempo, passaram a ser os bancos a acatarem as ordens de seus clientes depositantes.

Disso revela-se uma particularidade da natureza do cheque. O destinatário da ordem que ele
encerra é um banco depositário, que não assume, nem pode assumir, qualquer obrigação cambial pelo
pagamento dessa ordem perante o credor, mas apenas o ônus de cumpri-la, se existirem os fundos. Por
isso, há quem diga não ser o cheque título de crédito próprio, vez que não contém verdadeira operação
creditícia.

Efetivamente, o cheque não caracteriza título cambial, hipótese exclusiva da letra de câmbio e da
nota promissória. Mas nem por isso deixa de ser título de crédito cambiariforme, pois possui os atributos
básicos das cambiais, quais sejam, incorporação, literalidade e autonomia, utilizando-se de institutos co-
muns àquelas, como aval e endosso, embora não se lhes apliquem outros como aceite e vencimento.

Nessa linha, vale também destacar que, tal como a letra de câmbio, o cheque contém uma
promessa indireta de pagamento do emitente, pois o descumprimento da ordem pelo banco, por falta de
fundos ou crédito, obriga o sacador ao pagamento do título.

2. DISCIPLINA, CONCEITO E PRECEITOS LEGAIS

No Brasil, após algumas normatizações esparsas no século XIX, o cheque veio a ser regulado
pela Lei nº 2.591, de 1912, que vigorou até 1966, quando o Decreto nº 57.595/66 incorporou a Lei
Uniforme de Genebra sobre Cheques, de 1931, cuja efetiva vigência entre nós só foi aceita após decisão
do Supremo Tribunal Federal de 1971.

Em 1985, foi promulgada a atual Lei do Cheque, nº 7.357, que substituiu a Lei Uniforme e
passou a disciplinar o instituto no Brasil. Essa Lei de 1985 “é na realidade uma consolidação dos
princípios da Lei Uniforme sobre o cheque e das leis que anteriormente regularam este títulos,
notadamente a Lei nº 2.591, de 1912.”

Na concepção da vigente Lei, o cheque pode ser definido como uma “ordem de pagamento à
vista, dada contra banco, com base em suficiente provisão de fundos, depositados pelo emitente ou
provenientes de contrato de abertura de crédito.”

Fiel aos princípios do instituto que regula, a Lei nº  7.357/85 exclui o banco das relações creditícias
entre emitente e tomador do cheque. O banco está proibido de assumir obrigações cambiais no título, tais
como aval, aceite, ou endosso, este salvo como quitação ou para transferir o título de uma agência a outra.
As hipóteses do cheque administrativo ou do visado são diferentes, pois na primeira o cheque é do
próprio banco e na segunda a instituição apenas confirma a existência dos fundos e reserva o respectivo
valor durante o prazo de apresentação.

Por outro lado, o cheque só pode ser emitido contra banco, a teor do art. 3º, da Lei nº 7.357/
85, que também lhe impõe a característica de título com modelo vinculado. Isso significa que, embora os
requisitos formais do cheque estejam no art. 1º da Lei, ele só pode ser validamente criado por documento
padronizado, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, conforme art. 69, da citada Lei,
e Resoluções do Banco Central do Brasil.

Nas relações de consumo, o cheque, quando administrativo ou visado pelo banco, é título de
aceitação obrigatória pelos comerciantes, conforme art. 1º, da Lei nº 8.002/90, do “Plano Collor”. Pela
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mesma Lei, o cheque comum tem de ser obrigatoriamente aceito quando dado no pedido da mercadoria
que só será entregue após regular compensação.

E, como promessa indireta de pagamento, o cheque não se descarateriza pela falta de fundos,
que não lhe retira a condição de título de crédito, cobrável contra o emitente, tendo em vista o art. 4º, da
Lei nº 7.358/85.

Os recentes planos econômicos governamentais alteraram alguns dos atributos de circulabilidade
dos cheques, notadamente quanto às cláusulas ao portador e à ordem.

No que tange à primeira, o art. 69, da Lei nº 9.069/95, que regulamentou o “Plano Real”, vedou,
desde 01.07.94, a emissão, pagamento e compensação de cheques com valor superior a R$ 100,00
(cem reais) sem identificação do beneficiário. Antes disso, o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.021/90,
do “Plano Collor”, já proibia a compensação de quaisquer cheques ao portador.

Em relação ao endosso inerente à cláusula à ordem, desde a Lei Complementar nº 77/93, que
regulou Imposto sobre Movimentações Financeiras - IPMF (art. 19, I), o cheque passou a só poder ser
endossado uma única vez e com identificação do endossatário.

Essa norma, reproduzida posteriormente nas sucessivas legislações da Contribuição Provisória
sobre Movimentações Financeiras - CPMF, faz com que o segundo endosso tenha efeitos de cessão civil,
não respondendo o endossante regressivamente pelo pagamento do título. E os bancos devem zelar pelo
respeito à regra legal, só podendo pagar cheques transferidos mais de uma vez se a última transferência
for por cessão civil.

3. UTILIZAÇÃO PRÁTICA E INADIMPLÊNCIA DO CHEQUE

O cheque é, sem dúvida, o título de crédito mais utilizado na vida comercial brasileira.
Além de ser prático e simples para o emitente, oferece garantias adicionais ao vendedor, se

comparado a outros títulos como a nota promissória e a duplicata.
Entre essas garantias, destaca-se primeiramente o limite de crédito ou a garantia de pagamento

dados pelos bancos aos chamados cheques-especiais, assegurando sua liquidação até determinado valor.
Mas note-se que, no sistema legal do cheque, vigora o princípio cronológico dos saques. Isso

significa que os fundos depositados pertencem ao correntista até a apresentação dos cheques emitidos ao
banco, que são pagos na ordem cronológica dessa apresentação. O mesmo ocorre com a abertura de
crédito: atingido o limite concedido, pela soma dos cheques sacados, ou do valor garantido a cada che-
que, o banco não pagará os demais.

A única variação disso é para o cheque visado, no qual, por um visto ou outra declaração
equivalente, o banco obriga-se a debitar na conta do emitente a quantia indicada no cheque e reservá-la
em benefício do portador durante o prazo de apresentação, sem que fiquem exonerados o emitente,
endossantes e demais coobrigados (art. 7º, § 1º, da Lei do Cheque).

Outra garantia do cheque que atrai os comerciantes nas vendas é a alternativa do cheque admi-
nistrativo, emitido pelo próprio banco contra um de seus estabelecimentos (art. 9º, inciso III, da  Lei do
Cheque), de pagamento assegurado e aceitação legalmente obrigatória.

Elemento que também estimula os vendedores a preferirem os cheques a outros títulos de crédi-
to são as sanções administrativas, policiais e judiciais, que a ausência de fundos pode ocasionar.

Com efeito, no plano administrativo, uma vez devolvido o cheque por falta de fundos, sua
reapresentação, com nova devolução, obriga o banco a incluir o correntista no Cadastro de Emitentes de
Cheques sem Fundos, conforme previsto no art. 10, da Resolução nº 1.682/90, do Banco Central do
Brasil.

Além disso, essa segunda devolução acarreta o fechamento da conta-corrente, por força do art.
4º, do Regulamento Anexo à Resolução nº 1.631/89, do BACEN.
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Também na via administrativa, pode o portador promover o protesto cambial do cheque, embo-
ra isso não seja requisito para a execução do título contra o emitente, em nenhuma hipótese, exceto a de
falência.

Sabe-se que o protesto não é exigível nem mesmo para a cobrança contra o endossante se
houve apresentação ao banco dentro do prazo legal de 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias, conforme o local
de emissão seja ou não o mesmo do pagamento.

A despeito disso, muitos comerciantes promovem o protesto de cheques não liquidados apenas
para criar embaraços aos emitentes junto a órgãos cadastrais.

Na esfera penal, a emissão de cheque sem provisão de fundos constitui o crime tipificado de
estelionato, previsto no art. 171, § 2º, inciso VI, do Código Penal, sendo comum que alguns comerciantes
requeiram à autoridade policial a instauração de inquérito contra o emitente do cheque devolvido apenas
para constrangê-lo.

Tomadas tais medidas, administrativas ou “policiais”, contra o emitente, o credor do cheque
pode ainda promover as ações judiciais atinentes aos títulos de crédito em geral, como sua execução
singular, o pedido de falência do emitente, caso este seja comerciante, e a ação penal pelo estelionato
comprovado.

Por todas essas razões, o cheque passou a ser o título preferido pelos vendedores no dia-a-dia
do comércio, assumindo o papel significativo que tem hoje nas relações de consumo.

Da intensa utilização do cheque veio o inevitável problema da inadimplência, notadamente acen-
tuada em tempos recessivos como os atuais, nos quais, curiosamente, o país parece estar sempre mergu-
lhado.

Para se ter uma idéia, em todo o Brasil, no período de janeiro a junho de 1998, de um total de
1.382.057.449 cheques emitidos, 36.033.009, ou seja, uma média de 2,5%, foram devolvidos por falta
de fundos.

Os dados de 1999 confirmam e até sinalizam um aumento desses índices de inadimplência.
Nesse contexto, os problemas jurídicos da inadimplência no pagamento de cheques concen-

tram-se em quatro situações principais.
O cheque sem fundos, a revogação e a “sustação” de cheques, os chamados cheques “pré-

datados” e os cheques dados em “garantia”.
Objetiva-se aqui analisar, do ponto de vista jurídico, cada uma dessas situações em que a

inadimplência mais ocorre, para se tentar chegar a algumas respostas sobre o problema.

4. O CHEQUE SEM FUNDOS

Como antes visto, o cheque é uma ordem de pagamento à vista dada contra banco, que pressu-
põe depósito em conta-corrente ou contrato de abertura de crédito.

Constatando o banco depositário que não existem fundos para cumprimento da ordem de paga-
mento que lhe é dada, deve devolver o cheque ao portador/apresentante com a declaração desse fato. Se
dois ou mais cheques são apresentados simultaneamente, não havendo fundos suficientes para pagamen-
to, o banco deve dar preferência ao de data de emissão mais antiga ou, na coincidência de datas, ao de
menor valor (art. 40, da Lei do Cheque).

De acordo com o art. 4º, da Lei nº 7.358/85, a inexistência de fundos depositados ou de crédito
aberto ao emitente não descaracteriza o documento como cheque, o qual, constituindo título de crédito e,
portanto, título executivo, viabiliza sua cobrança judicial contra o emitente.

Assim sendo, de posse de um cheque devolvido por falta de fundos, pode o portador promover
sua execução em juízo contra o emitente.
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Para esse fim, não há nenhum requisito especial. O cheque não precisa ser protestado e, a rigor,
nem mesmo apresentado ao banco.

O protesto cambial do cheque só é necessário para o portador exercer seu eventual direito de
regresso contra endossante coobrigado. Mesmo assim, a providência será obrigatória apenas se o título
não houver sido apresentado ao banco dentro do prazo legal, na forma do art. 47, inciso II, da Lei.

Já o protesto especial do cheque é requisito exclusivamente para o pedido de falência do emi-
tente comerciante, sendo ainda assim dispensável se já houver protestos de outros títulos do mesmo
devedor.

Por tais razões, evidencia-se, como já dito, que o protesto do cheque, regra geral, é utilizado
pelos credores como meio de constrangimento e coação dos devedores.

No tocante à apresentação como requisito da exigibilidade do título em juízo, há quem entenda
que, sendo o cheque uma ordem de pagamento à vista do banco, não tem executoriedade contra o
emitente antes de ser apresentado e devolvido pela instituição financeira.

A meu ver, para a cobrança judicial do cheque contra o emitente e seus avalistas, não se exige a
prova de prévia apresentação ao banco.

O Supremo Tribunal Federal, pela Súmula de nº 600, consolidou o entendimento de que “ cabe
ação executiva contra o emitente e seus avalistas, ainda que não apresentado o cheque ao sacado no
prazo legal, desde que não prescrita a ação cambiária.”

Embora a Súmula cuide apenas da desnecessidade de apresentação dentro do prazo legal, a
jurisprudência recente das Cortes estaduais tem dado entendimento mais amplo à questão, concluindo
genericamente que “ a falta de apresentação do cheque ao banco sacado não lhe retira a executoriedade.”

Para a execução do cheque sem fundos, portanto, é preciso apenas respeitar-se o lapso
prescricional de 6 (seis) meses, contado do término do prazo de apresentação (art. 59 Lei do Cheque).

Aqui, cabe observar que, segundo vem entendendo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, se o cheque é apresentado no curso do prazo de apresentação, a prescrição não será contada do
término desse prazo, mas sim da data da apresentação.

Com efeito, o STJ decidiu mais de uma vez que “ o termo inicial da prescrição, previsto no art.
59, da Lei nº 7.357/85, pressupõe que o cheque não haja sido apresentado no prazo legal. Caso contrá-
rio, a prescrição passa a correr da data da primeira apresentação.”

Prescrito o cheque, embora os Tribunais tenham vacilado a princípio sobre o tema, cabe a ação
monitória, prevista no art. 1.102a, do CPC.

A par do debate sobre o cabimento da monitória, é certo que, após a prescrição do cheque, tem
lugar a ação de locupletamento, fundada no título e de rito ordinário (art. 61), admissível tanto ao portador
quanto ao endossatário, durante o prazo de 2 (dois) anos contados da data em que se consumar a
prescrição da ação executiva.

Vale lembrar que essa ação visa a evitar enriquecimento indevido de quem se beneficiou com o
não pagamento do cheque. Assim, só cabe contra emitente e endossante, não podendo ser dirigida aos
avalistas.

Após isso, é possível apenas a ação fundada na relação causal entre as partes, em um prazo de
até 20 (vinte) anos do negócio, para a qual só tem legitimidade quem realizou negócio com o emitente ou
o endossante.

Outro aspecto relevante sobre o cheque sem fundos é o de que, conforme já pacificado nos
Tribunais, em caso de conta-conjunta, há uma “ solidariedade passiva do banco mas não dos co-titulares
de modo que, não havendo suficiente provisão de fundos, responde pelo não pagamento apenas aquele
que subscreveu o cheque, sendo o correntista que não assinou parte ilegítima para figurar no pólo passivo
da ação executiva.”
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Esse entendimento, contudo, encontra variante quando o cheque já se encontra prescrito, ha-
vendo julgados admitindo ação monitória contra os dois correntistas. O Tribunal de Alçada de Minas
Gerais, por exemplo, decidiu que “não há nenhum óbice legal para que o cheque, emitido por um dos
titulares da conta conjunta, cujo direito à cobrança pela via executiva esteja prescrito, enseje ação monitória
contra ambos os coobrigados, pois o antigo título servirá apenas como documento escrito sem força
executiva, pela liquidez e certeza da dívida que autorizam o pedido, visando a não permitir o enriqueci-
mento indevido dos seus responsáveis solidários.”

Tal exegese não me parece a mais acertada, pois a ação monitória exige documento escrito
emanado do devedor, o que não ocorre em relação ao correntista solidário que não emitiu o cheque. Mas
o tema vem sendo tema de controvérsia, cabendo aguardar uma melhor consolidação da jurisprudência.

Na execução, o emitente do cheque sem fundos é devedor da importância do cheque, acrescida
de juros desde a data da apresentação, correção monetária e despesas do credor, como as taxas bancá-
rias, judiciárias e eventualmente de protesto, conforme art. 53, da Lei do Cheque.

Quando embargada ou contestada a cobrança judicial, é equívoco comum dos credores susten-
tarem que o cheque constitui título abstrato, cuja causa os devedores não podem discutir. Semelhante
alegação pelo exeqüente/autor não está correta.

A abstração é atributo dos títulos de crédito que desvincula a cártula do negócio subjacente,
após a circulação do título e apenas na relação cambiária das pessoas que não contrataram entre si, ou
seja, emitente e endossatário. Mas, “se adstrita a execução às partes originariamente envolvidas no negó-
cio jurídico subjacente, é [sempre] possível a discussão da causa debendi, competindo ao devedor com-
provar o vício que possa macular o título, sem o que permanece este apto a embasar o procedimento
executivo.”

A inoponibilidade de exceções pelo emitente ocorre somente quando o cheque circulou, colo-
cando frente a frente na relação cambiária endossatário de boa-fé e emitente que não contrataram entre si.

Quanto às sanções administrativas para o cheque sem fundos, vale observar o que se faz em
países desenvolvidos. Na Europa, por exemplo, várias legislações impõem o pagamento de todo cheque
até determinado valor, ainda que não tenha fundos. Prevalece a presunção de crédito irrevogável para os
títulos até certo valor. Mas, realizado esse pagamento sem os fundos disponíveis, ou emitido cheque
acima daquele limite, o banco deve requisitar ao cliente a devolução dos formulários ainda não utilizados
e comunicar o fato às demais instituições financeiras para que tomem a mesma medida.

No Brasil, inexistindo fundos ou abertura de crédito, o cheque é devolvido, qualquer que seja
seu valor, havendo 3 (três) sanções administrativas para o emitente. As duas primeiras são a inscrição no
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos e o encerramento da conta, após a segunda devolução.
E a outra sanção decorre de que cada devolução do cheque implica a perda da gratuidade do serviço de
compensação, cobrado do correntista para aquele cheque. Essa perda é vulgarmente conhecida como
“multa” pela devolução do cheque sem fundos.

Por fim, vale lembrar, como já mencionado, que a emissão de cheque sem fundos é considerada
crime, conforme prevê o art. 171, § 2º, inciso VI, do Código Penal.

O crime, contudo, não se configura quando comprovado que inexistiu fraude, a teor da Súmula
246, do Supremo Tribunal Federal. São os casos, por exemplo, da apresentação prematura dos cheques
ditos “pré-datados”, e das situações em que o pagamento não implicou prejuízo para o credor, como no
pagamento de aluguel ou de uma duplicata com cheque sem fundos.

Nessas situações, o credor permanece tendo, no caso do aluguel, um direito e, no do pagamen-
to da duplicata, um título de crédito contra o devedor emitente.

Mas se a emissão foi fora desses casos, com intuito efetivo de fraude, o crime estará caracteri-
zado, desde que o emitente não pague o cheque até antes de ser recebida a denúncia, na forma da Súmula
554, do STF.
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5. A REVOGAÇÃO E A “SUSTAÇÃO” DO CHEQUE

Dentro do problema da inadimplência no pagamento do cheque, muito verificado atualmente nas
relações de consumo, talvez um dos aspectos mais polêmicos seja o da revogação e o da chamada
“sustação” de cheques.

Tanto é que esse assunto foi um dos principais objetos das deliberações do Conselho Monetário
Nacional - CMN, na reunião realizada agosto de 1998, na qual aquele órgão, valendo-se da prerrogativa
que lhe confere o art. 69, da Lei de Cheques, baixou regras administrativas relativas à revogação e à
“sustação” de cheques.

De início, é preciso bem compreender o conceito e a distinção legal entre o instituto da revoga-
ção e o da oposição ou “sustação” de cheques.

A revogação, ou contra-ordem, está prevista no art. 35, da Lei nº 7.357/85, segundo o qual “ o
emitente do cheque pagável no Brasil pode revogá-lo, mercê de contra-ordem dada por aviso epistolar,
ou por via judicial ou extrajudicial, com as razões motivadoras do ato.”

E o parágrafo único desse dispositivo acrescenta que “ a revogação ou contra-ordem só produz
efeito depois de expirado o prazo de apresentação e, não sendo promovida, pode o sacado pagar o
cheque até que decorra o prazo de prescrição.”

Como se infere do próprio vocábulo, a revogação é um cancelamento, junto ao banco deposi-
tário, da ordem de pagamento que lhe fora dada por meio do cheque.

A restrição de que a revogação só possa ser feita após expirado o prazo de apresentação, que
é de 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias da data emissão, conforme o local desta seja ou não o mesmo do
pagamento, é uma exigência que já constava da Lei Uniforme de Genebra sobre cheques, mas que foi
objeto de reserva adotada pelo Brasil.

Sua inserção na vigente Lei, modificando o sistema anterior, deu-se por uma preocupação de
ordem prática dos bancos. Com efeito, caso a revogação sofra algum descaminho em sua tramitação
burocrática dentro da instituição financeira, só chegando ao caixa depois de pago o cheque, o banco
sempre pode alegar a ineficácia da contra-ordem porque ainda não expirado o prazo de apresentação.

Deve-se ainda registrar que a revogação ou contra-ordem só cabe ao emitente do cheque, única
pessoa que pode cancelar a ordem de pagamento por ela mesmo dada ao banco depositário.

O outro instituto é o da chamada oposição, vulgarmente conhecida como “sustação” do cheque.
Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente ou o portador legitimado podem sustar o pagamento
do cheque, manifestando por escrito ao banco oposição fundada em relevante razão de direito, na forma
do art. 36, da Lei nº 7.357/85, razão esta cuja relevância não cabe ao banco julgar, a teor do § 1º, do
mesmo dispositivo.

“Sustação” do cheque é termo impropriamente utilizado, pois o que se susta não é o cheque,
mas seu pagamento. A oposição não invalida a ordem contida no cheque, apenas suspende seu cumpri-
mento. Contudo, a expressão generalizou-se e, na prática, poucos hoje falam em oposição para se referir
ao instituto do art. 36, da Lei, utilizando-se sempre o vocábulo “sustação”.

O conceito de oposição no direito cambial acha-se tradicionalmente ligado aos casos de extra-
vio do título, falência ou incapacidade do portador para recebê-lo. Com efeito, o instituto já era previsto
para a letra de câmbio no art. 23, do Decreto nº 2.044/08, cujo parágrafo único dispunha que “ a oposi-
ção ao pagamento é somente admissível no caso de extravio da letra, de falência ou incapacidade do
portador para recebê-lo.”

Nesses casos, quem podia fazer a oposição era o portador legitimado, e não o emitente, que, a
rigor, nenhum interesse teria na sustação do pagamento.

Mas, para os cheques, a prática revelou uma realidade bem distinta quanto aos motivos da
oposição ou “sustação”, como se verá.
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Tanto a revogação quanto a oposição ou “sustação” impedem que o banco cumpra a ordem de
pagamento que lhe foi dada. Por isso, elas se excluem. Uma vez praticada uma, a outra é incabível, por
inócua. Isto é, quem sustou o pagamento de um cheque não pode, nem necessita mais revogá-lo, e quem
o revogou fica impedido e não precisa mais de sustar seu pagamento.

As diferenças entre a revogação e a “sustação” resumem-se, pois, a quem pode realizá-las, a
forma de sua realização e o momento em que podem ser feitas.

A revogação é privativa do emitente, mediante contra-ordem formal, por via epistolar, judicial
ou pelo cartório de títulos e documentos, com as razões motivadoras do ato, sempre após o prazo de
apresentação do cheque.

Já a oposição ou “sustação” cabe tanto ao emitente quanto ao portador legitimado, realizando-
se por escrito, com indicação da relevante razão de direito que a justifica, podendo ser promovida a
qualquer tempo.

A revogação cancela a ordem de pagamento dada e a oposição apenas susta o pagamento
ordenado no cheque.

Na exposição de motivos da vigente Lei de Cheque, consta que “a revogação ou contra-ordem
visa a desconstituir a ordem contida no cheque, razão pela qual só pode competir ao emitente; produz
efeito definitivo e independe de especial justificação. A oposição a pagamento, como pela própria desig-
nação se infere, não se dirige à ordem mencionada no cheque, mas ao pagamento, que objetiva sustar, a
fim de evitar que a ordem seja cumprida em favor de quem não seria legítimo beneficiário. Por isso, a
oposição pode ser de iniciativa do emitente ou do portador legitimado do cheque e só se justifica quando
fundada em ocorrência capaz de propiciar pagamento a pessoa sem legitimação, como se dá nas hipóte-
ses de perda, extravio, furto roubo e apropriação indébita.”

Outro aspecto relevante sobre revogação e oposição é o de que ambas produzem o mesmo
efeito prático, embora tenham requisitos de legitimação, forma e prazo distintos. Daí porque há quem
sustente na doutrina, como o Prof. OSMAR BRINA CORRÊA LIMA em artigo específico sobre o
tema, que o banco deve acatar a revogação mesmo quando dada durante o prazo de apresentação, pois
seu efeito é o mesmo da sustação.

Demonstradas as principais diferenças e semelhanças entre os dois institutos, cabe analisar-se
como eles têm influído negativamente na inadimplência dos cheques.

Os atos de revogação e oposição tornaram-se verdadeiro tormento para os comerciantes que
recebem cheques em suas vendas, constituindo questão da maior relevância nas relações de consumo.

É a famosa devolução pela “alínea 21”, do art. 6º, do Regulamento anexo à Resolução 1.631/
89, do BACEN, segundo a qual “o cheque poderá ser devolvido por um dos motivos a seguir classifica-
dos: [...] 21 – Contra-ordem (revogação) ou oposição (sustação) ao pagamento pelo emitente ou pelo
portador.”

Primeiramente, cumpre lembrar que a revogação e a oposição impedem apenas que se efetive a
ordem de pagamento contida no cheque, não o descaracterizando como título de crédito, que pode ser
normalmente cobrado em juízo, quando o emitente poderá discutir sua obrigação.

A tal propósito, o Superior Tribunal de Justiça orienta que “a seriedade da oposição (sustação
do pagamento) está assegurada pela exigência da relevância jurídica da razão invocada pelo oponente, a
qual, obviamente, não é deixada ao julgamento do banco sacado, mas ao do Juiz.”

Por isso, é preciso afastar-se o entendimento equivocado de que a revogação ou a oposição
obstam os efeitos do cheque. A única coisa que esses atos impedem é o cumprimento da ordem de
pagamento pelo banco, e não a promessa indireta assumida pelo emitente, constante do título de crédito
em que se constitui o cheque, plenamente exigível em juízo contra seu sacador, a despeito de revogação
ou oposição.
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Note-se ainda que, se consideradas infundadas por decisão judicial, a revogação ou a oposição
caracterizam crime de estelionato previsto no art. 172, § 2º, inciso VI, do Código Penal.

O que justifica a oposição ao pagamento do cheque, além das clássicas hipóteses de extravio do
título, falência ou incapacidade do portador para recebê-lo, são o desapossamento indevido do talão de
cheques ou do título já emitido. O Prof. RUBENS REQUIÃO admite também o cancelamento do negó-
cio que originou o cheque como causa justificada para a oposição.

Contudo, a doutrina mais recente demonstra que, do ponto de vista jurídico, o descumprimento
da obrigação pelo portador do cheque não autoriza sua revogação ou sustação se ele já circulou. Assim,
por exemplo, se o prestador de um serviço que recebeu e endossou o cheque não finaliza conveniente-
mente a tarefa contratada, seu emitente não pode revogá-lo ou sustar o pagamento a pretexto de preser-
var seus direitos contratuais e forçar a conclusão dos serviços.

Isso porque, como visto, o cheque é um título de crédito que, já tendo entrado em circulação e
estando nas mãos de terceiro portador de boa-fé, vincula seu emitente pela declaração unilateral de
vontade que emitiu. O que lhe cabe, nesse caso, são as ações cíveis contra o contratado inadimplente.

O problema da inadimplência por via da revogação ou da “sustação” de cheques é significativo.
Do total de cheques devolvidos, cerca de 11% (onze) o são por causa da sustação do seu pagamento,
muitas vezes ordenada maliciosamente pelo emitente para que não tenha seu nome incluído no Cadastro
de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil.

Os comerciantes, diante dessa realidade, fizeram várias propostas para a disciplina da revoga-
ção e da “sustação” de cheques. Pelo art. 35, da Lei de Cheque, sempre se exigiu documento escrito para
a revogação ou contra-ordem. E, quanto à oposição ou sustação de pagamento, o art. 36 alude expres-
samente à necessidade de que a mesma se faça por escrito.

Contudo, a prática bancária havia relaxado a observância desses preceitos, admitindo alguns
bancos  “sustações” por telefone. A resposta do CMN e do BACEN a esse reclame foi a regra de que,
realizada a oposição verbalmente, deve ser encaminhada a solicitação escrita da providência ao banco em
até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de que o cheque seja pago.

Todavia, isso não resolve o problema do cheque sem fundos “sustado”.
A melhor resposta vem da doutrina de RUBENS REQUIÃO. Demonstra ele que, na contra-

ordem ou revogação, não se exige a existência de saldo disponível, posto que simplesmente revoga-se a
ordem de pagamento. Já na oposição ou “sustação”, como o que se faz não é revogar a ordem, mas
apenas suspender o pagamento, é necessária a existência de fundos para seu acatamento, pois não se
susta o que não pode ser feito - o pagamento - face à ausência de fundos.

Tal diferença apontada pelo mestre paranaense e a exigência que dela decorre são muito lógicas,
vindo do conceito e da disciplina legal do instituto da oposição.

Os maus pagadores valem-se do expediente da oposição para sustar o pagamento de cheques
sem fundos, a fim de impedir que seus nomes constem do Cadastro de Emitentes desses cheques.

Semelhante prática que tanto prejudica as relações de crédito poderia ser evitada com uma
regulamentação simples, fiel ao conceito de oposição lembrado por RUBENS REQUIÃO. Bastaria es-
tabelecer-se administrativamente que só poderia ser sustado o pagamento de cheque com fundos dispo-
níveis.

Essa norma justificar-se-ia porque, se a finalidade da oposição é impedir o pagamento do che-
que a quem não seja portador legitimado, a própria inexistência de fundos já inviabilizaria tal pagamento,
descabendo, por inócua, a “sustação” do cheque.

A adoção dessa regra resolveria grande parte do problema da “sustação” indevida dos cheques.
Porém não tem sido lembrada nas normas regulamentares emanadas do Conselho Monetário e do Banco
Central do Brasil sobre o tema.
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Encontram-se na conduta dos bancos algumas exigências ilegais em matéria de revogação e
oposição, como no caso do desapossamento injusto do título (furto ou roubo), previsto na alínea 28, da
Resolução do BACEN. Com base nesse dispositivo, alguns bancos exigem, para revogação ou “sustação”
do cheque pela alínea 28, o Boletim de Ocorrência Policial, previsto naquela Resolução e mencionado na
Circular nº 2.655/96, para só assim se isentar o emitente da taxa de devolução.

A meu ver, tanto a falta, quanto o excesso de formalismo na revogação ou “sustação” são ilegais.
Pela Lei, o banco deve exigir solicitação escrita da revogação ou da oposição, com indicação de motivo
justificador do ato, que não cabe ao banco julgar.

Ademais, no que tange ao comerciante, se o cheque é furtado, entende a jurisprudência que o
estabelecimento que o recebeu “assume os riscos [do não pagamento] se, por ocasião da venda, não
procedeu com a devida cautela, exigindo identificação do portador do suposto título de crédito, sujeitan-
do-se à anulação o cheque objeto de furto e falsificação devolvido por insuficiência de fundos pelo banco
sacado, a quem compete verificar a assinatura aposta no documento.”

Por outro lado, a cautela exagerada dos bancos é desnecessária. Não podendo discutir a rele-
vância da razão invocada pelo emitente, é certo e confirmado pelos tribunais que “não cabe execução do
portador do cheque contra o banco-sacado em razão da sustação do pagamento por contra-ordem do
emitente, alegando furto. A execução do cheque cabe apenas contra o emitente, os endossantes e os
avalistas [...] Eventual responsabilidade do sacado por fato próprio, somente poderá ser alegada em ação
própria.”

Do ponto de vista da inadimplência, é na oposição ou “sustação” que a maior parte dos proble-
mas acontecem, posto que, diferentemente da revogação, que só pode ser realizada após expirado o
prazo de apresentação, a sustação do pagamento pode se dar a qualquer tempo, como prevê o art. 36,
da Lei de Cheque.

Por isso, em agosto de 1998, o CMN expediu uma série de normas administrativas a respeito.
Além da citada exigência de que a oposição verbal ao pagamento seja confirmada por escrito em até 48
(quarenta e oito) horas, estabeleceu-se que os bancos mantenham e alimentem permanentemente um
cadastro nacional de ocorrências relativas a cheque, ao qual o comércio poderá ter acesso. E constam
desse cadastro não apenas os emitentes de cheques sem fundos, mas também as pessoas que costumam
sustar o pagamento de cheques por qualquer motivo. A alimentação desse sistema cadastral pelos bancos
é obrigatória.

Complementarmente, desde janeiro de 1999, tem sido exigida a impressão do número da iden-
tidade do emitente e da data da abertura da conta nos talonários, como forma de maior controle por quem
recebe o cheque e para a eventual localização de devedores em caso de execução judicial.

Não se lembrou, contudo, nessa nova regulamentação, da premissa básica e simples lembrada
pelo Prof. RUBENS REQUIÃO, de que a oposição ou “sustação” só é admissível se o cheque tiver
fundos, posto ser inconcebível a sustação de algo, o pagamento, que não possa ser realizado diante da
falta de fundos. Talvez essa medida resolveria boa parte dos problemas relacionados à “sustação” malici-
osa de cheques.

Por fim, na defesa do emitente contra eventual protesto do cheque justificadamente revogado ou
“sustado”, só necessário, como sabido, para exercício do direito de regresso quando o título não foi
apresentado ao banco, ou para se pedir a falência do emitente, vale noticiar uma norma da Corregedoria
de Justiça do Estado de Minas Gerais.

De acordo com Resolução de agosto de 1997, o protesto de cheque revogado ou de pagamen-
to sustado por motivo de roubo só pode ser lavrado após suscitada dúvida para o Juiz da Vara de
Registros Públicos.
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6. O CHEQUE “PRÉ-DATADO”

Como todos sabem, o cheque “pré-datado” é, na realidade, “pós-datado”. Isso porque a ante-
data significa o oposto do que se quer indicar. Pré-datar é colocar data anterior àquela em que o cheque
foi emitido. Lançar data posterior à da verdadeira emissão é pós-datar.

Embora juridicamente o termo correto seja cheque “pós-datado”, a prática consagrou a expres-
são “pré-datado”, que reina absoluta entre nós, já tendo sido mencionada até em decisões judiciais.

O cheque pós-datado está longe de ser uma novidade ou uma invenção brasileira. Já no início
do século, CARVALHO DE MENDONÇA noticiava a existência desses cheques na prática comercial
norte-americana.

E, de igual maneira, encontra-se referência ao instituto em outros países como México e Uru-
guai, segundo informa THEÓPHILO DE AZEREDO SANTOS.

A Lei brasileira de cheques nº 2.591, de 1912, previa o cheque com “data falsa”, em seu art. 6º,
punindo o emitente com multa de 10% (dez por cento) sobre seu montante. A velha Lei do Selo penaliza-
va não só o emitente do cheque com data falsa, mas também aquele que o acolhesse. Nesses dois
diplomas, a finalidade da punição era fiscal, pois as emissões de cheques com datas falsas “ constituíam
quase sempre negócios simulados, para sonegar o imposto do selo.”

Na própria Conferência de Genebra sobre cheques, de 1931, o tema foi muito debatido, mas,
não se tendo chegado a acordo, a matéria foi objeto de reserva, inserida no Anexo II da Convenção,
permitindo a cada Estado determinar o momento em que deve existir provisão para o cheque.

A vigente Lei brasileira nº 7.357/85 admite expressamente a existência do cheque “pré-datado”
e, portanto, sua validade como título de crédito. Apenas considera ineficaz perante o banco sacado, a
convenção da pós-data. Com efeito, em seu art. 32, parágrafo único, a Lei estabelece que o cheque
“ apresentado para pagamento antes do dia indicado como data de emissão é pagável no dia da apresen-
tação.”

Na jurisprudência, entende-se há muito que o cheque “é título formal e não perde sua caracterís-
tica por ter sido pós-datado.”

Está pacificado que a pós-datação, mais conhecida por “pré-datação” do cheque significa uma
convenção entre emitente e tomador, pela qual este obriga-se a só apresentar o cheque na data estipula-
da, a despeito de, pela Lei, poder fazê-lo a qualquer tempo.

Dita convenção, que alguns consideram como oral, pode resultar até de publicidade do comer-
ciante (art. 30, do Código de Defesa do Consumidor), mas efetiva-se com a declaração escrita do emi-
tente, lançando a data futura no cheque e o nome do tomador, sendo aceita por este. E, se por um lado tal
pacto não é oponível ao banco depositário, por outro é válido entre as partes.

Isso significa que, se o tomador apresentar o cheque antes da data ajustada, cabe indenização
ao emitente pelo desrespeito à obrigação de não fazer, assumida e violada.

Se houver fundos na data da apresentação ou abertura de crédito em conta, a indenização será
apenas material, correspondendo à perda monetária pela antecipação do saque, no valor das taxas de
remuneração do capital resgatado ou dos juros cobrados pelo crédito utilizado.

Já se o cheque “pré-datado” for devolvido por insuficiência de fundos, a indenização poderá
abranger duas parcelas, uma pelo dano material e outra pelo moral.

A do dano material corresponderá às perdas comprovadas pela devolução do cheque, como a
multa cobrada, o eventual encerramento da conta, despesas financeiras ou o comprometimento de transações
entabuladas.

E a indenização pelo dano moral decorrerá da repercussão e dos transtornos que a devolução
do cheque causar, como a inscrição do nome do emitente no Cadastro de Emitente de Cheques sem
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Fundos, SERASA etc. A indenização deve ser agravada “se o credor protestar o cheque pós-datado
apresentado precipitadamente e devolvido sem fundos.”

Os tribunais vêm reiteradamente julgando que a devolução de cheque “pré-datado” por sua
apresentação antecipada enseja direito ao dano moral.

Vale registrar, por outro lado, que, pela Súmula 246, do STF, não constitui crime a emissão de
cheque “pré-datado” devolvido sem fundos em decorrência de sua apresentação prematura,
descaracterizando-se a fraude, na medida em que o portador sabia que os fundos não existiam.

O próprio BACEN autorizou os bancos a descontarem os cheques “pré-datados”, como qual-
quer outro título de crédito, recebendo-os por endosso para cobrança na data lançada, operação que
também é realizada pelas empresas de factoring. Isso seria uma prática impossível com o cheque comum,
que, conceitualmente, é ordem de pagamento à vista, mas, contudo, já se faz aceita pela convenção de
pós-datação.

Nesses casos, o ato de descontar o cheque junto ao banco ou empresa de factoring por via de
endosso não viola o pacto com o emitente, pois o cheque está sendo descontado como título “bancável”,
e só será liquidado na pós-data. Mas o banco ou factoring não podem apresentá-lo ou liquidá-lo para
pagamento antes da data aprazada, sob pena de, na condição de endossatários aderentes ao pacto da
pós-data, serem condenados a indenizar o emitente.

O uso dos cheques “pré-datados” veio a dar “ mais segurança e velocidade às operações co-
merciais: o cliente não precisa aguardar a confecção de carnês, preenchimento de formulários, evita filas
e se tem um meio mais seguro de cobrança. Instituiu-se a venda a crédito sem burocracia, com agilidade
e maior tranqüilidade para o credor, pois o comprador não quer submeter-se à posição de ter seu cheque
protestado por falta de pagamento, com todas as consequências negativas sobre sua ficha cadastral”.

Pelas sanções administrativas e penais que pode impor ao correntista inadimplente, sem perder
o título de crédito representado pelo cheque, o comerciante prefere fazer a venda a crédito por via dos
“pré-datados”, a receber outros títulos, como notas promissórias ou duplicatas.

Enquanto não chegar a data lançada como sendo de emissão, embora possa ser apresentado ao
banco, o cheque não é exeqüível em juízo, pois a obrigação cambial padece sem dúvida de inexigibilidade.
Todavia, como visto, as consequências materiais da apresentação precoce podem ser desastrosas para o
emitente.

O que se conclui, seguindo o exemplo de países como o Uruguai, onde o cheque “de pago
deferido” só é apresentável na data respectiva, é que o Código de Defesa do Consumidor deveria,
conforme anota FÁBIO ULHÔA COELHO “disciplinar as relações entre o consumidor e o fornecedor
marcadas pela adoção de cheques pós-datados, de modo a retirar a liquidez do título apresentado ante-
riormente à data que consta como de sua emissão. Desse modo, tutelar-se-ia o consumidor sem se
comprometer a coerência interna da lei checária e os compromissos internacionais brasileiros.”

7. O CHEQUE DADO EM GARANTIA

Uma prática de certa forma desvirtuada que se expandiu nas relações de consumo foi a emissão
de cheques “em garantia” de operações realizadas pelo próprio emitente.

A chamada caução de títulos de crédito ou penhor cedular é prevista nos arts. 789 a 795, do
Código Civil, e na própria Lei Uniforme de Genebra sobre Letra de Câmbio e Nota Promissória, quando
cuida do endosso caução (art. 19).

Contudo, o que se disciplina naqueles diplomas é a possibilidade de se dar em garantia um título
de crédito emitido por terceiro e não pela própria pessoa cuja obrigação se quer garantir.

Além disso, no caso do cheque, seu uso para caução seria conceitualmente inviável, na medida

CELSO BARBI FILHO -  Questões Jurídicas sobre a Inadimplência no Pagamento do Cheque



39

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS,  nº 1, Jul./Dez., 2004

em que se trata de ordem de pagamento à vista, entre cujas datas de emissão e exigibilidade não medeia
nenhum prazo no qual pudesse existir a garantia.

Não obstante, com a crescente utilização dos cheques pós-datados, institucionalizou-se a práti-
ca de sua emissão como “garantia” de operações realizadas pelo próprio emitente.

A finalidade é de que, no vencimento das obrigações assumidas pelo emitente, caso inadimplidas,
o cheque dado em caução possa ser utilizado como meio de se exigí-las, inicialmente pela apresentação
do título ao banco e, frustrando-se esta, pela execução judicial contra o sacador.

Semelhante prática vem sendo discutida em juízo, com resultados interessantes.
De início, conforme se pode ver em julgado do Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo,

concluiu-se que, “ainda que o cheque haja sido emitido em garantia de dívida, sem força de exação, não
perde a sua condição de título de crédito, guarnecido de cambiariedade, perfeitamente exigível e exeqüível.
Qualquer que haja sido a determinação da emissão, mesmo como garantia de negócios pendentes ou
como promessa de pagamento futuro, o cheque, como título de crédito, constituirá sempre documento
literal de dívida líquida e certa, que o emissor só poderá elidir não pela inexigibilidade formal, mas pela
substancial, provando, cumpridamente, a ocorrência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo da obri-
gação de solver.”

Nesse julgado evidencia-se a conclusão de que a simples emissão do cheque pós-datado em
garantia de dívida não lhe retira a executividade formal. De fato, se assim não o fosse, de que serviria essa
garantia?

Apesar disso, pode o emitente provar em juízo fato que impeça a cobrança do portador, como,
por exemplo, o excesso da garantia em relação ao débito,  descumprimento da obrigação do credor etc.

A tal propósito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, embora “reconhecendo a divergên-
cia doutrinária e jurisprudencial, não é razoável juridicamente admitir-se o cheque como caução, como
garantia e negar-se a relação entre a garantia e a sua causa. Essa posição permitiria toda sorte de abusos,
ocasionando o enriquecimento sem causa, como no caso julgado, no qual se ofereceu em garantia um
cheque de valor muito superior do que o efetivamente comprometido. Se a praxe no mercado aceita o
cheque em garantia, vedar, em tese, a investigação da causa debendi propiciaria um desequilíbrio na
relação jurídica entre as partes, uma das quais, em casos de extrema necessidade, ficaria a depender do
arbítrio da outra. Se o cheque ganhou essa dimensão, fora do critério legal, que tanto não regulou, é
imperativo extrair a consequência própria, específica. Por essa razão, é que deve ser admitida a investiga-
ção da causa debendi.”

Nessa decisão, observa-se que o STJ, embora admitindo a impropriedade técnica de se dar
cheque em caução, aceita que tal prática instalou-se no país, exigindo que se dela se extraiam as conseqü-
ências jurídicas, entre as quais está possibilidade de se investigar a causa debendi do cheque dado em
garantia, para se decotar da cobrança o eventual excesso quanto ao negócio originalmente entabulado.

Todavia, note-se que o erro do credor está em cobrar quantia maior do que a realmente devida,
apoiado na circunstância de o cheque ser, eventualmente, de valor superior ao garantido. Nada impede
que o credor do título de crédito cobre quantia inferior àquela constante do título, procedimento admitido
pela jurisprudência como não descaracterizador da liquidez da cártula,  amparado pelo prestígio à boa-fé
do credor e pelo princípio de que quem pode mais pode menos.

Os tribunais têm repudiado, no entanto, a liquidez de cheques emitidos em garantia das internações
hospitalares, considerando não só a eventual perturbação do estado emocional do emitente quando do
saque da cártula, bem como a falta de anuência expressa do devedor quanto ao montante exato das
despesas realizadas.

De outro lado, na esfera criminal a jurisprudência tem entendido que, comprovado “haverem
sido emitidos cheques, pré-datados, como garantia de dívida, fica desvirtuada a função de ordem de
pagamento à vista, com exclusão da fraude caracterizadora do delito.”
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Em suma, o cheque, a despeito de constituir ordem de pagamento à vista, vem sendo admitido
como título que pode ser dado em caução ou penhor cedular para garantia de dívidas do próprio emiten-
te, ressalvando-se o direito deste discutir em juízo eventual excesso na cobrança. E, sendo essa cobrança
de valor inferior ao do cheque, limitado à montante garantido, não resta comprometida a liquidez nem a
executividade do título, que deve ser cobrado pelo valor exato do débito garantido, ainda que menor que
o do cheque.

8. CONCLUSÕES

Como conclusão do aqui exposto, fica evidenciado que o problema da inadimplência no paga-
mento dos cheques decorre, primeiramente, de seu uso ter sido grandemente estimulado pelos próprios
comerciantes.

E o interesse dos empresários em estimular esse uso não está apenas em facilitar o crédito e a
realização das operações comerciais, mas também nas medidas administrativas, policiais e judiciais -
cíveis e penais - que o porte do cheque lhes assegura contra o consumidor, medidas estas mais eficazes
que aquelas acessíveis com outro título de crédito qualquer.

O cheque sem fundos, revogado, sustado, “pré-datado” ou dado em garantia não perde a sua
característica de título de crédito exeqüível contra o emitente pelo valor real da dívida cobrada.

A despeito disso, os emitentes, muitas vezes imbuídos de má-fé, têm abusado de suas prerroga-
tivas legais como emitentes de cheques, principalmente no que se refere ao instituto da oposição ou
sustação.

 O problema é que os comerciantes querem que, pelo fato de o cheque constituir uma ordem de
pagamento ao banco, lhes seja assegurado direito absoluto de recebimento do valor junto àquela institui-
ção, que é mera depositária do dinheiro. Daí os movimentos para se limitar as sustações e os cheques
“pré-datados”, todos voltados a uma tentativa de se assegurar o pagamento pelo banco, livrando o co-
merciante do ônus de perseguir em juízo, junto ao emitente do título de crédito, o pagamento da obrigação
assumida.

As soluções do BACEN nem sempre são as mais acertadas tecnicamente. Não se lembrou até
hoje, por exemplo, que pelo conceito da própria Lei, só se pode sustar o pagamento de cheque que tenha
fundos, na medida em que não se suspende o que não é realizável, ou seja, o pagamento.

Por outro lado, a normatização do Código do Consumidor sobre a cobrança de dívidas é
tímida. A Seção relativa a esse tema contém um único artigo, o 42, para disciplinar um quadro tão com-
plexo, como visto.

Vale destacar ainda que a solução do problema da inadimplência no pagamento de cheques
caminha para a adoção crescente dos descontos automáticos em conta, via lançamentos eletrônicos de
cartões magnéticos, já utilizados em vários estabelecimentos e que têm um custo operacional cerca de três
vezes inferior ao do cheque, por cada lançamento feito.

Parece-me, enfim, que, na questão da inadimplência dos cheques, não há só “vilões”, nem
apenas “mocinhos”, entre comerciantes/credores e consumidores/emitentes. Cada categoria milita com
seus próprios interesses, direitos e obrigações dentro de um problema que, mais do que cambiário, é
inerente às próprias relações de consumo.

CELSO BARBI FILHO -  Questões Jurídicas sobre a Inadimplência no Pagamento do Cheque
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LIMITES DA RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
ENQUANTO DONA DE OBRA, NAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

DA EMPREITEIRA CONTRATADA POR LICITAÇÃO

MARCELO BARROSO LIMA BRITO DE CAMPOS*

 __________________________    SUMÁRIO   __________________________

1. A expressão: “Administração Pública”. 2. Inteligência do Enunciado da Súmula nº
331, IV, do TST, em face da Orientação Jurisprudencial nº 191, da Subseção I, da SDI,
do TST. 3. A forma: os contratos de empreitada e de prestação de serviços. 4. O
objeto: o serviço público e a obra pública 5. Os sujeitos: o tomador de serviços, o
prestador de serviços, o dono da obra, o empreiteiro e o subempreiteiro. 6. A questão
da responsabilidade. 7. Jurisprudência. 8. Conclusões.

1. A EXPRESSÃO: “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”

Prima facie, cumpre esclarecer que a expressão “Administração Pública” utilizada neste trabalho
é a mesma conferida por MARIA SÍLVIA ZANELLA DI PIETRO1, no sentido subjetivo ou formal,
para designar as pessoas jurídicas da administração direta (União, Estados e Municípios) e suas respec-
tivas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Por isso a
expressão é grafada com as iniciais maiúsculas para distingui-la do vocábulo “administração pública”,
que, em síntese, expressa a atividade ou função estatal.

2. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 331, IV, DO TST EM FACE DA
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 191, DA SUBSEÇÃO I, DA SDI, DO TST

O Enunciado da Súmula nº 331, IV, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), alterado pela
Resolução nº 96, de 11.09.00, publicada no DJU de 19.09.00, apesar das diversas interpretações em
contrário2, tem servido de fundamento para a condenação subsidiária da Administração Pública, enquan-
to tomadora de serviços, com relação às obrigações trabalhistas devidas, resultantes de contratação de
serviços prestados por empresas terceirizadas. Dispõe o citado verbete:

∗ Professor de Ciência Política da Faculdade de Direito da Univerdidade de Itaúna. Mestre em Administração Pública
pela Fundação João Pinheiro. Procurador do Estado de Minas Gerais. Membro do Centro de Estudos Celso Barbi Filho
da Procuradoria Geral do Estado de Minas Gerais.
1 DI PIETRO, Maria Sílvia Zanella. Direito administrativo. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1992.p. 48.
2 ANDRADE, Geraldo Hidelbrando de. A subsidiariedade do Estado nas obrigações trabalhistas das empresas
prestadoras de serviços contratadas por licitação. In: Direito Público: Revista da Procuradoria Geral do Estado de
Minas Gerais, Belo Horizonte, Del Rey, nº 3, jan./jun., 2000, pg. 259/274.
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331 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LEGALIDADE – REVISÃO DO
ENUNCIADO N. 256.

I – A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo
diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n. 6.019, de 3.1.74).

II – A contratação irregular de trabalhador, através de empresa interposta, não gera vínculo de
emprego com os órgãos da administração pública, direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da Constitui-
ção da República).

III – Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei
n. 7.102, de 20.6.83) de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-
meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade de a subordinação direta.

IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, implica na res-
ponsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos ór-
gãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das soci-
edades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do
título executivo judicial (art. 71 da Lei n. 8.666/93).

Também com base neste entendimento, equivocadamente, data venia, tem havido condena-
ções subsidiárias da Administração Pública com relação a encargos trabalhistas devidos e não pagos por
empreiteiras contratadas por licitação para realização de obra pública.

Porém, no caso de obrigações trabalhistas decorrentes de contrato de empreitada, deve ser
observado o disposto na Orientação Jurisprudencial nº 191, da Subseção I, da Seção de Dissídios Indi-
viduais (SDI-I), do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que dispõe:

191. DONO DA OBRA. RESPONSABILIDADE.

Diante da inexistência de previsão legal, o contrato de empreitada entre o dono da obra e o
empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas
pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora.

Surge aí a indagação: o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador
(empreiteira), induz responsabilidade subsidiária da Administração Pública enquanto dona da obra, quan-
to àquelas obrigações? A Orientação Jurisprudencial nº 191, da SDI I/TST excepcionaria a regra do
Enunciado da Súmula 331, IV/TST, ou seja, neste caso, haveria ausência de responsabilidade trabalhista
subsidiária da Administração Pública enquanto dona de obra?

A questão merece maiores considerações e demanda uma interpretação sistemática à luz dos
institutos de Direito Civil, de Direito Administrativo (cuja aplicação é permitida no Direito do Trabalho
pelo disposto no parágrafo único do art. 8º, da CLT) e do próprio Direito do Trabalho para elucidá-la. A
intenção é analisar a forma, o objeto e os sujeitos da relação jurídica em questão à luz dos institutos
analisados para responder fundamentadamente a indagação.

3. A FORMA: OS CONTRATOS DE EMPREITADA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A tradição romana nos relegou a tríplice divisão da locação: de coisas, de serviços e de obra.
Portanto, os contratos de empreitada (locatio conductio operis) e de prestação de serviços (locatio
conductio operarum) montam raízes nessa clássica maneira de se tratar a locação.  Logo, por terem sido
tratados como forma de locação, ambos têm afinidades e distinções que devem ser destacadas. Ressal-

MARCELO BARROSO LIMA BRITO DE CAMPOS - Limites de Responsabilidade da Administração Pública.
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vada a importância da locação de coisas, urge analisar apenas a locação de serviços e de obra para fins
de argumentação do texto.

O contrato de empreitada é regulamentado pelos artigos 1.237 ao 1.247 do Código Civil e
definido pelo emérito professor CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, como aquele:

“em que uma das partes (empreiteiro) se obriga, sem subordinação ou depen-
dência, a realizar certo trabalho para a outra (dono da obra), com material pró-
prio ou por este fornecido, mediante remuneração global ou proporcional ao
trabalho executado.”3

O contrato de prestação de serviços, por sua vez, é tratado nos artigos 1.216 a 1.236 do
Código Civil, sob o título de locação de serviços, sendo definido pelo já citado civilista CAIO MÁRIO
DA SILVA PEREIRA  “como aquele em que uma das partes se obriga para com a outra a fornecer-lhe a
prestação de sua atividade, mediante remuneração”.4

Em que pese a existência deste tipo de contrato de natureza cível, atualmente, a maior parte de
seu conteúdo migrou para o tipo de contrato denominado de trabalho, matéria afeta ao Direito do Traba-
lho, cujos contornos abrigam enorme polêmica.

Segundo WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO:
“a empreitada constitui também locação de serviços, conquanto de natureza
especial; tantas são as afinidades entre ambas que, muitas vezes, fácil não é
distinguir um e outro contrato, cujo objeto, em última análise, é o mesmo, o
trabalho humano.”5

Nada obstante as afinidades entre ambos os contratos, por serem tratados desde os primórdios
como locação, existem distinções básicas a saber:

Empreitada Prestação de Serviços independência entre locador (empreiteiro) e locatário (dono
da obra) subordinação entre o locador e o locatário objeto é a obra - objeto é o trabalho - remuneração
é proporcional à obra - remuneração é proporcional aos dias ou horas trabalhadas - o risco pode ser do
locador (empreiteiro) até a entrega da obra, na empreitada com fornecimento de material.- o risco é do
locatário.

Como se vê, apesar da linha tênue que divide os contratos de empreitada e de prestação de
serviços, existem distinções aptas a impor-lhes disciplina em apartado, cujos reflexos não se limitam à
seara do Direito Civil, pois também alcançam a do Direito do Trabalho.

O Enunciado da Súmula nº 331, IV, TST trata expressamente do contrato de prestação de
serviços, não podendo ser aplicado ao caso de obrigações trabalhistas da empreiteira, decorrentes de
contrato de empreitada celebrado com a Administração Pública para a realização de obra pública. Neste
caso, o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empreiteira, não induz à responsabilida-
de subsidiária da Pessoa Jurídica de Direito Público quanto àquelas obrigações. Deve ser observada a
Orientação Jurisprudencial nº 191, da SDI/TST, que exonera a Administração Pública, enquanto dona de
obra, de qualquer responsabilidade trabalhista decorrente do contrato de empreitada. Trata-se de caso
de responsabilidade única e exclusiva da empreiteira ou desta solidariamente com a subempreiteira, se for
o caso.

3 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. vol. III, p. 221.
4 Op. cit. p. 262.
5 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. 25.ed. São Paulo: Saraiva, 1987/1991.v.5, p. 194.
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4. O OBJETO: O SERVIÇO PÚBLICO E A OBRA PÚBLICA

Pode-se afirmar que a Administração Pública, quando contrata uma empresa para exercer pres-
tação de serviços de conservação, de limpeza, de vigilância, ou de digitação, dentre outros, está exercen-
do um serviço público, qualificado pelo eminente administrativista HELY LOPES MEIRELLES como
uma espécie de serviço administrativo que a Administração “executa  para atender as suas necessidades
internas ou preparar outros serviços que serão prestados ao público”.6

Sob esse prisma, não se pode comparar esse tipo de serviço público com a contratação pela
Administração Pública de empresa para construção de obra pública. Com efeito, serviço público e obra
pública são distintos segundo o escólio do Professor CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“Obra pública é a construção, reparação, edificação ou ampliação de um bem
imóvel pertencente ou incorporado ao domínio público. Obra pública não é
serviço público. De fato, serviço público e obra pública distinguem-se com grande
nitidez, como se vê da seguinte comparação:
a) a obra é em si mesma, um produto estático; o serviço é uma atividade, algo
dinâmico;
b) a obra é uma coisa: produto cristalizado de uma operação humana; o serviço
é a própria operação ensejadora do desfrute;
c) a fruição da obra, uma vez realizada, independe de uma prestação, é captada
diretamente, salvo quando é apenas o suporte material para a prestação de um
serviço; a fruição do serviço é a fruição da própria prestação, assim depende
sempre integralmente dela;
d) a obra, para ser executada, não presume a prévia existência de um serviço; o
serviço público, normalmente, para ser prestado, pressupõe uma obra que lhe
constitui o suporte material.”7

Portanto, para fins trabalhistas, atento não só à distinção entre o contrato de prestação de
serviços e o contrato de empreitada (institutos do Direito Civil), mas também à distinção entre serviço
público e obra pública (institutos do Direito Administrativo), pode-se afirmar, com maior segurança ainda,
que o Enunciado da Súmula nº 331, IV, TST, com a nova redação que abrangeu a Administração Pública,
refere-se expressamente a serviço público, latu sensu, excluindo de seu âmbito a questão da obra públi-
ca, cujo tratamento é conferido pelo disposto na Orientação Jurisprudencial nº 191, SDI I/TST.

5. OS SUJEITOS: O TOMADOR DE SERVIÇOS, O PRESTADOR DE SERVIÇOS, O DONO

DA OBRA, O EMPREITEIRO E O SUBEMPREITEIRO

Após análise da forma e do objeto, urge analisar os sujeitos envolvidos na questão sob comento.
Da mesma maneira que não se pode equiparar empreitada à prestação de serviços ou obra pública a
serviço público, também não se pode equiparar o dono da obra ao tomador de serviços, nem o dono da
obra ao empreiteiro ou ao subempreiteiro, nem o prestador de serviços ao empreiteiro.

6 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 18.ed. São Paulo: Malheiros, 1993. p.296.
7 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 4.ed. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 311.

MARCELO BARROSO LIMA BRITO DE CAMPOS - Limites de Responsabilidade da Administração Pública.
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5.1. O TOMADOR DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO AO DONO DA OBRA E O PRESTADOR

DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO AO EMPREITEIRO.

A Administração pública, quando contrata serviços, figura nessa relação contratual como
tomadora e a outra parte, como prestadora. Por outro lado, quando a Administração contrata realização
de obra, figura nessa relação como dona dela e a outra parte, como empreiteira.

Parece não haver maiores indagações sobre a impossibilidade de equiparação entre o tomador
de serviços e o dono da obra, nem entre o prestador de serviços e o empreiteiro, em razão da própria
natureza dos respectivos contratos celebrados e da atividade desenvolvida por cada qual, conforme já
elucidado nos itens anteriores.

A questão surge a respeito da possível equiparação, ou não, do dono da obra ao empreiteiro ou
subempreiteiro.

5.2. O DONO DA OBRA E O EMPREITEIRO OU SUBEMPREITEIRO

Em se tratando de contrato de empreitada, o empreiteiro compromete-se a executar a obra
certa e determinada, ao passo que compete ao dono da obra o pagamento do preço estabelecido. O
objeto do contrato é a obra e o dono visa ao resultado do trabalho e não ao trabalho propriamente dito.
Neste caso, o empreiteiro, por sua vez, pode contratar subempreiteiro ou empregados para realizar a
tarefa, guardando exclusivamente para si o vínculo jurídico estabelecido com estes.

Sobre a responsabilidade solidária preconiza o art. 896 do Código Civil:
... “Art. 896 - a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das
partes.”

E, no ordenamento pátrio, há completa ausência de previsão legal sobre eventual responsabili-
dade (solidária ou subsidiária) entre o dono de obra e o empreiteiro, quanto a encargos trabalhistas dos
empregados contratados por este.

Assim, deve ser respeitado também o art. 5º, II, da CF/88, segundo o qual ninguém é obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Esta ausência de previsão legal prestigia a
característica do contrato de empreitada, que preserva a completa independência entre o dono da obra e
o empreiteiro.

A previsão legal da responsabilidade sobre os encargos trabalhistas decorrentes do contrato de
empreitada remete ao art. 455 da CLT, prevendo, tão somente, a responsabilidade do empreiteiro e do
subempreiteiro nos seguintes termos:

 ... “Art. 455 – Nos contratos de subempreitada responderá o subempreiteiro
pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo to-
davia, aos empregados, o direito de reclamação contra o empreiteiro principal
pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro.
Parágrafo único – Ao empreiteiro principal fica ressalvada, nos termos da lei
civil, ação regressiva contra o subempreiteiro e a retenção de importâncias a
estes devidas, para a garantia das obrigações previstas neste artigo.”

Cumpre destacar a distinção entre a relação do dono da obra com o empreiteiro - representada
pelo contrato de empreitada, de natureza eminentemente civil (locatio conductio operis) - e a relação
entre o empreiteiro e os seus empregados - representada pelo contrato de trabalho, conseqüentemente de
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natureza trabalhista. O dono da obra não pode responder por créditos trabalhistas dos empregados
porque a relação entre eles não existe.

Mas se a relação entre o empreiteiro principal e o subempreiteiro é também de natureza civil,
por que então a legislação (art. 455, CLT) previu a responsabilidade do empreiteiro principal quanto a
créditos trabalhistas dos empregados do subempreiteiro? Não haveria, aqui, um precedente para se ad-
mitir, portanto, a responsabilidade do dono da obra sob o mesmo raciocínio, equiparando-o ao emprei-
teiro principal?

Primeiro, deve-se deixar clara a inexistência dessa previsão legal e a impossibilidade de inter-
pretação extensiva ou aplicação da analogia neste sentido, por causar gravame ao dono de obra, que está
amparado pelo disposto no art. 5º, II, CF/88 e pela norma inserta no art. 896 do Código Civil Brasileiro,
segundo a qual a solidariedade não se presume, mas resulta da lei ou da vontade das partes.

Segundo, porque a atividade do empreiteiro e do subempreiteiro é diversa da atividade do dono
da obra: enquanto aqueles realizam obras, tendo-as como atividade permanente ou atividade-fim, este
apenas se beneficia das obras para prestar sua atividade, logo, estas se tornam um meio para execução da
sua real atividade-fim, que é diversa.

A Administração Pública não realiza obra para vendê-la, objetivando lucro, mas visa realizá-la
apenas para melhorar o desenvolvimento da prestação de serviços públicos. Em resumo, para a Adminis-
tração Pública inexiste finalidade econômica na obra.

Logo, não se pode tratar aquele que realiza a obra como sua atividade-fim da mesma forma
daquele dependente da obra apenas como atividade-meio; por isso a lei dosou a aplicação da responsa-
bilidade, limitando-a apenas àqueles que têm na obra a atividade-fim.

6. A QUESTÃO DA RESPONSABILIDADE

O conceituado Professor EDUARDO GABRIEL SAAD, em comentários ao art. 455, CLT,
após reconhecer a ausência de responsabilidade do dono de obra, ressalva que:

“finalmente, o artigo em epígrafe e alguns julgados da Justiça do Trabalho dei-
xam claro que não cabe ao dono da obra qualquer responsabilidade pelo
descumprimento de obrigações trabalhistas por parte do empreiteiro ou
subempreiteiro.   Entendemos,  porém,  em face das normas do Código Civil,
atinentes a responsabilidade civil, pode ser declarado culpado, pelos danos so-
fridos pelos empregados do subempreiteiro sem idoneidade financeira, por ha-
ver escolhido, sem o necessário cuidado, o empreiteiro incumbido da constru-
ção de seu interesse”.8

Com esse argumento, a inidoneidade financeira do empreiteiro acarretaria numa espécie de
responsabilidade subsidiária do dono da obra, pois haveria culpa in eligendo de sua parte, pela escolha
de empresa que não quitou os direitos trabalhistas de seus empregados.

Neste ponto, exsurge a questão da responsabilidade da Administração Pública: seria ela de
forma objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República de 1988? Ao empregado da
empreiteira ou subempreiteira, reclamante em processo trabalhista, caberia provar somente o
inadimplemento das obrigações trabalhistas da empreiteira para responsabilizar a Administração Pública?

A negativa se impõe.
Dispõe o art. 37, §6º, da Constituição da República de 1988:

8  SAAD, Eduardo Gabriel. Consolidação das leis do trabalho comentada. 34.ed. São Paulo: LTr, 2001.

MARCELO BARROSO LIMA BRITO DE CAMPOS - Limites de Responsabilidade da Administração Pública.
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... “Art. 37 - ...

... §6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualida-
de, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.”

Ora, a norma inserta no §6º, do art. 37, da CF/88 trata de serviço público, que, conforme já
demonstrado, diverge da obra pública, de forma que o contido neste dispositivo não abrange os contratos
de empreitada que a Administração Pública celebra com empreiteiras, mas tão somente os contratos de
prestação de serviços celebrados com prestadoras de mão-de-obra para limpeza, conservação, vigilân-
cia, digitação de dados, enfim, todos os serviços públicos de natureza meramente administrativa, confor-
me já classificado.

É certo que a questão comporta célebre divergência doutrinária no âmbito do Direito Adminis-
trativo, contudo, para efeitos trabalhistas não se pode adotar tese diversa da inaplicabilidade da respon-
sabilidade objetiva do caso sob análise, sob pena de se ferir toda a interpretação sistemática da lei e da
doutrina até então analisadas.

Afastada a responsabilidade objetiva, convém esclarecer, porém, que a Administração Pública
não se exonera completamente da responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas, pois que esta exis-
te. Contudo, neste caso, a responsabilidade é subjetiva, cabendo ao interessado provar o fato lesivo, o
dano e o nexo causal, por culpa ou dolo.

Com efeito, ao contratar a empreiteira, pressupõe-se que a Administração Pública tenha realiza-
do o competente procedimento licitatório, com base na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. Tal
contrato, uma espécie de ato administrativo, goza da presunção relativa de veracidade e de legitimidade,
admitindo prova em contrário. Logo, o empregado da empreiteira ou subempreiteira, reclamante em
processo trabalhista, atrai para si o ônus de provar que a licitação incorreu em fraude ou nulidades aptas
a descaracterizar o contrato celebrado, responsabilizando, assim, a Administração Pública pelo que de-
veria ter zelado: a correta aplicação da lei.

Como se vê, eventual responsabilidade da Administração Pública adviria de falhas no procedi-
mento licitatório, provadas judicialmente, e não do simples fato de ter contratado licitamente a empreiteira
para realizar obra pública. Em outras palavras, só seria admitida a culpa in procedendo por parte da
Administração Pública no procedimento licitatório. Não se pode cogitar de culpa in eligendo em uma
regular licitação que visa justamente contratar a empresa que preencha os exigentes requisitos da Lei
8.666/93, elencados, dentre outros no seu art. 27, como a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a
qualificação econômico-financeira e a regularidade fiscal.

Impossível se admitir a culpa in vigilando por parte da Administração Pública quanto ao caso
em questão.

A Administração Pública9, ao contratar empresa para realização de obra, não intenciona, nem
pode intencionar, celebrar o contrato para fiscalizar a empresa, pois o objeto do contrato é a obra.
Incumbe à Administração Pública fiscalizar a obra.

Os diversos instrumentos acauteladores ajustados para serem observados durante o contrato,
como a exigência de comprovação pelo empreiteiro do cumprimento das obrigações sociais, previdenciárias
e trabalhistas para liberação de valores por parte da Administração Pública10, não têm força jurídica para

9 Confira: Hely Lopes Meirelles, Maria Sílvia Zanella Di Pietro, Celso Antônio Bandeira de Melo e José Cretella Júnior. Ainda,
recente julgado do TAMG representado pelo Acórdão proferido na Apelação Cível nº 211.709-9, pela 1ª Câmara Cível, em 13/08/96,
aborda extensivamente a matéria, consignando divergências entre os Juizes prolatores.
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atrair para esta a responsabilidade pelo pagamento de tais encargos. Na verdade, tal expediente constitui-
se um termômetro para que a Administração averigúe as condições da contratada. Trata-se de um indicativo
da saúde financeira da contratada para saber se haverá condições de concluir a obra.

Não existe dispositivo legal que obrigue a Administração a arcar com adimplemento das parce-
las trabalhistas11 de encargo da empreiteira que contrata; pelo contrário, a lei já cuidou dessa obrigação
ao dispor no art. 71 e seu §1º, da Lei 8.666/93, com a redação conferida pela Lei nº 9.032/95, que:

“... Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
§1º. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de
Imóveis.”

Logo, o administrador público não pode extrapolar o que lhe compete, por força do princípio da
estrita legalidade. Não lhe cabe preocupar-se, precipuamente, com a fiscalização das obrigações da
empresa perante seus empregados porque a lei lhe conferiu a segurança de que os encargos trabalhistas
são de responsabilidade da empreiteira, impondo-lhe tão somente a fiscalização da execução da obra
(art. 58, III, Lei nº 8.666/93).

Como demonstrado, não se pode admitir a culpa in vigilando da Administração, visto que não
é sua finalidade fiscalizar a contratada e já existe previsão legal neste sentido, imputando expressamente a
responsabilidade das obrigações trabalhistas à empreiteira. Ainda, como já foi mencionado, inexiste vín-
culo entre os empregados que realizam a obra e a dona da obra, sendo mais um motivo da inexistência do
dever de vigilância por parte desta quanto às obrigações trabalhistas.

Por derradeiro, no caso de dolo no processo licitatório, devidamente provado pelo interessado,
também se admitiria a responsabilidade da Administração Pública por ato de seu servidor, que seria
responsabilizado regressivamente.

7. JURISPRUDÊNCIA

Mesmo antes do aparente conflito entre o Enunciado da Súmula nº 331, IV, TST e a Orientação
Jurisprudencial nº 191, da SDI/TST, proferiram-se julgamentos de diversas ordens em sentidos opostos.
Alguns julgados fundamentaram pela responsabilidade solidária, outros pela subsidiária e outros pela

10 No Estado de Minas Gerais tal cautela advém do §3º, do art. 85, da Lei Estadual nº 9.444/87, com a nova redação
conferida pela Lei Estadual nº 13.407/99.
11 Em princípio, poder-se-ia afirmar que o mesmo não ocorre quanto às obrigações previdenciárias, ou seja, quanto a
estas, a Administração Pública seria responsabilizada de forma solidária em face de eventual inadimplemento, tendo em
vista o disposto no §2º, do art. 71, da Lei nº 8.666/93 e no §3º, do art. 85, da Lei Mineira nº 9.444/87, com a nova redação
conferida pela Lei nº 13.407/99. Contudo, à luz da nova redação do art. 31 da Lei 8.212/91 impõe-se conclusão diversa,
como bem ressaltou o ilustre Procurador do Estado de Minas Gerais Paulo de Tarso em seu trabalho entitulado “A
responsabilidade solidária da Administração Pública pelos encargos de origem previdenciária decorrentes da execução
de contrato por ela entabulado e a Lei n. 8.212/91”, In: Direito Público. Revista da Procuradoria Geral do Estado de Minas
Gerais. Belo Horizonte: Del Rey, n. 3, jan./jun. 2000, pg. 247/258, ao dispor que: “Enfim, a conjugação dos citados
preceptivos leva à conclusão de que, em se tratando de contrato de prestação de serviços contínuos, caberá à Adminis-
tração Pública do Estado de Minas Gerais exigir a comprovação a que se refere o §3º do art. 85 da Lei n. 9.444/87. Não há,
todavia, como se procurou demonstrar na precedência, cogitar-se da aventada responsabilidade da Administração
Pública pelos encargos de natureza previdenciária, porquanto abjurada pela nova redação emprestada ao art. 31 da Lei
n. 8.212/91”.

MARCELO BARROSO LIMA BRITO DE CAMPOS - Limites de Responsabilidade da Administração Pública.
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inexistência de responsabilidade da Administração Pública face às obrigações trabalhistas não adimplidas
pelo empreiteiro, decorrentes da execução da obra pública.

Porém, a questão ainda pende de uma consolidação jurisprudencial, que se direciona ao reco-
nhecimento da ausência de responsabilidade da Administração Pública, no caso em tela.

Com efeito, o recente julgado do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, pela sua
3ª Turma, no Recurso Ordinário RO/6405/00, cujo Relator é o eminente Juiz Jales Valadão Cardoso,
decidiu pela ausência de responsabilidade da Administração Pública, como se denota da ementa do
referido julgado, cuja vênia se roga para colacionar:

“RECURSO NECESSÁRIO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DONO DA OBRA – ARTIGO 455 CLT –
PRECEDENTE 191 DA SDI/TST – A contratação de empreiteira global para
construção de obra, mediante procedimento licitatório regular, deixa a Administra-
ção Pública empreitante na posição de dona da obra, atraindo a aplicação, em face
da pretendida responsabilidade trabalhista, da regra do artigo 455 CLT e Prece-
dente 191 da SDI/TST. Recurso “ex officio” a que se dá provimento, para absol-
ver o Município da condenação que lhe foi imposta.” (publicado no Diário do Judi-
ciário do Minas Gerais, em 27/03/01, página 10)

Na mesma linha, ainda que com fundamentação diversa, vem se manifestando o Egrégio Tribu-
nal Regional do Trabalho da 4ª Região, por meio de vários julgados12, destacando-se as seguintes emen-
tas:

“RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO
DONO DA OBRA. CONTRATO DE EMPREITADA. O autor não foi contrata-
do nem estava subordinado ao Município de Porto Alegre. A hipótese, no caso, é
formalização de contrato de empreitada, sendo improcedente a ação quanto ao
segundo reclamado. Não incidência da orientação jurisprudencial traçada no Enun-
ciado 331, inciso IV, do C. TST. Apelo provido, para afastar a responsabilidade
subsidiária imputada ao Município, excluindo-o da lide. (TRT, 4ª Região, 1ª Turma,
processo REO/RO nº 96.032510-7, Juíza Relatora Maria Helena Mallmann Sulzbach,
publicado no DJRS de 15/06/98).
“CONTRATO PARA A ENTREGA DE OBRA CERTA. MUNICÍPIO.
INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 331 DO TST.  Evidenciada a
contratação de obra certa, em que o Município é o dono da obra, não se cogita da
aplicação do Enunciado 331 do TST, restrita à hipótese de contratação para pres-
tação de serviços. Apelo a que se dá provimento, para absolver o Município da
condenação imposta. (TRT, 4ª Região, 4ª Turma, processo REO/RO nº 00277.018/
97-8, Juiz Relator Flávio Portinho Sirangelo, publicado no DJRS de 05/03/01).

12  Neste mesmo sentido: a) REO/RO nº 01318.731/96-8, 1ª Turma, Juiz Relator Álvaro Davi Boessio, publicado no DJ de
10/11/97; b) REO/RO nº 00229.333/97-4, 2ª Turma, Juiz Relator Denise Maria de Barros, publicado no DJ de 20/11/00; c)
REO/RO nº 01612.732/95-0, 2ª Turma, Juíza Relatora Dulce Olenca Baumgarten Padilha, publicado no DJ de 17/07/00; d)
REO/RO nº 00237.403/96-0, 2ª Turma, Juíza Relatora Jane Alice de Azevedo Machado, publicado no DJ de 07/02/00; e)
REO nº  01151.922/98-6, 5ª Turma, Juiz Relator José Carlos de Miranda, publicado no DJ de 22/01/01; f) REO/RO nº
80075.871/97-1, 5ª Turma, Juiz Relator Juraci Galvão Júnior, publicado no DJ de 27/03/00; g) REO/RO nº  02302.771/98-2,
5ª Turma, Juiz Relator Jorge Leônidas Melo Pinho, publicado no DJ de 19/03/01; h) REO/RO nº 01658.732/95-2, 6ª Turma,
Juiz Relator Gilberto Porcello Petry, publicado no DJ de 13/10/97.



50

O Colendo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região também prolatou vários acórdãos13

acolhendo a tese de exclusão da responsabilidade da Administração quanto a débitos trabalhistas da
empreiteira:

“MUNICÍPIO. DONO DA OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU
SUBSIDIÁRIA. Não há dispositivo legal em nosso ordenamento jurídico que atri-
bua ao “dono da obra” a responsabilidade solidária ou subsidiária com o empreitei-
ro ou construtor pelos débitos trabalhistas, não podendo o Judiciário fazê-lo.
Inaplicável, também, o Enunciado 331 do E. TST, uma vez que não se trata de
terceirização de serviços. (TRT, 15ª Região, 1ª Turma, RO nº 000606, Juiz Relator
Eduardo Benedito de Oliveira Zanella, publicado no DOE de 08/05/01).

Por fim, cumpre ressaltar acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal Regional do Traba-
lho da 20ª Região, no julgamento da Ação Rescisória nº 1566/96, cujo Relator foi o Juiz Eliseu Nasci-
mento, que rescindiu o julgado para reconhecer a ilegitimidade de entidade da Administração Indireta
Federal, no caso a Petrobrás, para responder sobre obrigações trabalhistas de empresa contratada para
execução de obra pública, cuja ementa é a seguinte:

“AÇÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO DE LITERAL
DISPOSIÇÃO DE LEI – PROCEDÊNCIA. Comprovado que a sentença
rescindenda impôs ao órgão da administração pública indireta obrigação solidária
relativa aos encargos trabalhistas de empresa legalmente contratada para presta-
ção de serviços não inseridos em sua atividade fim, cumpre decidir-se pela proce-
dência da ação rescisória, posto que viola a literal disposição do art. 71, caput, e
§1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que revigora a mesma norma contida
no art. 61, §1º do Decreto Lei nº 2.300/86, às quais não se reporta o Enunciado nº
331/TST, e, ainda, o art. 896, do Código Civil. Aplicabilidade do art. 485, inciso V,
do CPC. (publicada no DJSE de 03/02/97).

8. CONCLUSÕES

I. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador (empreiteiro) não induz res-
ponsabilidade subsidiária e muito menos solidária da Administração Pública que o contrate por licitação,
quanto àquelas obrigações. Inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 191, da SDI I, do TST c/c o
Enunciado da Súmula nº 331, IV, do TST;

II. A Orientação Jurisprudencial nº 191, da SDI I, do TST, trata de situação decorrente de contrato de
empreitada, enquanto que o Enunciado da Súmula nº 331, IV, do TST, refere-se a contrato de prestação
de serviços, de natureza diversa, mesmo porque obra pública e serviço público também são distintos;

13 Confira:  a) RO nº 000605, 1ª Turma, Juiz Relator Antônio Miguel Pereira, publicado no DOE de 08/05/01; b) RO nº
019088, 1ª Turma, Juiz Relator Fernando da Silva Borges, publicado no DOE de 15/01/01; c) RO nº 023492, 3ª Turma, Juiz
Relator Samuel Corrêa Leite, publicado no DOE de 19/10/00; d) RO nº 026261, 3ª Turma, Juiz Relator Domingos Spina,
publicado no DOE de 31/07/00; e) RO nº 020606, 5ª Turma, Juíza Relatora Olga Ainda Joaquim Gomieri, publicado no
DOE de 31/07/00.

MARCELO BARROSO LIMA BRITO DE CAMPOS - Limites de Responsabilidade da Administração Pública.
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III. Inadmissível a equiparação da Administração Pública, enquanto dona de obra, à empreiteira ou
subempreiteira, por completa ausência de previsão legal;

IV. A responsabilidade subsidiária da Administração Pública, enquanto dona  de obra, no que se refere a
obrigações trabalhistas da empreiteira, tem caráter subjetivo e limita-se exclusivamente ao caso de culpa
in procedendo ou dolo de seu servidor, apurados no procedimento licitatório, cujo ônus da prova compe-
te ao interessado, observada a presunção de veracidade da licitação, enquanto ato administrativo.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIREITO DE GREVE

MARCELO ADRIANO MENACHO DOS ANJOS*

 __________________________    SUMÁRIO   __________________________

1. O modelo trabalhista brasileiro  2. Breve histórico do direito de greve nas Constitui-
ções brasileiras  3. A greve como instrumento de participação política próprio das de-
mocracias  4. O direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada  na Constituição
Federal de 1988  5. O direito de greve dos servidores públicos na Constituição Federal
de 1988  6. O dissídio coletivo e a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores
públicos como mecanismos de prevenção à incidência de greves.

1. O MODELO TRABALHISTA BRASILEIRO

A greve deve ser considerada um fenômeno social  destinado a manifestar o inconformismo dos
trabalhadores para com seus patrões no que se refere às condições de trabalho e remuneração e ao
mesmo tempo exercer sobre os empregadores a influência necessária e eficiente ao atendimento de suas
reivindicações.

Como um fenômeno social o movimento paredista ainda é entendido até os dias atuais notadamente
por ser esta sua essência, conforme nos informa a sociologia. Suas origens remontam às origens do
próprio capitalismo industrial que ao revolucionar a face da terra1  com novas técnicas de produção
estabeleceu a partir daí uma nova ordem, baseada na exploração exaustiva da mão de obra humana.

O fenômeno social da greve passou a ter manifestação ainda que incipiente no Brasil nos primei-
ros anos do século XX, período em que remonta o aparecimento de uma industrialização. Neste período
a sociedade passou por inúmeras transformações que vieram a determinar o surgimento na seara jurídica
de leis que regulassem essa  nova relação entre sujeitos ocorrida no seio da sociedade, a relação patrão
empregado.

As bases do modelo trabalhista brasileiro foram lançadas nos anos 30 e 40  no governo Getúlio
Vargas, momento em que se aparatou o Estado para atender à demanda social representada pela neces-
sidade de solução das questões relativas ao trabalho.2  Em 1930 foi criado o Ministério do Trabalho, da
Indústria e Comércio e posteriormente a ele toda uma estrutura estatal voltada para fiscalizar as classes
operárias de maneira a inviabilizar a sua auto-organização. Paralelamente a estas questões várias leis
estabeleciam intensa proteção do trabalhador  instituindo a concessão de férias, limite de  08 horas na
jornada de trabalho e outros mais. Adotou-se em 1931, o sistema da unidade sindical, ou seja, do reco-

∗ Juiz Auditor da Justiça Militar em Minas Gerais. Ex-Procurador do Estado de Minas Gerais. Mestre em Direito

Constitucional pela UFMG. Professor de Direito Constitucional do Centro Universitário de Belo Horizonte.
1 A terra aqui é entendida como a Inglaterra dos séculos XVIII e XIX.
2 FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1995. P.335.
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nhecimento pelo Estado de um único sindicato por categoria profissional, sendo o sindicato definido como
órgão consultivo e de colaboração com o Poder Público.

Ao longo de todo esse período foi notada uma intensa presença do Estado que de um lado
instituía direitos e mecanismos de proteção de uma classe trabalhadora que estava em formação e de
outro dotava o Poder Público de todo o controle dessa classe trabalhadora e sua atuação frente aos
patrões para desta forma evitar o surgimento de uma classe operária dotada de consciência coletiva e
capacidade própria de ação.

As questões que interessavam aos trabalhadores e aos empregadores como classes  sociais
eram retiradas do contexto sócio-político da sociedade civil e transferidas para as fímbrias do Estado
transformando-se assim as questões sociais em verdadeiras questões de Estado.3  Neste contexto é pos-
sível perceber a existência de um modelo trabalhista corporativista, autocrático e de inspiração notadamente
fascista, conforme experiência italiana da primeira metade do século XX.

Analisando o corporativismo e estabelecendo relações  deste com o exercício da democracia,
Kelsen4  apresenta as dificuldades enfrentadas pelas organizações corporativas de participar de forma
mais eficiente no cenário sócio-político próprio das democracias, concluindo que o corporativismo aten-
de melhor aos interesses de um regime autocrático em razão das agremiações estarem voltadas à satisfa-
ção dos interesses específicos e às vezes  peculiares da própria categoria profissional em prejuízo de uma
visão da sociedade como um conjunto de interesses plurais que deve ser harmonizado.

2. BREVE HISTÓRICO DO DIREITO DE GREVE NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS

A primeira Constituição brasileira a fazer menção à greve foi a Carta Política de 1937, outorga-
da por Getúlio Vargas em seu Estado Novo. O tratamento dado ao fenômeno social em questão foi algo
muito diferente de um direito dos trabalhadores, estabelecendo o legislador constituinte expressa vedação
à ocorrência desta manifestação política e social. O art. 139 do texto legal em comento assim determina
em sua parte final:

“Art. 139 -  ..................................................................................................
A greve e o lock-out são declarados recursos anti-sociais, nocivos ao trabalho
e ao capital e incompatíveis com os superiores interêsses  da produção nacional.”

Foi exatamente este comando constitucional aliado a todo o aparato estatal que se estabeleceu
nos anos 30 e início dos anos 40 que deram a tônica  nas relações de trabalho no início da era industrial
brasileira. Paradoxalmente o constituinte de 1937 taxava de anti-social um recurso que era próprio das
democracias e que se constituía em uma das mais autênticas manifestações sociais. Não há democracia
em uma sociedade sem que o segmento mais numeroso da população, a classe trabalhadora,  possa
experimentar a auto-tutela e assim sofrer todo o ônus ou o bônus de suas próprias ações5.

A Constituição de 1946, dispondo de forma diametralmente oposta apresentou a greve pela
primeira vez como um direito atribuindo ao legislador ordinário a competência para sua regulamentação.
O art. 158, em breves palavras assim dispunha: “Art. 158 – É reconhecido o direito de greve, cujo
exercício a lei regulará.” Entretanto, é importante notar que o mandamento constitucional da Carta de

3 DELGADO, Maurício Godinho. A democratização do modelo sindical brasileiro e a convenção 87 da OIT. Revista da
Faculdade Mineira de Direito - PUC Minas, ano 3, n. 5 e 6, p. 209, 1º e 2º sem. 2000.
4 KELSEN, Hans. A democracia. 1993. p. 65.
5 DELGADO, Maurício Godinho. A democratização do modelo sindical brasileiro e a convenção 87 da OIT. Revista da
Faculdade Mineira de Direito - PUC Minas, p. 212.
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1946 não foi o suficiente para romper com o modelo adotado anteriormente, a experiência democratizante
vivida entre 1945 e 1964 não alterou substancialmente as bases da relação patrão - empregado.

A Constituição de 1967 ao normatizar a questão da greve inovou em alguns aspectos de manei-
ra a restringir o exercício desse direito, estabelecendo em seu art. 162 – “Não será permitida greve nos
serviços públicos e atividades essenciais, definidas em lei.” E no artigo 165 inciso XXI acrescentava: “Art.
165 – A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos termos da
lei, visem à melhoria de sua condição social:  XXI – greve, salvo o disposto no art. 162.”

Na Carta Constitucional em questão, faz-se referência pela primeira vez à greve dos servidores
públicos com a respectiva vedação expressa, marcadamente por se considerar no mencionado período
recente de nossa história o serviço público como seara estratégica aos interesses de uma necessária e tão
propalada segurança nacional. Pela primeira vez também o texto constitucional proíbe o exercício do
direito de greve nas atividades consideradas essenciais, determinando à lei a tarefa de estabelecer quais
seriam os serviços essenciais.

3. A GREVE COMO INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA PRÓPRIO DAS
DEMOCRACIAS

A palavra greve deriva do francês grève, originado da frase faire grève, ou reunir-se na praça
de greve, conforme De Plácido e Silva6 . Originariamente era o nome da praça em Paris para onde os
trabalhadores se dirigiam quando decidiam paralisar as atividades laborativas até que suas reivindicações
fossem atendidas pelos empregadores.

A greve nada mais é do que a abstenção pacífica do trabalho, trata-se de um direito que só pode
ser exercido coletivamente. Muito embora seja medida extrema para fazer com que o empregador sofra
as conseqüências econômicas da paralisação e assim seja compungido a ceder às reivindicações dos
trabalhadores é importante lembrar que a greve só existirá como um direito no seio dos regimes políticos
democráticos. O exercício do direito de greve nada mais é do que um importante instrumento de partici-
pação política.

Em sua essência toda e qualquer greve tem natureza eminentemente política, pois, através dela
os trabalhadores visam à instituição de uma política salarial que lhes seja mais favorável e evidentemente,
de melhores condições de trabalho. Os próprios pressupostos de uma greve exercida dentro dos
parâmetros estabelecidos pelo Direito de um regime político democrático dão notícia da existência de um
certo grau de maturidade da classe trabalhadora, pois, só se deve cogitar da realização de uma greve
quando se mostra frustrada a negociação. A decisão de se fazer a greve deve ser uma questão amplamen-
te discutida e votada em assembléia geral dentro do respectivo sindicato.

Ainda assim é necessário ressaltar que muito embora seja a greve a expressão de um fenômeno
social de caráter essencialmente político em um sentido amplo é possível destacar a existência de greves
políticas em sentido estrito, são as chamadas greves gerais em que praticamente a totalidade das catego-
rias profissionais paralisam suas atividades. Nestas greves o destinatário do movimento não é o emprega-
dor, mas o próprio Poder Público e têm como finalidade a instituição de políticas públicas que lhes asse-
gurem o acesso ao trabalho, a melhores condições de trabalho e a uma efetiva melhora de natureza
salarial.

Quando se apresenta o direito de greve como um mecanismo próprio das democracias não se
pretende aqui fazer menção à democracia meramente política, e portanto apenas afeta à participação
política dos cidadãos na formação da vontade do Estado, mas sim à democracia social, que considera o

6 SILVA, De Plácido. Vocabulário jurídico. 1990.  p. 364.
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indivíduo na multiplicidade de seus status, conforme Norberto Bobbio7 apresenta a importante evolução
da democracia política à democracia social.

São os ideais de liberdade e igualdade que norteiam a efetiva realização de um movimento
grevista dotado da necessária  legitimidade e concretizado dentro dos  parâmetros estabelecidos pelo
Estado de Direito. As reivindicações em si visam à conquista ou efetivação do princípio da igualdade de
maneira a assegurar-se a todos os indivíduos as mínimas condições necessárias a uma vida  com dignida-
de. Não se trata de uma igualdade meramente formal ou burguesa, mas de uma igualdade que implique na
potencialização das oportunidades de forma a garanti-las a todos.

O ideal de liberdade relaciona-se  com um movimento grevista através da simples liberdade de
realizá-lo, conjugando-se assim a liberdade que possibilita a manifestação desse fenômeno social com a
igualdade personificada no anseio de satisfação das mínimas condições de vida necessárias à dignidade
humana tem-se como produto o amadurecimento da democracia.

Entender a greve como um direito  próprio dos regimes democráticos seria exatamente estender
a todos os trabalhadores o direito de participação consciente no processo político e econômico da nação
deixando assim este importante fenômeno social de ser entendido como um recurso contrário ao capital e
ao trabalho para ser um fator de harmonização dos conflitos e tensões porventura existentes entre o
capital e o trabalho.

4. O DIREITO DE GREVE DOS TRABALHADORES DA INICIATIVA PRIVADA NA CONS-
TITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

O legislador constituinte de 1988 assegurou aos trabalhadores da iniciativa privada de forma
ampla e irrestrita o direito de greve a todas as categorias profissionais, diferentemente do que estabelecia
a Constituição anterior que proibia a greve nas atividades e serviços considerados essenciais. Conferiu
aos próprios trabalhadores o poder de decisão sobre a oportunidade de exercê-lo e quais seriam os
interesses a serem defendidos por meio do movimento paredista.

O exercício do direito de greve de acordo com o art. 9º e seus parágrafos da Constituição da
República não depende de nenhuma regulamentação, trata-se de norma constitucional de eficácia plena
que apresenta em seu conteúdo todos os elementos necessários à sua aplicabilidade. A regulamentação
necessária  deferida à lei ordinária é apenas a estabelecida  para a definição das atividades e serviços
considerados essenciais no que tange ao atendimento em escala mínima desses serviços à comunidade.
Foi também deixado para o legislador infraconstitucional a instituição de penas em razão dos abusos
cometidos na greve.

A lei que disciplina o exercício do direito de greve e estabelece quais são os serviços considera-
dos essenciais e os parâmetros daquilo que se constituiria em um abuso no exercício desse direito é a Lei
nº 7.783 de 1989. Esta lei prevê a existência de toda a situação fática além dos procedimentos necessá-

7 BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade. 2000. p.156. – Nesta passagem o mencionado autor preleciona: “Em
termos sintéticos, pode-se dizer que, se hoje se deve falar de um desenvolvimento da democracia, ele consiste não tanto,
como erroneamente muitas vezes se diz, na substituição da democracia representativa pela democracia direta
(substituição que é de fato, nas grandes organizações, impossível), mas na passagem da democracia na esfera política,
isto é, na esfera em que o indivíduo é considerado como cidadão, para a democracia na esfera social, onde o indivíduo
é considerado na multiplicidade de seus status, por exemplo de pai e de filho, de cônjuge, de empresário e de trabalhador,
de professor e de estudante e até de pai de estudante, de médico e de doente, de oficial e de soldado, de administrado,
de produtor e de consumidor, de gestor de serviços públicos e de usuário etc.; em outras palavras, na extensão das
formas de poder ascendente, que até então havia ocupado quase exclusivamente o campo da grande sociedade política
( e das pequenas e muitas vezes politicamente irrelevantes associações voluntárias), ao campo da sociedade civil em
suas várias articulações , da escola à fábrica.”
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rios ao exercício desse direito. A lei de greve trata a greve como um direito coletivo e que só pode ser
exercido coletivamente caso seja frustrada a negociação entre trabalhadores e empregadores, além da
exigência de notificação da entidade patronal ou dos empregadores diretamente interessados em um
prazo de até 48 horas antes da paralisação.

A decisão de se deflagrar a greve é uma decisão que deve ser tomada em assembléia geral nos
termos do estatuto do sindicato, donde deverão também surgir as reivindicações que os trabalhadores
desejam ver atendidas através do movimento. Com relação às reivindicações é necessário ressaltar que
estas poderão ser apenas as que estiverem relacionadas às melhores condições de trabalho e às de
natureza salarial. Isto porque a greve é um instrumento que os trabalhadores têm e que deve ser usado
exclusivamente contra o empregador com o objetivo de levá-lo a retribuir de forma mais justa o trabalho
ou estabelecer condições mais dignas para a prestação do serviço. Não entra no conceito legal de greve
aquela de cunho político em que se busca o atendimento de reivindicações direcionadas ao poder público,
o que foge evidentemente ao âmbito das reivindicações a serem atendidas através do direito de greve.

O exercício da greve como um direito é percebido mais exatamente na proibição aos emprega-
dores de rescindir o contrato de trabalho dos grevistas durante o movimento, esta sim é a grande garantia
que o direito de greve assegura aos trabalhadores, sendo vedado ao empregador também a contratação
de trabalhadores substitutos, salvo  nas hipóteses de garantia dos serviços essenciais e daqueles cuja
paralisação resulte prejuízos irreparáveis.

A participação do trabalhador na greve irá suspender o contrato de trabalho, devendo a relação
de trabalho no que se refere a este período ser regida pelo acordo coletivo, pela convenção coletiva, pelo
laudo arbitral ou por decisão da Justiça do Trabalho. Se por um lado o trabalhador terá a garantia de que
não ocorrerá a rescisão do contrato de trabalho, cumpre notar que o mesmo deverá arcar com as conse-
qüências que poderão advir da greve, conseqüências estas perfeitamente lícitas sendo a primeira delas o
não recebimento dos salários durante o período de paralisação, o que se apresenta como algo bastante
razoável, pois se não houve a prestação do serviço não poderá haver a contraprestação do salário.

Outro aspecto relevante é a possibilidade de contratação de trabalhadores substitutos para a
manutenção dos serviços ou atividades considerados essenciais8 , sendo tidos como essenciais aqueles
em que a sociedade  não teria assegurado o seu funcionamento mínimo com a sua paralisação. Com
relação aos serviços essenciais cumpre aqui destacar a necessária crítica por não se ter incluído no rol
taxativo da Lei nº 7.783/89, a prestação do serviço de educação realizado pelas instituições de ensino
regular. É de se observar que a educação não foi considerada um serviço essencial ao funcionamento de
nossa sociedade, muito embora a paralisação das escolas possa causar prejuízos irreparáveis à formação
de crianças e jovens.

 Ainda dentro da temática do exercício do direito de greve nos serviços essenciais é cogente que
se destaque a maneira de se garantir o funcionamento mínimo desses serviços para que a sociedade não
entre em colapso. A lei de greve determina que os sindicatos de trabalhadores e de empregadores garan-
tam a prestação dos serviços para o atendimento das necessidades inadiáveis da população. São consi-
derados inadiáveis as necessidades que uma vez não sendo atendidas venham a colocar em perigo imi-
nente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Cumpre salientar que nem todos os serviços
considerados essenciais são tidos como indispensáveis, mas apenas aqueles  cuja ausência coloquem a
população na iminência de algum perigo.
8 São serviços ou atividades essenciais nos termos do artigo 10 da Lei 7.783/89: I –tratamento e abastecimento de água,
produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; II – assistência médica e hospitalar;  III – distribuição
e comercialização de medicamentos e alimentos; IV – funerários; V – transporte coletivo; VI – captação e tratamento de
esgoto e lixo; VII – telecomunicações; VIII – guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e
materiais nucleares; IX – processamento de dados ligados a serviços essenciais; X – controle de tráfego aéreo; XI –
compensação bancária.
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Na verdade a lei não prevê sanção para o descumprimento, pelos trabalhadores, da determina-
ção de se prestar os serviços indispensáveis e determina ao Poder Público que assegure a prestação
desses serviços. A  atuação do Poder Público para assegurar a prestação dos serviços que atendam às
necessidades básicas no caso de greve afasta por completo a possibilidade da requisição civil, conforme
determinado pelas Medidas Provisórias de nº 50/89 e sua reedição de nº 59, ambas anteriores à Lei nº
7.783/89. Nesse caso o Poder Público poderá lançar mão de seus servidores bem como da defesa civil
a fim de  atender à necessidade premente da população, conforme se pode notar com relativa freqüência
o que vem ocorrendo nas greves de transporte coletivo. Isto porque o Poder Público não poderá substi-
tuir o empregador contratando e remunerando pessoal para a prestação do serviço.

5. O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS NA CONSTITUIÇÃO FEDE-
RAL DE 1988

Com relação ao direito de greve dos servidores públicos cumpre lembrar que as Constituições
anteriores à de 1967 sequer tratavam do tema pelo fato de existir enorme resistência a essa idéia. A Carta
Política de 1967, conforme já registrado anteriormente vedava expressamente o exercício do direito de
greve aos servidores públicos, pelo que o dispositivo constitucional em comento vinha então manifestar a
opinião dominante no Poder Público desde o lançamento das bases de nosso modelo trabalhista.

A Constituição Federal de 1988, rompendo a tradição constitucional brasileira de não conceder
aos servidores públicos o direito de greve, veio, em seu texto original  instituir o direito em questão, mas
ainda assim o fez de forma bastante acanhada, conforme se pode notar nos precisos termos do art. 37,
inciso VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar.

O legislador constituinte ao conferir o direito de greve aos servidores públicos o fez através de
uma norma constitucional de eficácia contida, o que em grande parte em um primeiro momento dificultou
o exercício desse direito. Nos primeiros anos que se seguiram à promulgação da Constituição Federal de
1988 houve uma controvérsia jurisprudencial para se definir a natureza da norma constitucional que con-
feria o direito de greve aos servidores públicos9. Alguns julgados eram proferidos considerando o dispo-
sitivo em questão como norma constitucional de eficácia limitada, outros como norma constitucional de
eficácia contida, prevalecendo ao longo do tempo o segundo entendimento pela força de seus próprios
fundamentos.

As normas de eficácia contida são normas que no dizer de José Afonso da Silva10 têm
aplicabilidade imediata, direta mas possivelmente não integral porque condicionada a uma norma
infraconstitucional ulterior que lhe restrinja o sentido.

9 Revista de Direito Administrativo, nº 194, p. 107, out./dez. 1993. – SERVIDOR PÚBLICO – DIREITO DE GREVE –
ABONO DE FALTAS – Não é auto-aplicável a disposição agasalhada no art. 37, VII, da Carta Política vigente, pois
depende de edição de lei complementar. É norma de eficácia limitada. Logo não se pode falar em direito de greve do
servidor público. – STJ Mandado de Segurança nº 2.671.
Em sentido contrário:
Revista de Direito Administrativo, nº 193, p. 152, jul./set. 1993. – FUNCIONÁRIO PÚBLICO – DIREITO DE GREVE – LEI
COMPLEMENTAR – A Constituição Federal, rompendo com a sistemática anterior, dá ao servidor público o direito de
greve (CF, art. 37, inciso VII). Trata-se de norma de eficácia contida. Isso quer dizer que lei complementar estabelecerá
os limites para  exercício do direito de greve, embora não possa dificulta-lo excessivamente. Mas, enquanto não vierem
tais limitações, o servidor público poderá exercer seu direito. Não fica jungido ao advento da lei complementar
regulamentadora.
10 SILVA. Aplicabilidade das normas constitucionais. 2000. p.116. Passagem em que o autor elucida: “Normas de
eficácia contida, portanto, são aquelas em que o legislador constituinte regulou suficientemente os interesses relativos
a determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por parte da competência discricionária do Poder Público,
nos termos que a lei estabelecer ou nos termos de conceitos gerais nela enunciados.”
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O texto original da Constituição de 1988 condicionava o exercício do direito de greve aos
termos e limites de lei complementar, lei esta que até o advento da Emenda Constitucional nº 19 de 1998,
ainda não havia sido criada. O que nos coloca diante de uma evidente inconstitucionalidade por omissão
do legislador, omissão esta que evidentemente não inviabiliza o exercício do direito de greve aos servido-
res públicos tendo em vista que as normas constitucionais de eficácia contida têm aplicabilidade imediata
ainda que não exista a norma infraconstitucional contentora de sua eficácia.

O próprio texto constitucional não apresenta alternativas para solucionar a omissão do legisla-
dor, se se tratasse de uma omissão do administrador público seria dada ciência ao mesmo para suprí-la
em 30 dias, conforme comando do art. 103, § 2º.

 A maioria dos doutrinadores são unânimes em afirmar que ninguém pode obrigar o legislador a
legislar. Para solucionar a questão da inconstitucionalidade por omissão do legislador Afonso da Silva
sugere a existência de uma sentença normativa que viesse a suprir a ausência da lei que confere direitos,
porém a solução que se nos apresenta a mais adequada é apresentada por Roberto Barroso 11 quando
faz referência a trajetória do mandado de injunção na Jurisprudência do STF.

Sua proposta seria dar aplicabilidade imediata e integral a todas as normas constitucionais
definidoras de direitos subjetivos. De lege ferenda o  mencionado autor chega a propor nova redação ao
parágrafo 1º, art. 5º, da Constituição da República. É de se reconhecer que o mecanismo em questão
seria útil instrumento para dar maior efetividade às normas constitucionais definidoras de direitos.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 19 de 1998 foi realizada alteração no dispositivo
constitucional que estabelecia o direito de greve, o qual passou a vigorar com a seguinte redação: Art. 37
– VII –“o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.” Foi substi-
tuído o requisito de uma lei complementar, que por sua natureza trata de matérias que o texto da Consti-
tuição assim o requer, além da exigência do quorum de maioria absoluta para sua aprovação, para que
sua regulamentação fosse feita por lei específica , não exigindo-se aí o quorum de maioria absoluta mas
maioria simples, não sendo assim mais uma lei complementar, mas uma lei ordinária que verse especifica-
mente sobre a matéria objeto de regulamentação.

Ainda assim, mesmo passados mais de três anos da Emenda Constitucional nº19 de 1998 e 13
anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, a necessária regulamentação do direito de greve
dos servidores públicos não foi feita, ocasionando assim a total falta de critério para o exercício desse
direito.Conseqüência disso é o fato de não estarem estabelecidos aos servidores públicos o procedimen-
to para se fazer a greve, ou quais seriam os serviços considerados essenciais que exigiriam o cumprimento
de uma escala mínima de atendimento à população.

O que se observa nos tempos hodiernos é a completa paralisação dos serviços públicos em
geral, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, onde servidores da educação, da saúde e de setores
estratégicos do fisco simplesmente paralisam as atividades sem nenhum critério, que seja conhecido pre-
viamente quer  pela população ou pelo Poder Público dada a ausência de norma. No âmbito federal o
único instrumento existente para disciplinar as situações de greve é o Decreto12 1.480 de 03 de maio de
1995, o qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados em casos de paralisações dos serviços
públicos federais, enquanto não regulado o disposto  no art. 37, inciso VII, da Constituição.

11 BARROSO. Interpretação e aplicação da Constituição. p.260 – Aqui o autor sugere nova redação ao parágrafo 1º do
artigo 5º da Constituição da República: “§ 5º As normas definidoras de direitos subjetivos constitucionais têm aplicação
direta e imediata. Na falta de norma regulamentadora necessária ao seu pleno exercício, formulará o juiz competente a
regra que regerá o caso concreto submetido à sua apreciação, com base na analogia, nos costumes e nos princípios
gerais de direito”.
12 O referido decreto estabelece que as faltas decorrentes de participação de servidor público em movimento de parali-
sação não poderão ser objeto de abono, compensação ou cômputo para fins de contagem de tempo de serviço ou
vantagens que se baseiem no tempo de serviço.
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Até mesmo alguns setores que em razão da atividade exercida a própria Constituição tratou de
disciplinar a questão relativa ao direito de greve, vedando expressamente, hoje se arvoram em realizá-la
descumprindo preceito constitucional. Aos militares das Forças Armadas e aos militares dos Estados,
notadamente por tratarem os primeiros da segurança nacional e os segundos da segurança pública interna
a Constituição proíbe o direito de greve e de sindicalização no art. 142, parágrafo 3º, inciso IV, c/c art.
42, parágrafo 1º.

A Constituição proibiu aos militares  a realização de greves e proibiu também que eles se orga-
nizassem no ambiente propício para sua deliberação, vedando o direito de sindicalização. Ainda assim é
possível notar a proliferação em todo  o país das mais variadas entidades de militares que se organizam
como clubes ou associações e se apresentam com finalidade recreativa que em muitas das vezes têm em
seu funcionamento uma atuação que mais se assemelha à de um sindicato de militares. Tal fenômeno pode
ser notado tanto no âmbito dos oficiais quanto dos praças.

É bastante razoável que a Constituição não tenha concedido aos militares o direito de greve e de
sindicalização. Eles fazem parte da categoria de servidores públicos que integram o aparato repressivo do
Estado, a Corporação a que pertencem é baseada, conforme os próprios preceitos constitucionais, na
hierarquia e na disciplina e por esta razão devem estrita obediência aos seus superiores e aos regulamen-
tos a que estão submetidos. O zelo pela segurança pública, tarefa que lhes foi confiada pela Carta Política,
é mais que um serviço essencial, mas condição sem a qual não se pode vislumbrar uma vida em socieda-
de.

6. O DISSÍDIO COLETIVO E A REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS COMO MECANISMOS DE PREVENÇÃO À INCIDÊNCIA DE
GREVES

A Constituição estabelece como competência da Justiça do Trabalho   apreciar e julgar o dissídio
coletivo dos trabalhadores da iniciativa privada, o qual deve ser realizado anualmente e por categoria
profissional a fim de que sejam repostas eventuais perdas salariais e discutidas cláusulas firmadas na
convenção coletiva que vigorou no ano anterior.

Os servidores públicos foram contemplados com o direito de revisão geral anual da remu-
neração através da Emenda Constitucional nº 19 de 1998, posto que a redação anterior do artigo 37 e
seu inciso X apenas determinava a identidade de índices de revisão aos servidores civis e militares  na
mesma data.

Ambos os mecanismos se constituem meios hábeis, necessários e suficientes para se não afastar,
ao menos diminuir a possibilidade de ocorrência de greves. Trata-se de oportunidades em que as catego-
rias de trabalhadores do setor privado e os servidores públicos em geral têm para levar aos empregadores
e ao Poder Público respectivamente seus pleitos relativos à remuneração, às condições de trabalho e no
que tange aos servidores públicos à estrutura normativa da carreira.

É por demais sabido que o Direito faz parte de uma superestrutura que se assenta na infraestrutura
econômica da sociedade e por esta razão não é bastante o ato de legislar e se criar normas conferindo
direitos de ordem patrimonial a quem quer que seja sem que haja uma infraestrutura econômica que
assegure a efetividade desses direitos. Além da necessidade de se estabelecer direitos no âmbito da lei
ordinária ou em grau constitucional, é também imprescindível uma estrutura econômica sólida que garanta
o exercício desses direitos.

Além de se instituir direitos e se desenvolver uma base econômica que os viabilize é necessário
que haja o sentimento de constitucionalidade, que para os empregadores e detentores do Poder Público
se manifesta através da vontade política e do estrito respeito à legalidade ordinária e constitucional e para
os trabalhadores e servidores públicos através do cumprimento de suas atribuições bem como à realiza-
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ção de greves pautadas na legalidade,  prestando os serviços nas atividades essenciais e indispensáveis ao
funcionamento da sociedade.
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DANO MORAL DO AUTOR E SUA PROTEÇÃO PELO ESTADO

ANTÔNIO OLÍMPIO NOGUEIRA*

O ano de 1995 caminhava para o seu final quando veio à Procuradoria Geral do Estado a notícia
e o “repúdio” pelo ato de um negociante de quadros estabelecido na Capital do Estado de São Paulo.

O caso, como se via do noticiário dos jornais, é que, lá em São Paulo, um profissional do
mercado de artes plásticas anuncia e coloca à venda o que intitula 30 pinturas inéditas do grande pintor,
mineiro por adoção, Adalberto da Veiga Guignard, cujo centenário de nascimento se comemorava na-
quela ocasião.

Mas, averiguando melhor, constatou-se que, na realidade, o tal vendedor mais não fez senão
destruir um painel originalmente concebido, criado e executado por Guignard – em seu modo prosaico de
viver e, por certo, cristalinamente refletido em seu trabalho – sobre as portas de um armário de residência,
a qual freqüentava ocasionalmente.

A crônica das artes não é avara, desafortunadamente, de casos de destruição de obras de arte:
mas, nunca se terá visto contar de caso em que o motivo seria o de viabilizar a comercialização dessa
obra, ou do que restara dela: ou até mesmo da sua multiplicação especular, qual a imagem que se reflete
num espelho quebrado. Isso, não fosse o momento em que se vive, onde as tendências estéticas revelam
aquilo que na sociedade se assiste, e que alguns mais atentos denominam de “cultura do lixo”, ou “
reciclagem”, da “recriação”, do “ sample” e do “ trash”.

Nesse panorama, os tribunais dão conta de decisões, às mancheias onde os titulares de direitos
sobre obras, no mais das vezes o titular originário, isto é, seu amor, obtiveram reparação contra o ato
vândalo e criminoso, como se acha no REsp. nº 37.347/MG,“ Indenização. Danos morais. Destruição de
obra de arte pertencente ao patrimônio público. Ato ilícito. Direito do autor. Indenização devida. Voto
vencido.”

De outra forma também, os tribunais franceses do início do século proibiram que um estranho
restaurasse, do lixo a que lhe destinara seu criador, uma tela de Marcel Duchamp.

São formas distintas de aplicar o comando da Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98).
É como se navega nos terrenos do Direito do Autor, em nossa legislação entronizado pelo

Código Criminal de 1830 (após uma ligeira menção na lei que criou os cursos jurídicos, de 1827, a
garantir privilégio por 10 anos, sobre seus compêndios, aos lentes das Faculdades de Recife e de São
Paulo) e hoje regido pela Lei n. 9610, de 19 de fevereiro de 1998, basicamente.

De natureza dúplice – pessoal e real – tem fonte constitucional desde 1891, dentre os direitos e
garantias individuais (CF, art. 5º, XXVII). Manifestação do espírito, inscreve-se entre os direitos da
personalidade, ao lado do direito à honra, à vida privada, à imagem, antes de ser, também, direito oponível
erga omnes, em sua vertente real  (Lei nº  9610, art. 28).

Mas, como observam os doutos, a proteção do Direito de Autor, o próprio nome indica, está
endereçada ao criador da obra, e a seus sucessores, a que título for. A obra se protege enquanto objeto
do direito do autor.

E nisso, por todo meio – civil, criminal e administrativo -, inclusive contra a destruição, a altera-
ção, a má utilização, garantindo ao autor dá-la a público se e quando melhor entender, retirá-la de circu-
lação, alterar-lhe a forma, identificar-se junto dela na qualidade de autor: é o elenco dos direitos de ordem
moral do autor, a se caracterizarem como sendo irrenunciáveis e inalienáveis.

∗ Procurador do Estado de Minas Gerais.
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Notável, esse particular ainda, o fato da Lei de regência, em seu art. 24, §1º, determinar que o
Direito moral do autor ver assegurada a integridade de sua obra – “...opondo-se a quaisquer modifica-
ções ou a prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la, ou atingí-lo, como autor, em sua
reputação ou honra”  - transmite-se aos herdeiros, i. é, aos sucessores em virtude de herança, mais
provavelmente os seus familiares, o que faz lembrar o art. 76, parágrafo único, do Código Civil.

Mas não ficou aí o legislador de 1998: eis o §2º do art. 24: “Compete ao Estado a defesa da
integridade e autoria da obra caída em domínio público.”

DUAS REFLEXÕES:

Quanto ao domínio público, diz-se da obra que perdeu o seu titular, seja por causa do tempo,
seja porque não existem mais sucessores do titular originário, por ato de morte ou de vontade, sendo que
a sucessão por ato entre vivos opera-se somente por instrumento formal (art. 49), excluídos os direitos de
ordem moral, que são inalienáveis (art. 27); as normas em vigor encontram equivalentes na legislação
anterior (Código Civil, art. 659, 1067 et alii).

A competência do Estado há de ser vista em termos, até mesmo, em face da atual ordem
constitucional quanto a defesa do patrimônio cultural, assim:

“ Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios:
[...]
III – proteger os documentos, as obras, e outros bens de valor histórico, artísti-
co e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueo-
lógicos”,

Mais adiante será o:

“Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência á
identidade, á ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:
[...]
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas.
[...]
§1º. O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e prote-
gerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilân-
cia, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e pre-
servação.”

Outrora, sob o regime da antiga Lei de Direitos Autorais (Lei nº 5.988/73), havia expressa
afetação de competência da atuação, nessa parte ao Conselho Nacional de Direito Autoral (CNDA), ao
final desativado porque a Presidência da República não nomeou seus conselheiros desde 1991. Hoje,
resta a competência dividida, em comum, entre União, Estados e Municípios, para o exercício, agora com
foros constitucionais, do direito/dever de zelar pela integridade das obras de criação intelectual caídas –
mesmo que parcialmente – no domínio público.

ANTÔNIO OLÍMPIO NOGUEIRA - Dano Moral do Autor e sua Proteção pelo Estado
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E a Constituição Mineira já represe essa orientação em seus arts. 11, III, 208 e 209.
De par com isso, o Código Penal tipifica o crime de violação de direito autoral, em seu art. 184.
Norma penal em branco, a caracterização do ilícito se verifica em face de toda e qualquer

conduta atentatória contra os direitos que promanam de obras de criação intelectual legalmente protegi-
das.

Essa norma quer que se proceda mediante queixa, salvo quando a vítima é pessoa de direito
público ou quando o ato seja de reprodução e comercialização desautorizada dessas obras.

O caso em questão, como sintetizado no início, esteve bem a autorizar providências do Estado
de Minas Gerais, não fosse a notícia da desistência do marchad d’ art de levar a cabo o seu intento.

Observa Hermano Duval1  , que “...hoje a razão da tutela ultrapassou a pessoa do autor para se
fixar muito mais na própria obra [...];”  enquanto concluía ser impossível senão ao autor e seus herdeiros
demandarem pela integridade da obra, censurando antiga decisão do TJDF a conceder indenização ao
editor de Catulo da Paixão Cearense, contra uma gravadora que lançou com seu “Luar do Sertão”  em
ritmo de baião, pois o autor da demanda não era sequer parente do grande compositor.

Hoje, dúvida não mais pode haver, e sequer discussão quanto à possibilidade da proteção da
obra por parte de outros, além dos familiares do autor, com vistas a proteger o patrimônio artístico-
cultural.

Notável instrumento é a Ação Civil Pública, prevista na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, ao
rigor de seu:

“Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular,
as ações de responsabilidade por danos causados:
[...]
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
[...]
Art. 4º. Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando,
inclusive, evitar o dano ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico, e paisagístico.
Art. 5º. A ação cautelar e principal poderão ser propostas pelo Ministério Pú-
blico, pela União, pelos Estados, pelos Municípios.”

Concluindo, o ataque à obra de Guignard, patrocinado pelo atrevimento, a aleivosia, e escorado
pela ganância e a ignorância de um ato em má hora inspirado ao descuidado negociante, estava a ponto de
aconselhar pronta ação deste Estado de Minas Gerais, em vista das qualidades intrínsecas e extrínsecas
da obras, da importância e da dívida que tem esse Estado para com seu ilustre autor, Alberto da Veiga
Guignard.

Entretanto, acutilado pela reação vinda a público antes mesmo das medidas judiciais, parece
haver retomado seu juízo, o agente denunciado, retornando as medidas a estado de potencialidade.

1 Duval, Hermano. Violações dos direitos autorais. Rio de Janeiro: Borsoi, 1968. p.267 e ss.
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A NOVA ORDINARIEDADE: EXECUÇÃO PARA A COGNIÇÃO

JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA*

__________________________    SUMÁRIO   __________________________

1. Celeridade e ampla defesa.  2. Exegese bilateral antecipada do pedido.  3. O mérito
da causa.  4. O princípio do dispositivo e sua articulação com o princípio da imediatidade.
5. Tutela genérica inibitória e seu fundamento.  6. Inserção da execução na cognição.

As duas atividades distintas de conhecer e executar podem
reunir-se e misturar-se em um único procedimento, exa-
minando-se e resolvendo-se as dúvidas e as questões à me-
dida que surgirem. (LIEBMAN).

1. CELERIDADE E AMPLA DEFESA

A experiência do instituto da tutela jurisdicional antecipada conclama o estabelecimento do
termo médio entre a celeridade e a ampla defesa, dois interesses opostos, conquanto pilares, ambos, do
sistema de direito processual. Tal termo médio parece dedutível –como procurarei justificar- dos dizeres
em que o legislador ordena a cognição do fato constante dos autos, ainda que não alegado (art. 131,
CPC).

Sirvo-me de comparação com o Nouveau Code de Procédure Civile1  francês, cujo art. 7,
inversamente, determina ao juiz que não tome em consideração fato, ainda que provado, se não alegado
pelas partes, se não submetido ao contraditório entre as partes:

“Art. 7 - Le juge ne peut fonder as decision sur des faits que ne sont pas dan
le débat ...”

Tal regra define a atuação do juiz francês, em submissão imparcial, como sujeito ao (e não
sujeito do) contraditório. O processo civil francês eleva o contraditório a meio obrigatório de cognição do
mérito (as ordonnances sur requête, não contraditórias, não cabem aos jus du fond). Também define, o
Code2 , o objeto do litígio:

“Art. 4 - L’objet du litige est déterminé par les prétensions respectives des
parties. Ces prétensions sont fixées par l’acte introductif et par les
conclusions en défense...”

∗ Professor de Direito Processual Civil nos Cursos de Graduação, Mestrado e Doutorado da FDUFMG e da FMDPUCMG,
Doutor em Direito pela UFMG, Procurador do Estado de Minas Gerais e Advogado.
1 Noveau code de procédure civile. 91ème ed. Paris: Dalloz, 1999. p. 11.
2 Op. cit. p. 4.
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A tutela antecipatória, quando possa incidir, inaudita altera parte (como é admitido por boa
parte da doutrina brasileira), reclama critério de salvaguarda da efetividade da defesa ulterior, porque é
tutela de mérito (alguma parcela da doutrina a chama de cautelar, o que é desfeito com a atribuição de
caráter satisfativo a tal cautelaridade).

O mérito já foi dito que é o pedido, que é a lide, que é o pedido nos limites da lide e, atribuída
à lide a conotação de realidade intra-autos, seria (a meu ver) a lide nos limites do pedido, a lide não
transbordante do pedido. Sem maiores discussões sobre a doutrina, não se pode deixar de admitir que o
mérito, qualquer seja a concepção, haja de refletir o conjunto de questões subordinadas à preclusão do
deduzido e do dedutível.

2. EXEGESE BILATERAL ANTECIPADA DO PEDIDO

A antecipação do juízo de mérito, efeito de preclusão de questões, exigiria um raciocínio asse-
melhado ao da preclusão (extinção do feito) do dedutível pelo réu, com o deduzido pelo autor. Seja,
embora, preclusão provisória (vá a expressão que espelha a natureza bifronte da interlocutória de mérito),
por muito que se concedesse de poderes ao juiz, ser-lhe-ia imposta uma como condição de salvaguarda
da efetividade da defesa, traduzida em exegese atenta ao texto do art. 474, CPC. E isto, por indisputável
que a produção de efeito de mérito em favor do autor não possa dar sob pré-exclusão dos efeitos de
alegações do réu. Não estariam estas reduzidas a alegações sem efeito, já que impreclusas no contraditó-
rio posticipado, o que é possível porque as exceções paralisam a ação, elidindo o efeito desta.

Leva o processo de conhecimento à incontrovertibilidade, todavia a partir da exaustão da con-
trovérsia, desdobrada sobre os seus termos, no que o processo se faz não apenas o instrumento, mas o
melhor instrumento para a aplicação do direito em composição da lide, este o sentido superior que deve
comandar a tese da instrumentalidade.

A exegese bilateral antecipada do pedido seria a dimensão, posticipada, do contraditório brasi-
leiro. Eis a coerente expressão do julgado de mérito ordinário inaudita altera parte, da interlocutória de
mérito, da coisa (provisoriamente) julgada. O juiz, ante subrogação de ato do réu na omissão do autor
(assim revelada cada uma das questões da lide), considera dedutíveis as questões que, provisoriamente,
repute rejeitadas.

É assim que procuro encontrar similitude de nosso ordenamento com o francês, ao dizer o art.
16, do Noveau Code de Procédure Civile3 :

“Art. 16. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer luimême le
principe de la contradiction...”

O agir como parte é ser parcial, é não admitir aquilo que consulte ou possa consultar ao interes-
se da outra parte. Esta, aliás, a razão de nunca ter sido aplicada a regra do primitivo inciso III, do art. 17,
do CPC (que vige com alteração, supressa a hipótese, renumeradas as demais e acrescida uma). Veja-se
a redação primitiva:

“Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que:
(...)
III – omitir intencionalmente fatos essenciais ao julgamento da causa;”

3 Noveau code de procédure civile. Op. cit. p. 25.

JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA - A Nova Ordinariedade: execução para a cognição
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O legislador se capacitava, então, de que as omissões da inicial em nada afetariam o exercício
da defesa, já que o direito substancial do réu não poderia ser excluído antes do momento destinado ao
exercício da faculdade de alegar e provar os fatos impeditivos, modificativos (há-os?) ou extintivos do
direito do autor: não havia antecipação de tutela.

Cuida-se, agora, no procedimento ordinário reformado, do contraditório posticipado, procla-
mação de quase todas as legislações atuais para a distribuição do ônus do tempo, em resgate a efetividade
do processo, impedida pela demora paradoxalmente advinda do contraditório. Ouso dizer (remanesce a
exigência da regra que o traduza) que a antecipação de tutela é antecipação do efeito do contraditório –
se favorável ao autor – ao seu exercício pelo réu. Não a antecipação do efeito do pedido.

3. O MÉRITO DA CAUSA

O que está em discussão é o velho e debatido conceito de mérito no processo civil. É sabido
que o CPC utilizou mérito como matéria não processual, aproximando-o do direito material, no art. 301.
Como lide, na expressão “julgamento antecipado da lide”. Como pedido, aí mesmo, identificado na lide e
pedido, no art. 330, caput. Como tutela pretendida no pedido inicial, no art. 273. Uma única vez, certa-
mente, o legislador, além de falar em pedido, criou (mas não creio que tenha sido esta a sua intenção)
sugestão de exclusividade ou de prioridade para o autor. A catarse não se fez esperar. Tem sido procla-
mado (no indicativo e não no subjuntivo) que o processo não pode causar dano ao autor que tem razão
– como se a priori se pudesse saber o resultado do feito. A circunstância de o autor ter razão, no exame
da só inicial, quadra ao pensamento cartesiano, como se o processo fosse pura lógica formal. E é relati-
vamente fácil mostrar-se o raciocínio dialético para estabelecer-se a razão do sem razão – com o que a
ação teria voltado a ser (ou pelo menos a poder ser) o diritto d’aver torto. O mérito não é, desenganamente,
o jogo de palavras sobre o direito material. Mas, consciente que não estaria por versar, imediatamente, o
direito material, dada a revogabilidade da antecipatória, prefere-se falar em razão, com o que, entretanto,
em busca da efetividade do processo, de serviço deste ao direito material, se perpassa o caminho mesmo
das afirmações sobre o direito, contentando-se o intérprete com a adoção do sentido curiosamente mais
formal que poderia atribuir ao contraditório.

4. O PRINCÍPIO DO DISPOSITIVO E SUA ARTICULAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA
IMEDIATIDADE

Ora, o princípio do dispositivo, do ne procedat iudex ex officio, e que corresponde, pelo
menos em sua pureza original, a princípio da controvérsia, genuína versão da litiscontestatio, vem sendo
transformado, instintiva e desapercebidamente, com a ilusão do racionalismo dogmático, em princípio do
pedido, do dizer, do que diz positivo.

Entretanto, observe-se: o desafio é de se antecipar a cognição de mérito, prescindindo-se
da imediatidade do contraditório; de se prescindir do contraditório, para decisão interlocutória de mérito.
E não há vencê-lo, ante efeito processual, senão como conseguinte a suposto direito processual, reconhe-
cido a partir da fixação de fato da lide em fato simples referido pelo autor. Está-se diante da consagração
de fato jurídico processual por sobre o ponto4 , da terminologia carneluttiana.

Assim como se deu com a dispensa de audiência no julgamento antecipado da lide, assim
a antecipação da tutela ordinária in limine litis é momentânea dispensa (sob diferimento) da resposta do
réu. Conclua-se que, para não restar mutilada a cognição, tem-se por exigido do autor que não altere,

4 CARNELUTTI, Francesco. Istituzioni de diritto processuale. v.1. 5.ed. Roma: Foro Italiano, 1956. p. 12.
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causam suam, o mérito, o que significa seu compromisso com a revelação dos fatos simples, provando
os que lhe beneficiem, contraprovando ou negando (e comprometendo-se a contraprová-los) os que
digam respeito a interesse substancial do réu. Somente este seria o autor que tem razão. A lógica do
razoável não se exerce senão sobre o conjunto de circunstâncias a que tenha de fazer frente. Dizer-se que
algo é razoável impõe dizer que o seja em determinadas circunstâncias. E a razão circunstancial nunca
pode ser apriorística, mas a posteriori. Procuro demonstrar que o contraditório posterior à decisão
provisória de mérito não pode ser degenerado em possibilidade de subrogação da res debita (admita-se
que, a final, reste reconhecida ao réu). Deliberada ou inconsciente fosse a assunção de tal risco, com a
atribuição de razão sobre razão e não de razão sobre contra-razão – o que haveria é a subrogação do
contraditório (melancolicamente revelada) em preclusão consumativa contra o réu (indefeso), por força
atribuída formalmente ao ato do autor, com a qual encoberta, em última análise por auto-engano, a cognição
unilateral do mérito.

Como já proposto na reforma da reforma, atualmente em curso de tramitação legiferante, os
provimentos antecipatórios acaso irreversíveis, passarão (se aprovada a proposta) a ser admitidos sob
caução: estimo que, na prática, não se assista ao espetáculo de um direito material do réu, genericamente
(a tentação da celeridade é altamente cômoda), transformando em direito a provimento alternativo: rela-
tivo à res debita ou ao objeto da caução processual. Na guerra sem tréguas à teoria abstrata da ação,
chegou-se ao acabado concretismo com fundamento em sugestão (admissão tácita) do caráter abstrato
da defesa. Se muito pudesse dizer dos erros do raciocínio jurídico a que têm sido levados não poucos
estudiosos – quando não os influencie a vantagem que queiram associar ao caso concreto de seu patrocí-
nio, na argumentação forense – a eles atribuiria o acabamento conceitual do instituto da antecipação de
tutela em conversão de toda defesa de mérito (por já prestada, antes, a garantia de instância mediante a
efetivação da tutela) em embargos à execução, de pretensão desconstitutiva – indefectível o efeito favo-
rável ao autor, que nunca possa sofrer dano, ainda quando se revele que não tenha o direito que afirma, e
que, reversamente, tem abonado um como direito (processual) de causar dano ao direito material do réu.

As resistências ao direito abstrato de agir descambam na consagração do direito abstrato de
defender-se quanto ao mérito. Tanto se queixou a doutrina recente da admissão da ação como direito
subjetivo que, para combatê-la, criou o mais acendrado direito subjetivo processual, de eficácia somente
posterior ao momento destinado à produção de efeito de mérito favorável ao autor.

A figura da situação processual, com que se combate a transmutação do direito material em
faculdade processual nada tem que ver com o impulso de errônea conversão do direito processual em
ônus material: sob presunção hominis, decide o juiz, in concreto, por sobre a hipótese aventada pelo
autor e, reversamente, in abstracto, por sobre a expectativa de inexistência de exceções (objeções e
exceções substanciais) do réu. A superação das teses da doutrina da ação, em direito concreto e em
direito abstrato, não poderia ser a consagração de um direito concreto para o autor e de um direito
abstrato para o réu. (Recuso-me a admitir tais derivações, a que pode levar o descompromisso exegético
em tema de aplicação da – excelente – regra do art. 273, do CPC).

Importa dizer-se, se e em torno tanto quanto cabível a tutela antecipada inaudita altera parte,
que há de ser norteada por um princípio geral de utilidade da defesa posterior. A verossimilhança sob
prova inequívoca (tento, agora, escrever sobre o binômio do caput, do art. 273, CPC, como que não há
uma sem a outra) não pode ultrapassar o limite da condição de defesa útil. É que o contraditório, sendo
posticipado, produz nova situação processual, com a antecipação de outro princípio do sistema: no outro
lado da equação procedimental, atrai a prática da imediatidade. Se, quando, dispensada a audiência, no
julgamento antecipado da lide, o que se surpeende é a imediatidade fora da oralidade, assim a supressão
da manifestação do réu, antes da interlocutória de mérito, atrai imediatidade que se traduz na integridade
das declarações do autor – em preclusão da faculdade da réplica, quando concedida a antecipação de
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tutela e nos limites em que concedida esta. Em tempo de discussão do conceito de mérito, a tutela ante-
cipada empresta excelente subsídio, por reveladora de que ao mérito se tem acesso sob garantia de
igualdade de direito processuais de cognição.

5. TUTELA GENÉRICA INIBITÓRIA E SEU FUNDAMENTO

Sugiro a antecipação genérica da tutela inibitória, ao fundamento de ônus de não se alterar o
estado da lide na sua pendência, mediante o molde obrigacional-executivo de não fazer. Note-se que o
atentado, medida sui generis, tendente a efeito autônomo, não exatamente cautelar, confirma o caráter de
mérito da tutela proposta. O réu, citado e intimado de tutela declaratória provisória, sob astreintes (exa-
cerbadas, se necessário, em relação ao valor do objeto material), tem agravada a responsabilidade pro-
cessual, declarada conversível em responsabilidade de direito material. A tutela declaratória não definitiva
(a exemplo único, no art. 956, CPC, da atitude processual do juiz antes de proferir a sentença definiti-
va na demarcatória) permite ao réu, convencido das astreintes, oferecer resposta útil, sem frustar a
tutela de mérito, antecipável quando das providências preliminares, pelo alto custo das alterações que
porventura queira introduzir na situação de fato ou de direito existente. Ultrapassado o prazo de resposta,
conclusos os autos, adviria execução (ou efetivação) provisória do direito reconhecido ao autor. A
irreversibilidade (dos efeitos) do provimento interlocutório já estaria absorvida pelo prévio exercício da
resposta e o caráter e a prova desta. (Alegações do réu, se relevantes, mesmo que reclamem prova oral
– e o contraditório inclui o direito à prova – podem ser aquilatadas sempre antes da efetivação da tutela).
Seria a técnica mesclada das ordennances sur requête, do art. 493, NCPC francês5 , de que tomaria o
contraditório posticipado, e das ordennances de referé, sem prévia execução satisfativa, estas acopladas
às astreintes, conforme previsto no art. 491, NCPC francês6 . Ou a do nosso art. 461 e seus §§ 3º e 4º,
mesclada à do art. 273, ambos do CPC.

Haverá, pois, perscrutar, nas entrelinhas da inicial e em cotejo com os documentos que a instru-
em, os temas de deliberada omissão. Os fatos pertinentes, relevantes e determinados, assim os influentes
sobre o efeito jurídico material pretendido pelo autor, seja para sancioná-lo, seja para desaboná-lo, têm
de vir ao conhecimento do julgador para que este possa decidir quanto ao mérito. Conspira, pois, contra
a pretensão (processual) de antecipação de tutela, a atitude do autor que omite descrições relativos aos
motivos de resistência do réu ao reconhecimento do direito afirmado na inicial. É, aliás, bastante o exame
do tempo decorrido antes do ajuizamento da ação, quando o autor nada esclareça que assegure estar
interrompida a prescrição. O foro, felizmente, não tem dado mostras do descuido dos julgadores na
avaliação do referido comportamento omissivo do autor. O que poderia faltar, a estruturação dogmática
da ponderação – ora, enfrento. Direi que nada, menos ainda a inicial, poderá antepor-se ao juiz com
vistas aos fatos da lide. Os fatos simples, narrados pelo autor, não são, de si sós, ainda que venham a ser
confirmados, os fatos da lide. Estes, do confronto, é que sustentam o decisório sobre o objeto litigioso. O
juiz tem de conhecer dos fatos constitutivos do direito do autor – sem negar-se a conhecer, de modo útil,
das objeções e exceções substanciais a serem possivelmente levantadas pelo réu. Quero crer que a
antecipabilidade não exclui a consideração imediata das questões, já reveladas, da lide (o que ocorrerá
quando o autor negar ou, já, contraprovar fatos simples alegáveis pelo réu). A matéria de mérito assim
presumível faz o arcabouço – processual – de fundamentação da tutela antecipada, a que vêm seu defe-
rimento ou indeferimento, sob a premissa da garantia da defesa útil.

5 Noveau code de procédure civile. Op. cit. p. 251.
6 Op. cit. p. 250.
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6. INSERÇÃO DA EXECUÇÃO NA COGNIÇÃO

O legislador permite a antecipação de tutela no todo ou em parte (art. 273, caput, CPC).
Cogitou-se, como exegese, de fracionar o pedido. Não é a única técnica. Cabe fracionar a tutela. Ora,
toda ação (de conhecimento) é declaratória. Ora, a tutela declaratória não gera execução e é, antes do
trânsito em julgado, sempre reversível. As demais eficácias é que exigem o exame da reversibilidade.
Tanto que possa o juiz, conhecendo de fundamento fático de objeção ou exceção, converte o ponto em
questão – pode decidir, com imediatidade (desde a ação, sobre o fato-fundamento da defesa), quanto ao
mérito: o mérito, ainda que redutível ao pedido, não se conhece senão como pedido confrontado. O
dever negativo do autor, de não sonegar matéria de fato relevante, do antigo inciso III, do art. 17,CPC,
restou superado em que a inserção da execução da obrigação de não fazer (não produzir alterações no
estado da lide) submete o réu à tutela específica. Diz o § 3º, do art. 273, CPC, que a execução da tutela
antecipada deve observar, no que couber, as disposições da execução provisória, excluindo remissão ao
inciso I, do art. 588, CPC: a efetivação da antecipatória não seria sob caução em caráter excepcional,
para os necessários provimentos irreversíveis, sujeitar-se-á a prévio exame de cabimento do critério ora
proposto. Reclamo que não se institua, na inteligência dos arts. 128 e 460, CPC, o dogma da adstrição –
cega – do juiz ao libelo. A Justiça de olhos vendados bem poderia expressar o desvio da imparcialidade,
a pretexto mesmo de seu judicioso atendimento, com o julgado de procedência interlocutória: suposta a
necessidade de não ser ouvida a parte adversa, embora o ato dispositivo unilateral do autor (inicial) tenha
sido produzido sem declaração íntegra.

Pontes de Miranda7 , depois de refutar o óbice representado pelo princípio do dispositivo,
descreve o que chama de princípio da indiferença das vias (judicial ou extrajudicial) de exercício da
exceção e, com base neste último princípio, deduz que o juiz já conhece da exceção, quando antecipada-
mente discutida pelo autor, que lhe negue a existência, a extensão ou a eficácia, ou quando a exceção
esteja implícita nas afirmações da inicial. O mesmo raciocínio se entrevê em Carneluti8 , ao afirmar que
nasce a questão, seja das opostas alegações das partes, seja posta a si mesmo pelo juiz, ou por este às
partes.

O princípio dispositivo (que significa a exclusão de processo inquisitivo) não deveria amalga-
mar-se, sob delicado critério exegético, à concepção da imediatidade das consequências de ato proces-
sual dispositivo, se faz transpostas a este as consequências de direito material. Sobre ato unilateral, a
inicial, tem-se a produção de imediatos direitos processuais, sob invocação do art. 158, CPC, mas daí
não se deduzam que tenham por conteúdo o próprio direito material. A exigência de reversibilidade do
provimento antecipatório evidencia a limitação do efeito ao âmbito processual, isto é, sem preclusão de
questões. A preocupação de efetividade do processo não poderia compor o mais, derivando dos direitos
processuais os direitos materiais – onde os atos unilaterais sejam negócios jurídicos. Porque hão de sê-lo
de direito público, pois que processuais, envolventes do Estado-juiz na declaração de vontade. E a decla-
ração de vontade, por provisória, não exaure o ato de inteligência (de inter legere, de ler dentro) –
antecipa os efeitos diversos, executáveis, não o declaratório da sentença, em que a declaração provisória
(não definitiva) é ainda fundamento de execução provisória, antes de proferida a sentença definitiva.
Nullus titulus sine executione. Vale dizer que haverá efeitos de fato (sob a ótica do direito material), mas
efeitos de direito provisório processual (atendido o fato jurídico processual, produzido no confronto entre
a causa de pedir e a verificação de omissões da inicial). E, assim, execução para a cognição, no procedi-
mento ordinário do terceiro milênio.

7 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações. v.I. Campinas: Bookseller, 1998. p. 79-80.
8 CARNELUTI, Francesco. Op. cit. n. 13. p. 12.
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O princípio do contraditório ganhou relevo, erigido em garantia constitucional, explicitamente
(art. 5º, LV, Constituição Brasileira). E se confirmou como essência mesma do processo, com o apoio da
inolvidável contribuição doutrinária. Neste sentido, merece lembrança, desde sua primeira formulação
sobre a matéria, o pensamento de Fazzalari9 , reclamando a dimensão categorial que, afinal, fixou para o
contraditório. À estrutura (diz) corresponde o desenvolvimento dialético do processo: a simetria das
posições subjetivas, a sua mútua implicação, a sua substancial paridade se traduzem, para cada um dos
participantes, na possibilidade de interloquir não episodicamente, e sobretudo, de exercitar um conjunto -
–conspícuo ou modesto, não importa – de controles, de reações e de escolhas, e na necessidade de
sofrer os controles e as reações do outro.

A referida mútua implicação se justifica, no mesmo escrito, de acrescentar que os estudiosos
dos processos jurisdicionais,... mergulhados no exame, por assim dizer, do seu curso, não conseguiram,
por longo tempo, colher o perfil (unitário e articulado ao mesmo tempo) ..., do procedimento. (Noção
com a qual) Sucessivamente abandonaram, para o enquadramento das atividades jurisdicionais, o desgastado
e inadequado clichê da relação jurídica.10

Cuida-se, agora, de estabelecer a influência de tal estrutura dialética na formação inicial do
processo, de modo que a possibilidade (excepcional, creio) de antecipação de tutela jurisdicional inaudi-
ta altera parte se comunique e se submeta ao contraditório. Há algo de esboçado (no sentido em que
procuro aproveitar a regra) no art. 16, do Noveau Code de Procédure Civile, francês11:

“Art. 16. O juiz deve, em todas as circunstâncias, fazer observar e observar, ele
mesmo, o princípio do contraditório”.

O princípio do dispositivo exclui o juiz inquisidor. Mas também não o converte em simples
expedidor de ordens ante alegações de urgência, ainda que sob prova convincente – se de fato adrede
escolhido pelo autor, em deliberada exclusão de outros perceptíveis. Verdadeiro que o juiz não possa
apoiar-se em fatos incertos, também não pode deferir a antecipatória por sobre análise adstrita ao arcabouço
da narrativa empreendida pelo autor. Os fatos da inicial, ainda que certos e provados, se não preexcludentes
dos fatos (logicamente perceptíveis) impeditivos ou extintivos dos seus efeitos – não desoneram o juiz de,
mediante o mesmo princípio do dispositivo, observar a não participação do contraditório.

Quando possa o juiz vislumbrar, da inicial ou de seus documentos, fato de interesse do réu, ao
dizer do tempo consumido pelo autor para ajuizar a ação, da nota de sustação do cheque cobrado, da
omissão dos fatos simples na narrativa do autor, do silêncio sobre circunstância relevante para a compo-
sição ou confirmação da causa de pedir articulada, série variada de atitudes supostas da inteligência do
art. 273, CPC, não deverá antecipar a tutela de mérito.

Foi neste mesmo sentido, de o juiz precatar-se para a abertura do contraditório, a regra do
primitivo art. 17, III, do CPC, comentada com a acuidade de Celso Barbi12:
9 FAZZALARI, Elio. Processo – teoria generale. In Digesto italiano. V. XIII. Torino, s.d., ma. 1966. . 1.072, verbis: alla
struttura corrisponde lo svolgimento dialetico del processo: la simmetria delle posizione soggetive, la loro mutua
implicazione, la loro sostanziale parità si traducono, per ciascuno dei partecipanti, nella possibilità d’interloquire
non episodicamente, e soprattutto, di esercitare un insieme – cospicuo o modesto non importa – di controlli, di
reazioni e di scelte, e nella necessità di subire i controlli e le reazioni altrui.
10 FAZZALARI, Elio. Op. cit. p. 1.069, verbis: ...da soggiungere che fli studiosi dei processi giurisdizionali, ...troppo
imersi, per così dire, dentro il suo corso, non sono riusciti, per lungo tratto, a cogliere il profilo (unitario e articolato
al tempo sesso)... procedimento. Sucessivamente, ...hanno abbandonato, per l’inquadramento delle attività
giurisdizionali, il logoro e non adatto cliché del rapporto giuridico.
11 Noveau code de procédure civile. Op. cit. p. 25.
12 BARBI, Celso. Comentários ao código de processo civil. v.1, t.I. Rio de Janeiro: Forense, 1975. p. 179.
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“Na prática, deve o juiz confrontar a atividade das duas partes opostas, exigin-
do da parte contrária à que apresentou até mesmo os fatos desfavoráveis à sua
pretensão uma conduta igualmente correta”.

Já entrevia o Mestre a aplicação do princípio de simétrica paridade. E parece que teria lido
Calamandrei13:

“As derrogações do princípio do contraditório inicial (art. 101), que se verificam
quando o provimento é dado pelo juiz inaudita altera parte e a iniciativa do
contraditório é invertida ou posticipada, (...) esta maior facilidade e celeridade
(...) contra o adversário indefeso, frequentemente (...) se torna em realidade, na
mão de um litigante sagaz, uma arma por vezes irresistível para constrangir o
adversário à entrega e assim para obter no mérito uma vitória que, se o adversá-
rio tivesse podido defender-se, seria loucura esperar”.

O processo como procedimento em contraditório, em simétrica paridade e sob implicação recí-
proca das situações processuais – o conceito fazzalariano – não se incomoda de consabidas ocasiões de
quebra, no âmbito dos procedimentos especiais, com os adiantamentos, em atendimento imediato da
inicial (liminares, de possessórias, de mandados de segurança, de embargos de terceiro, de nunciações de
obra nova, etc.), e as postergações, em desatendimento imediato da resposta (exclusão de julgamento
antecipado da lide no usucapião, na demarcatória e na divisória, na prestação de contas, etc.). A tanto
levam peculiaridades intrínsecas ao direito material. O instituto da antecipação de tutela (art. 273, CPC
brasileiro), em que também ocorre o atendimento imediato da inicial, pertence, entretanto, ao procedi-
mento ordinário, cuja generalidade não distingue o direito material. E a ordinariedade não deve ser varia-
da conforme o direito material, sob pena de ruir o sistema, em retorno pretoriano à multitudinária varieda-
de de procedimentos. Não há negar que a ordinariedade não deva servir de pretexto ao perecimento do
direito. Mas também não se negue que seja ela a esfera precípua de efetividade do contraditório: as
antecipações inaudita altera parte, concedidas (se o sejam) no âmbito mesmo da ordinariedade,
ontologicamente, têm de resguardar a simétrica utilidade do contraditório – requisito que ouso deduzir do
pensamento do grande Professor (que tive a honra de conhecer pessoalmente em seu studio legale em
janeiro de 1999).

Uma última palavra. Os provimentos reversíveis, cautelares ou de mérito, poderão ser executa-
dos progressivamente, até se exaurirem, positiva ou negativamente, quando do advento da sentença. O
que não pertença à reversibilidade e que ainda desdobrar do critério legal sugerido de tutela inibitória
deverá, quando estritamente necessária a execução antecipada, ser levado à sanção por litigância de má-
fé. Lembro que, no mesmo processo, poderá ocorrer que ambas as partes assim procedam. Assim como
o abuso do direito de defesa justifica a antecipação de tutela (sem prejuízo das sanções que podem
somar-se ou confirmar, no todo ou em parte, as astreintes ora sugeridas), assim o abuso da afirmação de
urgência importará, se irreversível o dano, na soma ao equivalente pecuniário, da multa, em adequadas
proporções.

13 CALAMANDREI, Piero. Il processo come ginoco. In: Opere giuridiche. v.1. Napoli: Morano, 1965. p. 553-554.
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O ICMS e a Lei Complementar 116/2003
Alguns pontos polêmicos da lista de serviços –

Conflitos de competência ISS  x  ICMS
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   __________________________    SUMÁRIO   __________________________

1. A LC 116 e sua introdução.  2. O ISS e suas balizas constitucionais.  3. Alguns
serviços e alterações de relevância.  3.1. Serviços de informática e serviços de comuni-
cação.  3.2. Industrialização ou prestação de serviços.  3.3. Franquia.  3.4. Locação de
bens móveis.

1. A LC 116 E SUA INTRODUÇÃO

A Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 (LC 116/2003), apesar de melhorar alguns
pontos, sobre questões fundamentais acerca do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN),
tais como os atinentes ao local da prestação do serviço ao ampliar o campo de incidência do referido
imposto, incluindo serviços que atualmente não são tributados, acirra, em muitos casos, a polêmica dis-
cussão acerca da incidência do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias (ICMS)
ou do ISS por sobre diversas situações.

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88), em seu art. 156, dispõe, como é
ressabido, que compete aos Municípios instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza definidos
em lei complementar, desde que não compreendidos na competência dos Estados (ICMS). Nesse
sentido, cabe ao legislador nacional dar as balizas para que os Municípios instituam o ISS, isto é, cabe à
lei complementar estabelecer quais serviços podem sofrer a incidência do imposto municipal.

A nova lei complementar, em atenção aos requisitos constitucionais, veio exatamente definindo
os serviços passíveis de serem tributados pelos municípios, adequando, em observação aos princípios da
capacidade contributiva e da própria generalidade da tributação, a moldura legal estabelecida para a
incidência do ISS à realidade econômica. Entretanto, nesse desiderato, a toda evidência, o legislador
nacional deixou diversas questões sem solução, além de alargar a já controversa zona gris existente entre
o ICMS e o ISS.

A Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 56, de 15 de dezembro de 1987, cumprindo
sua missão de solucionar conflitos de competência tributária entre Estados e Municípios, apresentava
algumas soluções legislativas para as faixas nebulosas entre o ISS e o ICMS, muitas vezes mais favoráveis

∗ Procurador do Estado de Minas Gerais. Mestre em Direito Administrativo pela UFMG. Docente em Direito Adminis-
trativo e Tributário do IEC da PUC/MG. Advogado-Geral Adjunto do Estado de MG.
∗∗ Procurador do Estado de Minas Gerais. Mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa. Douto-
rando em Direito Administrativo pela UFMG. Docente de Direito Administrativo no Curso de Administração Pública da
Escola de Governo da Fundação João Pinheiro e de Direito Tributário no Curso de Especialização em Direito Tributário
no IEC/PUC/MG, CAD/Gama Filho/MG e CEAJUFE/MG.
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aos Estados. O que pudemos verificar é que a LC 116/2003, favorece a tributação municipal, em detri-
mento da faixa de incidência do ICMS, fazendo pender as soluções legisladas para o ISS que, em regra,
apresenta-se menos oneroso para o contribuinte, em face da menor alíquota.

Outrossim, embora algumas vezes sem acerto, a LC 116/2003 busca soluções que possam
compatibilizar a decisão legislada com o posicionamento da doutrina tributarista majoritária que, de resto,
já marcava uma trilha para a jurisprudência que vinha, vacilante, sendo firmada pelos Tribunais Superio-
res. Este é o caso, por exemplo, da tributação sobre a locação de bens móveis, ou mesmo da solução
apontada para os casos de “industrialização por encomenda”. Entendemos que, nesse sentido, a LC
116/2003, ao invés de apontar soluções mais demarcadas para conflitos de competência entre Estados e
Municípios, definindo na lei complementar os serviços tributáveis pelo ISS, de forma a minimizar a zona
gris entre o imposto municipal e o ICMS, optou por soluções mais fluidas que, a nosso ver, podem
reacender algumas discussões inglórias, com prejuízos inclusive para os contribuintes que ficarem em
posição de disputa entre os Estados e os Municípios.

Ademais, novas possibilidades de hipóteses de incidência do ISS, que prometem dar margem a
discussões, foram abertas pela LC 116/2003, enquanto algumas outras deixam de constar da lista de
serviços, evitando debates que há muito vinham sendo travados, como é o caso da tributação municipal
por sobre a locação genérica de bens móveis. Em linhas gerais, assim, entendemos que a nova lei, em
diversas situações, longe de pacificar os conflitos de incidência do ICMS ou do ISS, em alguns momen-
tos, alarga as áreas de inceerteza e açula a polêmica entre Estados e Municípios e entre esses e os
contribuintes.

2. O ISS E SUAS BALIZAS CONSTITUCIONAIS

Qualquer estudo acerca das zonas de fricção entre o ISS e o ICMS deve, antes de mais nada,
passar pela verificação das balizas constitucionais fundamentais que delimitam o campo de incidên-
cia do ISS, inarredáveis sequer por lei complementar.1  A primeira baliza pode ser traduzida pela afirma-
tiva de que o ISS é um imposto sobre “serviços”, daí não pode incidir sobre outra atividade ou, obvia-
mente, sobre algo que não seja serviço.2  A segunda baliza deixa gizado que o ISS não pode invadir a
esfera competencial própria do ICMS; nesse sentido, por exemplo, não pode incidir sobre serviços
de comunicação. A terceira firma que os serviços sobre os quais incide o ISS devem ser “definidos em
lei complementar”, em respeito aos limites de sentido da letra do próprio texto da Constituição e em
reverência ao princípio da tipicidade.

A primeira fonte de controvérsias está exatamente nessa primeira baliza, isto é, na verificação do
alcance de significados do termo “serviços”, constitucionalmente empregado para definir a competência
tributária dos Municípios.

“Serviço”, a princípio, são prestações que o sujeito faz a outro sujeito, isto é, decorre do ato ou
efeito de servir. A atividade tributável deve ser uma prestação que proporcione a alguém uma materialidade

1 Como bem pontua Hugo de Brito Machado (Comentários ao código tributário nacional. São Paulo: Atlas, 2003, v.1, p.
612), “o legislador complementar é apenas relativamente livre nessa tarefa”. Como afirma o autor: “Dizemos relativamente
porque existem limitações constitucionais explícitas e implícitas ao seu poder de dirimir conflitos de competência.”
2 Nesse sentido vale reproduzir as palavras de SCHERER, Leandro Pacheco (Ainda sobre o ‘novo’ ISS – fúria
arrecadatória. São Paulo. Disponível em: <www.tributario.net>. Acesso em: 11.8.2003): “De qualquer modo, é imperio-
so que se esclareça, mesmo que seja óbvio, que o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza somente pode incidir
sobre o fato presuntivo cujo núcleo represente um serviço ou uma prestação de serviço. Não se pode pretender, pela
mera inserção de multifários itens a uma lista de serviços, que, por um passe de mágica, aquilo que não é serviço se
transforme num serviço para que os Municípios possam cobrar o imposto”.
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fruível, portanto, a atividade, para ser tributável, deve ter um certo conteúdo econômico, no sentido de
poder proporcionar conforto ou utilidade a outrem.3 Nesse sentido, “prestar serviços” é prestar atividade
ou trabalho a outrem mediante remuneração.4

Na doutrina do sempre brilhante Professor Sacha Calmon Navarro Coêlho,5  podemos, logo
à partida, apartar o fato gerador do ISS do fato gerador do ICMS (ou IPI), verificando que prestar
serviços implica em realizar obrigação de fazer, diferentemente do que ocorre no ICMS, que se firma
sobre uma obrigação de dar. Para essa linha de entendimentos, a prestação de serviços tributável pelo
ISS diz respeito a um contrato típico do direito civil, o contrato de “prestação de serviços” propriamente
dito ou de “locação de serviços”.

Nessa mesma linha, a Professora Misabel Derzi entende que o CTN não acolheu a tese da
interpretação econômica no direito tributário, mas ao contrário crava, em seu art. 110, o primado do
direito privado quanto à definição, conteúdo e alcance das formas, institutos e conceitos do ramo quando
utilizados pela CRFB/88.6  Portanto, segundo esse caminho posto pela doutrina, é indispensável, para
reconhecer-se a precisa configuração da competência municipal, verificar o que, segundo o Direito Priva-
do, se compreende no conceito de serviço.7

Em outra linha de entendimentos, Bernardo Ribeiro de Moraes8  entende que o conceito cons-
titucional de “serviço” é eminentemente econômico, havendo o legislador constituinte consagrado a no-
menclatura econômica para os impostos. Nesse sentido, marca o autor que, ser “serviço”, ser “mercado-
ria” ou ser “produto”, não decorre da natureza da coisa, mas diz respeito ao posicionamento na fase do
circuito econômico em que a coisa se encontra em determinado momento (fase de produção, da circula-
ção ou do consumo), e à natureza intrínseca do bem (ser corpóreo ou incorpóreo). Assim, quando houver
coisas incorpóreas que estejam nas etapas do circuito econômico (de produção ou da circulação), rece-
bem elas a denominação de serviços. Desta forma, para o autor, o serviço pode ser tanto o resultado de
uma atividade prestada como o de coisas que as pessoas põem à disposição dos outros.

Nas palavras do festejado autor, verbis:

“Quem aluga um veículo, embora não forneça trabalho, estará prestando
serviços ao ceder a terceiros um bem incorpóreo (direito de uso e gozo da
coisa locada). Para a existência de serviço, basta haver um bem incorpóreo
que esteja na etapa de circulação econômica (colocado à disposição de
terceiros, mediante cessão onerosa). Quem presta serviços a terceiros, me-
diante paga, realiza uma atividade de oferta de ‘bens incorpóreos’.”  9

3 Cf. CASSONE, Vittorio. Direito tributário. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1995. p. 363.
4 Cf. MOARES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e prática do ISS. São Paulo: Revista dos tribunais, 1984. p. 82.
5 Cf. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à Constituição de 1988 – Sistema tributário. 6. ed. Rio de Janeiro:

Forense, 1997. p. 263.
6 Cf. DERZI, Misabel Abreu Machado. Notas de atualização à obra de BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais

ao poder de tributar. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
7 Nesse sentido, BARRETO, Aires F. O ISS na Constituição e na lei. São Paulo: Dialética, 2003, p.33. Nas palavras do
autor: “É no interior dos lindes desse conceito no Direito Privado que se enclausura a esfera de competência dos
Municípios para a tributação dos serviços de qualquer natureza, dado que foi por ele que a CF, de modo expresso, a
discriminou, identificou e demarcou.”
8 Cf. MORAES, Bernardo Ribeiro de. As operações de ‘leasing’ diante do ICMS e do ISSQN. In: ROCHA, Valdir de

Oliveira (Coord.). O ICMS, a LC 87/96 e questões jurídicas atuais. São Paulo: Dialética, 1997. p. 41-80.
9 Cf. MORAES, Bernardo Ribeiro de. Op. cit. p. 54-55.
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10 Cf. RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito. Tradução portuguesa de Cabral de Moncada. 6.ed. Coimbra: Arménio

Amado, 1997.  p. 242-243.
11 Cf. REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 22.ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 22.
12 Cf. LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução portuguesa. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997.  p. 500-501.

Para essa segunda corrente, o uso da expressão “serviço de qualquer natureza” pela CRFB/88
deixou evidenciado que a teleologia do dispositivo constitucional é exatamente a de se tomar o conceito
econômico de prestação de serviços; a Lei maior não se socorre do que dispõe o Código Civil. Portanto,
o conceito não se reduziria a uma simples obrigação de dar, não se limitando ao sentido de “locação de
serviços” traçada pela lei civil.

Com a devida vênia pela ousadia de nos posicionarmos contrariamente aos ensinamentos da-
queles que temos como os mais ilustres professores do Direito Tributário, ficamos com a posição de
Bernardo Ribeiro de Moraes.

Em primeiro lugar, é bem verdade que, em reverência ao art. 110 do CTN, a lei complementar
não pode alterar a definição, o conteúdo ou o alcance de institutos, conceitos e formas do direito privado
utilizados pela Constituição Federal para delimitar as competências tributárias. Entretanto, o que estamos
a perquirir é exatamente o sentido que o termo “serviço” é tomado pela Constituição Federal; o que
queremos verificar é se a CRFB/88 tomou ou não o conceito do Direito Privado; não estamos verificando
o significado utilizado por nenhuma lei complementar, tal como o é o próprio CTN que abriga o art. 110,
mas em busca do significado do conceito na própria CRFB/88. Nesse sentido, vale registrar, sequer o
CTN poderia ditar ou restringir o significado adotado pela própria Constituição.

Em segundo lugar, como ensina Gustav Radbruch, a ciência do direito é uma ciência que
elabora, muitas vezes, em segunda mão, muitos conceitos que já lhe chegam elaborados, sendo assim
devedora desses conceitos a um trabalho prévio de outros saberes, entretanto, ela nunca aproveita quais-
quer conceitos, sem os sujeitar a uma nova reelaboração, em harmonia com certas necessidades jurídicas.
Os conceitos sofrem, assim, logo que a ciência jurídica os adota, uma deformação essencial, que se pode
considerar uma deformação teleológica. 10

Como assinala Miguel Reale, o Direito recebe valores econômicos, artísticos, religiosos, etc., e
os sujeita às suas próprias estruturas e fins, tornando-os jurídicos, na medida e enquanto os integra em seu
ordenamento. Como bem ilustra o autor, como o rei Midas, o Direito, não por castigo, mas por destinação
ética, converte em jurídico tudo aquilo que toca, para dar-lhe condições de realizabilidade garantida, em
harmonia com os demais valores sociais.11

Por outro giro, como é sabido e consabido, a interpretação de dispositivos normativos tributá-
rios deve se dar iluminada pelos princípios reitores do Direito Tributário. Evidentemente que é à luz do
princípio da capacidade econômica que o dispositivo do art. 156, III, da CRFB/88 deve ser entendido.
Não se trata de interpretação econômica, mas de interpretação teleológica, que se dá dentro das possibi-
lidades de sentido da letra da Constituição, e esta é a razão pela qual entendemos que o termo “serviço”
foi colhido, realmente, em um sentido mais amplo, digamos assim, apto a englobar em sua carga de
significados a locação de bens móveis, por exemplo. O que ocorre é que a “deformação teleológica”
sofrida pelo termo só pode ser percebida à luz do referido princípio, de forma a fazer com que o imposto
incida, efetivamente, por sobre indícios de capacidade econômica.

Karl Larenz,12 ao tratar dos conceitos jurídicos, verifica que existe, para estes, usualmente, um
significado estrito, que se identifica com o “âmbito nuclear” do termo, e um significado mais amplo, que
compreende, também, fenômenos da “franja marginal”, que no uso lingüístico geral, só algumas vezes se
tem em conta. Toda essa verificação faz parte da interpretação do dispositivo, que deve ser colhida com
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13 Nesse sentido, dentre outros apontados pelo próprio autor, BARRETO, Aires F. Op. cit. p. 190.
14 Cf. MORAES, Bernardo Ribeiro de. Op. cit. p. 58.
15 Cf. MORAES, Bernardo Ribeiro de. Op.cit. p. 61.

especial ênfase ao elemento teleológico, para que se possa recolher um adequado entendimento da nor-
ma. No caso, entendemos que a idéia de “serviço”, enquanto obrigação de fazer, está no “âmbito nuclear”
do conceito constitucionalmente empregado para definir a competência tributária municipal, entretanto, o
vetor constitucional da capacidade econômica faz com que o conceito constitucionalmente empregado
colha em sua franja marginal não apenas o fornecimento de trabalho, mas também a locação de móveis e
as cessões de direito.

Em terceiro lugar, cabe mesmo à lei complementar, no caso a LC 116/2003, definir o tributo
municipal e os casos em que este se aplica. Não vemos, no caso, qualquer inconstitucionalidade na LC
116/2003 que deva ser afastada por haver a lei invadido competência de outros entes ou ultrapassado a
carga semântica do conceito constitucional de “serviço”.

Em quarto lugar, o ISS incide sobre “serviços de qualquer natureza”, definidos em lei comple-
mentar. A questão está em se verificar se o ISS incide sobre “quaisquer serviços”,13 ou se incide sobre
“serviços de qualquer natureza”. Em nosso entendimento, a segunda colocação é que deve ser a correta:
primo, pela própria literalidade do texto constitucional que especifica claramente que é a “natureza” do
serviço que é “qualquer”, marcando assim a idéia de que a natureza do que se deve ter por “serviço” deve
ser a mais ampla possível; secundo, se o ISS incidisse sobre quaisquer serviços, não faria sentido a
segunda parte do dispositivo, que determina que cabe a lei complementar definir quais são os serviços
passíveis de sofrer a tributação municipal. Enfim, a natureza do serviço é ampla, mas para que o ISS
incida o serviço deve ser, em homenagem ao princípio da tipicidade, taxativamente definido em lei com-
plementar.

Nessa mesma direção, Bernardo Ribeiro de Moraes14 ensina que o legislador constituinte uti-
lizou a expressão serviços de qualquer natureza e não apenas serviços, exatamente porque a primeira
expressão tem maior abrangência, “distinguindo o conceito econômico de serviços (de qualquer natureza)
do conceito jurídico (de prestação de serviços, de fornecimento de trabalho do Código Civil)”.

Tomemos as palavras do festejado autor, in verbis:
“O conceito de ‘serviços de qualquer natureza’, nada tem a ver com a idéia
de ‘serviços’ do direito civil, originária do contrato de ‘prestação de servi-
ços’. Nada tem a ver com a ‘execução de obrigação de fazer decorrente de
um contrato bilateral’, como afirma o doutor Marçal Justen Filho (O im-
posto sobre serviços na Constituição, São Paulo, Editora Revista dos Tri-
bunais, 1ª edição, 1985, pág. 177). [...].
Tudo que não constitua transmissão de bens corpóreos, por oposição, será
serviço, inclusive a prestação de serviços, a locação de bens móveis e a
cessão de direitos.”(sic) 15

O ISS é um imposto sobre a circulação de bens imateriais, portanto, é um imposto sobre a
circulação econômica de bens que não sejam “produtos” (bens materiais na etapa econômica da produ-
ção) ou “mercadorias” (bens materiais na etapa econômica da circulação).

A prestação de serviços, por certo, pode se dar com a venda de serviços, como ocorre com
empresas prestadoras de serviços, ou com a prestação pessoal de serviços, quando a atividade tributável
é feita pessoalmente por profissionais. Ocorre, porém, que os serviços podem ser “puros” (como o
parecer de um advogado) ou “mistos” (serviços cuja prestação envolve o fornecimento de mercadorias,
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16 Para o Professor Sacha Calmon Navarro Coêlho (Comentários..., cit. p. 263-266), porém, a missão do legislador
complementar não é a de conceituar serviço nem a de fazer uma lista taxativa, mas apenas a de evitar conflitos de
competência entre pessoas políticas, caso contrário estaria restringindo a CRFB/88 que estabelece que o ISS incide
sobre “serviços de qualquer natureza”.
17 Cf. MARTINS, Sérgio Pinto.Op. cit. p. 40.
18 Nesse sentido, por exemplo, afirma Hugo de Brito Machado (Comentários..., cit., p. 620): “A nosso ver, em face da
norma acima transcrita, é induvidoso que a Constituição Federal atribuiu aos Municípios competência para tributar
somente os serviços de qualquer natureza que a lei complementar defina. Não se trata, portanto, de uma limitação
imposta pela lei complementar. Na verdade, a competência que a Constituição Federal atribui aos Municípios tem, desde
logo, seu desenho a depender de lei complementar.”
19 Nesse sentido, MARTINS, Sérgio Pinto. Op. cit. p. 85.
20 Cf. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Op. cit. p. 265.

tais como o prestado por um dentista que fornece o aparelho ortodôntico para a correção dos dentes de
seu paciente). Nesse último caso é que podemos detectar uma conturbada zona de fricção entre a inci-
dência do ISS ou do ICMS. O exemplo dado, por certo, não suscita dúvidas, mas em diversas situações,
as incertezas são patentes.

Nesse compasso é que a lei complementar deve cumprir o seu papel fundamental de resolver
o conflito de competência tributária, em especial com o ICMS. Daí porque, necessariamente, o legisla-
dor, tal como o fez no art. 1o, § 2o da LC 116/2003, precisa marcar que, ressalvadas as exceções
expressas da lista, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação
envolva o fornecimento de mercadorias.

A avaliação desse ponto nos remete a outro, isto é, perante a possibilidade de serviços mistos,
a lista de serviços deve ser taxativa.16 Essa afirmativa bem se ajusta aos termos postos pela CRFB/88,
que determina que os serviços sobre os quais incide o ISS são aqueles “definidos” em lei complementar.
Como afirma Sérgio Pinto Martins,17 a expressão “definidos em lei complementar” tem o sentido de
elencar os serviços, de arrolá-los, de decidir quais os serviços são tributáveis pelo ISS;18 definir que dizer
“dar limites”, enumerar,  marcar.

O art. 1o, caput, da LC 116/2003 reforça o entendimento supra, deixando bem marcada as
duas balizas verificadas, ao determinar que o fato gerador do ISS é a “prestação de serviços constantes
da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador”. Os
serviços passíveis de serem tributados, assim, só podem ser aqueles constantes da lista que, dessa forma,
é mesmo taxativa, comportando, pois, interpretação extensiva, mas nunca analogia. Não é despiciendo,
ainda, afirmar que o emprego da analogia, ofenderia ao princípio da tipicidade, tão caro ao direito tribu-
tário, além de afrontar a letra expressa do art. 108, § 1o, do Código Tributário Nacional.

Como se pode verificar no art. 1o, caput, também, a “preponderância” do ramo de atividades
do prestador não é o fator que provoca a incidência do ISS ou do ICMS. É preciso verificar, de fato, se
o serviço está ou não na lista taxativa. Entretanto, a predominância do serviço ou da comercialização
de mercadoria na atividade específica praticada pelo prestador (independentemente do ramo de seu
negócio), na operação, é fator decisivo para se avaliar se houve a incidência do ICMS ou do ISS. O
Xampu usado pelo cabeleireiro não sofrerá a incidência do ICMS, mas estará incluído no preço do
serviço, entretanto, se o cabeleireiro vende produtos a seus clientes, faz circular mercadorias e se sujeita
ao pagamento do ICMS.19

Nas chamadas “operações mistas”, que envolvem “serviços” e o fornecimento de peças, have-
rá a incidência do ISS quando o dar a peça é acessório, isto é, quando o prestador não se propõe a
vender a peça, mas a realizar o serviço.20 O ortodontista, por exemplo, não se dispõe a vender o aparelho
ortodôntico, não é um comerciante de aparelhinhos dentários, mas se propõe a executar um serviço, o de
curar problemas ortodônticos e para tanto emprega os tais aparelhos.
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Recortemos um exemplo similar dado por Sérgio Pinto Martins:21

“O protético dentário normalmente fornece serviço, quando o dentista lhe
manda o material, mas também pode fornecer o serviço e o material. Em
ambos os casos pagará apenas o ISS, pois a preponderância é do serviço
que faz sob encomenda. O protético, na verdade, não vende mercadorias,
mas presta os serviços de prótese dentária, comprometendo-se a uma obri-
gação de fazer. Não se trata, também, de industrialização ou de manufatura,
pois a encomenda não é do intermediário, mas do consumidor final, daque-
le que vai usar a prótese. Não é qualquer pessoa que faz uma dentadura
com precisão milimétrica, daí porque se exige habilidade para fazer o ser-
viço.”

A questão vai estar, pois, em como se pode detectar essa “preponderância funcional” na atividade
específica. De fato há que se atentar para o fato gerador e para a base de cálculo do imposto, e se
verificar se o “alvo da tributação” é o esforço humano prestado a terceiros como fim ou objeto.22

De fato, o fornecimento de mercadoria envolve uma ação humana sobre uma determinada ma-
téria prima, daí, sempre implica, em graus de preponderância variada, a combinação de trabalho, serviço
e materiais. É claro que sempre haverá uma preponderância da atividade no sentido de fornecimento de
bens materiais ou de bens imateriais (serviços).23

Como bem ensina Bernardo Ribeiro de Moraes,24 o “circuito econômico” tem etapas que
vão desde a “produção” até o “consumo”, pelas quais atravessam os bens susceptíveis de utilidade. Na
etapa da “produção”, o bem tem uma utilidade econômica criada ou aumentada, isto é, deve haver a
criação de um bem, ou este é submetido a qualquer operação que lhe modifique a sua natureza ou sua
finalidade, ou que lhe aperfeiçoe para o consumo. Como ressalta o autor, “as operações tradicionais de
produção ou industrialização abrangem a criação de utilidade, a transformação de bens, o beneficiamento,
a montagem, o acondicionamento e a renovação. A “circulação” vai se dar, por sua vez, num processo de
permuta, com a passagem da utilidade econômica da propriedade de uma pessoa para a propriedade de
outra. Como afirma o autor, “tem o significado de movimentação de bens, através de uma ou mais trocas,
em direção ao consumo. O “consumo” é a fase do circuito econômico na qual o bem é gasto ou utilizado,
ou mesmo empregado ou aproveitado, não sendo mais susceptível de transferência de propriedade. Tira-
se, nessa fase, o bem de circulação, embora nada impeça que o mesmo regresse novamente, mais tarde,
ao circuito econômico.

Tomando a lição do citado autor, podemos afirmar que o IPI onera o bem que se encontra na
etapa produção, ao passo de o ICMS e o ISS oneram o bem (mercadoria ou serviço) que se encontra na
fase de circulação. A questão, então, vai estar em se saber qual dos impostos oneram o bem, ou seja, em
se saber se estamos perante um “produto”, uma “mercadoria” ou um “serviço”. Vejamos como proceder
a tal distinção tomando as palavras de Bernardo Ribeiro de Moraes:25

21 Cf. MARTINS, Sérgio Pinto. Op. cit. p. 81.
22 Hugo de Brito Machado Op. cit. p. 627), em sentido próximo, entende que o ISS não incide por sobre serviços que
sejam meras atividades-meio para a realização de outras atividades não tributadas pelo ISS, tais como para atividades
tipicamente bancárias sujeitas já à tributação federal.
23 Cf. HENARES NETO, Halley. O ICMS e o ISS – Critérios jurídicos diferenciadores e a respectiva incidência nas obras
de construção civil e serviços complementares. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). O ICMS, a LC 87/96 e questões
jurídicas atuais. São Paulo: Dialética. 1997. p. 137.
24 Cf. MORAES, Bernardo Ribeiro de. Op. cit. p. 46-47.
25 Cf. MORAES, Bernardo Ribeiro de. Op. cit. p. 48.



82

26 Cf. MORAES, Bernardo Ribeiro de. Op. cit. p. 48-49.
27 Cf. BARRETO, Aires F. Op. cit. p. 47.
28 Cf. MORAES, Bernardo Ribeiro de. Op. cit. p. 50-51.

29 Cf. CARRAZA. Roque Antônio. ICMS – sua não-incidência sobre prestações de serviços de telecomunicação
internacional (serviços de longa distância internacional), bem como sobre os serviços que os viabilizam (serviços
auxiliares). In Revista dialética de direito tributário. São Paulo, n. 60, p. 105, set. 2000.

“Ser ‘produto’, ‘mercadoria’ ou ‘serviço’ constitui fato que não se encontra
na natureza intrínseca do bem. Este não possui, por si próprio, a qualidade que
o caracteriza como ‘produto’, ’mercadoria’ ou ‘serviço’. Estas denominações
são dadas tendo em vista a natureza do bem (se material ou imaterial) e a etapa
econômica em que se encontre (se na produção, na circulação ou na do con-
sumo).”

O produto diz respeito à bem material dentro do circuito econômico, na etapa de produção; a
mercadoria à bem material na etapa de circulação e o serviço à bem imaterial na etapa de circulação.
Tratando-se de bem que não se encontre no circuito econômico, não teremos mercadoria ou serviço.26

Como se sabe, ocorrem serviços que circulam com a aplicação de materiais. Em realidade,
esses materiais não são mercadorias, porque não são bens móveis sujeitos ou destinados ao comércio.
Como destaca Aires F. Barreto,27 trata-se de mero ingrediente, insumo, componente, elemento integran-
te do serviço; sua presença, nesse contexto, é explicada exclusivamente em função do esforço humano,
em que o serviço se traduz. O prestador não é vendedor desses materiais, não havendo aí venda de
coisas, mas simples emprego ou aplicação desses insumos como requisito necessário à prestação de
serviços.

Nem sempre a distinção pode se feita de forma direta e inequívoca. Nesse compasso, cumpre
subtrair da esfera de possibilidades de incidência do ISS, os bens na etapa de produção, que se subme-
tem ao IPI e ICMS.

A questão é que a própria lista de serviços traz a restauração, recondicionamento, acondiciona-
mento, secagem e outros serviços congêneres, como prestações de serviços passíveis de sofrer a incidên-
cia do ISS, tal como fez a LC 116/2003. Em primeiro lugar, porém, a LC 116/2003 já demarca que a
incidência do ISS, só pode se dar quando os serviços são relativos à bem de terceiros (item 14 – gênero).
Daí, se a atividade se dá por sobre bens próprios, ou estaremos perante serviços não tributáveis, porque
fora do circuito econômico, ou estaremos, claramente, na etapa de produção. Em segundo lugar, deve-
mos verificar que “industrialização” é caracterizada por qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o seu aperfeiçoamento
para o consumo, pouco importando o processo utilizado, seja de transformação, de beneficiamento, de
montagem, de acondicionamento ou reacondicionamento, de renovação ou restauração.28

Em síntese, a incidência do ISS não vai se verificar quando o bem esteja na fase de produção. É
certo que toda mercadoria é resultado da ação humana sobre determinada matéria prima, portanto, como
já afirmado, o próprio fornecimento de mercadoria implica sempre, em graus de preponderância variada,
na combinação de trabalho, ou serviço e materiais. Resta claro que haverá sempre uma preponderância
da atividade no sentido de fornecimento de bens materiais ou de bens imateriais (serviços), e portanto,
haverá a incidência do ISS ou do ICMS (e IPI). Enfim, a atividade exercitada sobre o insumo deverá ser
tributada não como atividade autônoma, mas acessória, quando esta circulação for apenas um dos meios
para a circulação de mercadorias (fim) ou produção de bem.

Vale deixar registrado que as etapas, os passos e as atividades-meio realizadas para o próprio
prestador e não para terceiro, ainda que estes aproveitem o resultado final, são meios para a produção do
bem, não se sujeitando ao ISS. Como registra Roque Antônio Carraza,29 “é importante termos presente
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que estas atividades-meio são levadas a efeito em benefício da própria pessoa que realiza o serviço. Têm
por escopo, apenas, possibilitar as atividades-fins, que – estas sim – aproveitam terceiros.”

Quanto a segunda baliza, em sua própria origem, a doutrina já entendia que o ISS é um
imposto sobre a “produção e a circulação” que já surgira como um imposto residual com relação ao
ICMS.30 Havendo, pois, serviço de transporte (exceto intramunicipal) ou serviço de comunicação, não
cabe sequer verificar se quaisquer dos itens trazidos pela LC 116/2003 deve ser efetivado, porque,
nesses casos, incide o ICMS.

3.  ALGUNS SERVIÇOS E ALTERAÇÕES DE RELEVÂNCIA

3.1. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

As discussões, no segmento, já fizeram correr rios de tinta. Sem adentrar na especificidade
desse específico debate, podemos afirmar que pacificada a questão, com toda a certeza, não foi. Basta
ver que o item 1 da Lista de Serviços, que trata exatamente dos “serviços de informática e congêneres”,
nada disse acerca dos provedores de internet.

A lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 56, de 15 de dezembro de 1987 marca os
seguintes serviços como passíveis de sofrerem a incidência do ISS:

[...] 22. Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em
outros itens desta lista, organização, programação, planejamento, assesso-
ria, processamento de dados,  consultoria técnica, financeira ou adminis-
trativa. [...]
24. Análises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas, e informações, coleta
e processamento de dados de qualquer natureza..

A LC 116/2003, por sua vez, foi muito mais minuciosa ao tratar os serviços de informática, verbis:
1.  Serviços de informática e congêneres.
1.01. Análise e desenvolvimento de sistemas.
1.02. Programação.
1.03. Processamento de dados e congêneres.
1.04. Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos
eletrônicos.
1.05. Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
1.06. Assessoria e consultoria em informática.
1.07. Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e
manutenção de programas de computação e bancos de dados.
1.08. Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas
eletrônicas.

A lista de serviços, nesse item, veio moldada em tipo aberto, abrangendo serviços de informática
e “congêneres”. O dispositivo, assim, comporta interpretação extensiva (nunca analogia), isto é, se é
serviço, se não está na esfera de competência do ICMS, se é serviço de informática, incide ISS. Não há
como considerar incluído no item 1 serviços análogos ao de informática, mas se é serviço e se o serviço é
de informática, a interpretação extensiva se impõe. Porém, a interpretação adequada de “serviços de
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informática” não se estende e invade o que sejam serviços de comunicação, porque o ISS é residual, ou
seja, incide por sobre quaisquer serviços que não sejam os sujeitos ao ICMS.

Como se pode verificar, inquestionavelmente, o tipo mais aberto está mais apto a contemplar em
seu âmago uma gama mais ampla de serviços, entretanto, apenas haverá a incidência do ISS, e não do
ICMS, se estivermos perante “serviços”. Esse foi exatamente o cerne do debate que se travou no seg-
mento de informática, em especial quando se questionou a incidência do ISS ou do ICMS por sobre os
softwares. A questão, a nosso ver, já foi bem resolvida pelo STF: se o software é colocado na prateleira
da loja, pronto para o uso e acabado, para ser vendido a qualquer pessoa que o queira adquirir, estamos
perante uma mercadoria inserida no ciclo econômico, daí incide o ICMS.

Vejamos alguns julgados que pacificaram e manterão pacificada a questão:
“I. Recurso extraordinário : prequestionamento mediante embargos de de-
claração (Súm. 356). A teor da Súmula 356, o que se reputa não
prequestionado é o ponto indevidamente omitido pelo acórdão primitivo
sobre o qual “não foram opostos embargos declaratórios”. Mas se, opos-
tos, o Tribunal a quo se recuse a suprir a omissão, por entendê-la inexistente,
nada mais se pode exigir da parte (RE 210.638, Pertence, DJ 19.6.98).

II. RE: questão constitucional: âmbito de incidência possível dos impostos
previstos na Constituição: ICMS e mercadoria. Sendo a mercadoria o objeto
material da norma de competência dos Estados para tributar-lhe a circula-
ção, a controvérsia sobre se determinado bem constitui mercadoria é ques-
tão constitucional em que se pode fundar o recurso extraordinário.

III. Programa de computador (“software”): tratamento tributário: distin-
ção necessária. Não tendo por objeto uma mercadoria, mas um bem
incorpóreo, sobre as operações de “licenciamento ou cessão do direito de
uso de programas de computador” “matéria exclusiva da lide “,
efetivamente não podem os Estados instituir ICMS: dessa impossibilidade,
entretanto, não resulta que, de logo, se esteja também a subtrair do campo
constitucional de incidência do ICMS a circulação de cópias ou exemplares
dos programas de computador produzidos em série e comercializados no
varejo — como a do chamado “software de prateleira” (off the shelf) — os
quais, materializando o corpus mechanicum da criação intelectual do pro-
grama, constituem mercadorias postas no comércio.
Votação: Unânime. Resultado: não conhecido.”31

“TRIBUTÁRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. ICMS. PROGRAMAS DE COM-
PUTADOR (SOFTWARE). COMERCIALIZAÇÃO.
No julgamento do RE 176.626, Min. Sepúlveda Pertence, assentou a Pri-
meira Turma do STF a distinção, para efeitos tributários, entre um exem-
plar standard de programa de computador, também chamado ”de pratelei-
ra”, e o licenciamento ou cessão do direito de uso de software. A produção
em massa para comercialização e a revenda de exemplares do corpus
mechanicum da obra intelectual que nele se materializa não caracterizam
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licenciamento ou cessão de direitos de uso da obra, mas genuínas opera-
ções de circulação de mercadorias, sujeitas ao ICMS. Recurso conhecido e
provido.
Votação: Unânime. Resultado: Conhecido e provido.” 32

A “lei complementar não poderá distorcer o conceito de ‘serviços’ utilizado pela Constituição,
nem alargar seu campo de incidência, de modo a alcançar o que não é serviço no sentido que o Sistema
Constitucional Tributário confere a tal termo”.33 Evidentemente, a nova redação da lei complementar não
pode alterar os ditames da CRFB/88, daí, a polêmica em torno do software, tratada em sede constituci-
onal, deve de se manter intacta.

Quanto ao provedor de internet, por outro giro, o debate sobre o tema vinha abrindo três
correntes de entendimento básicas: (1) os provedores de internet praticam serviço de comunicação, daí
incide o ICMS; (2) praticam serviços de qualquer natureza, daí incide o ISS; (3) não sofrem a incidência
do ICMS, nem do ISS, porque a lista de serviços é taxativa e o provedor de internet não está nela
relacionado.

Para alguns autores,34 em decorrência do princípio da tipicidade, as atividades afetas à Internet
não se encontram rigorosamente especificadas na lista de serviços, daí não sofrem a incidência do ISS.
Com a nova redação da LC 116/2003 uma das correntes, a terceira, perde o seu lastro, porque ficam,
unicamente, apenas duas opções: ou bem o serviço do provedor de internet é “serviço de comunicação”,
sujeito ao ICMS, ou bem resta, residualmente, como “serviço de informática” sujeito ao ISS.

De fato, o texto da LC 116/2003 não deixa margem a que se afirme que a lista de serviços
deixou de fora qualquer serviço de informática, porque vale-se do termo genérico “serviço de informática”,
que deve ser interpretado extensivamente (“e congêneres”). Entretanto, a LC 116/2003 não resolve de-
finitivamente a dúvida acerca da incidência do ICMS ou do ISS; apenas dúvidas não restam mais de que
incidirá ou o ICMS ou o ISS.

Em nosso entendimento, incide o ICMS por sobre o serviço do provedor de internet, porque se
trata este de “serviço de comunicação”. A questão não é a de se saber se o serviço se enquadra melhor
como “serviço de informática” ou “serviço de comunicação”, mas a de se saber se estamos perante um
“serviço de comunicação”. Vale recordar que o ISS incide sobre serviços que não sofrem a incidência do
ICMS, ou seja, é residual, daí, o “serviço de informática” de que trata a LC 116/23003 é, e só pode ser,
residual, isto é, dentro do conteúdo dos “serviços de informática” não estão os “serviços de comunica-
ção”, mesmo aqueles que se valem dos recursos da informática.

Em nosso entendimento, o simples fato da lista não especificar os serviços do “provedor de
internet” já deixa evidenciado, em uma interpretação teleológica do dispositivo, que a incidência do ISS
não pode mesmo recair sobre o segmento. Basta verificar a importância da atividade e seu peso econômico,
em especial no momento em que foi editada a lei, para se ter que, a toda evidência, tais serviços não
devem sofrer a incidência do ISS. Será que o legislador, que tratou exaustivamente das atividades do
segmento de informática, se esqueceu do provedor de acesso à internet? Como se pode verificar, o cerne
do debate continua em se saber se o serviço deve ser considerado comunicação ou não, ou seja, se fica
na competência do ICMS ou não.
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O que ocorre é que o tipo legal traçado pela Lei Complementar 87, de 13 de setembro de
1996, ao delinear a incidência do ICMS por sobre “serviços de comunicação”, da mesma forma que a
LC 116/2003, marcou um tipo aberto, bem em sintonia com a moldura constitucional de incidência do
ICMS. Basta ver que o art. 2o, III, estabelece que o ICMS incide sobre “prestações onerosas de serviço
de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a
retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza”. Como se pode verifi-
car, a legislador abre um tipo e ainda enumera diversas situações, tentando abranger todas as hipóteses de
“comunicação”.

O Superior Tribunal de Justiça, como é sabido, nesse específico ponto, já manifestou entendi-
mentos conflitantes acerca da incidência do ISS ou do ICMS. Entendemos, amparados pela que enten-
demos seja a melhor doutrina sobre o assunto,35 que o “provedor de internet” é parte integrante do
processo de comunicação da internet. Para quem gosta de “navegar na redinha” é impossível aceitar que
o serviço de provedor não é serviço de comunicação. Basta verificar que, os internautas, nos ambientes
de conversa (chats), na rede, conversam, trocam fotos, trocam correspondências (e-mail), se conhecem,
namoram e, não raramente, se casam, se comunicando através da internet.

Em linhas gerais, o serviço de provedor de internet consiste, por um lado, na recepção de dados
enviados pelo usuário final e na sua retransmissão à rede através dos links e backbones de que disponha,
e por outro, na recepção de informações da rede e na retransmissão destas ao usuário final. Da mesma
forma, o provedor pode fornecer os meios para o estabelecimento de comunicação direta e imediata
entre dois usuários que podem até conversar e se ver pelos microfones, câmaras e vídeos do computador.

Para se ter acesso à rede mundial de computadores, necessário é que o usuário disponha de um
computador; uma linha telefônica ou qualquer outro meio de comunicação similar; um modem; software
específico (Netscape Navigator, Internet Explorer) e estar conectado a um provedor de acesso à
Internet.

Os provedores de internet tem como atividade central tão só promover a comunicação à internet
e estão voltados à prestação do serviço ao usuário.Não se discute que a internet é um meio de comunica-
ção, que interliga computadores de todo o mundo possibilitando a troca rápida de informações entre os
usuários da rede, pelo que é forçoso entender que aquele que contribui para que este processo se com-
plete, presta serviço de comunicação.

Luciana Angeiros,36 de forma irretocável se posicionou quanto ao papel dos entes que possi-
bilitam a conexão à internet e sua sujeição ao ICMS, por tratar o serviço de conexão à rede mundial de
computadores como serviço de comunicação, verbis:

“É de se concluir, portanto, que se diversas pessoas compõem o iter
comunicacional para transmitir a mensagem em alguma etapa definida do
processo, tais pessoas prestam serviços de comunicação.
Assim, todos aqueles que, reconhecidamente, estiverem envolvidos no pro-
cesso comunicacional de forma a prestar serviço que possibilite a trans-
missão da mensagem do emissor para o receptor, de acordo com o nosso
ponto de vista, prestam serviços de comunicação. Enfim, qualquer serviço
prestado por um terceiro visando a permitir, proporcionar e viabilizar a
comunicação, desde que tenha conteúdo patrimonial, sofre a incidência do
ICMS. No caso específico da comunicação com a Internet, ainda hoje é
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comum que mais de uma pessoa preste serviço de comunicação, conside-
rando que é raro uma única empresa de provedores possuir todos os meios
necessários para transmitir a mensagem.”

O sistema de comunicação funciona a partir dos seguintes elementos: emissor, receptor, mensa-
gem e canal ou meio de comunicação. No acesso à Internet, o provedor fornece ao seu usuário, por
intermédio de seus equipamentos, um endereço IP (Internet Protocol) temporário (válido para uma
sessão de acesso à rede) que viabiliza a chamada navegação pelos sites ou páginas existentes na Internet,
garantindo que os pacotes de informação particionados pelo TCP (Transmission Control Protocol)
sejam enviados aos destinos certos. Ora, nestes casos, temos o internauta como receptor, o responsável
pelo site visitado como emissor, o conteúdo da página localizada como a mensagem. O último elemento,
o meio ou canal de comunicação para viabilizar a visita às páginas desejadas é fornecido pelo provedor de
acesso. Se o provedor fornece os meios ou canais de comunicação, especificamente no ambiente da
“rede mundial”, o serviço por ele prestado qualifica-se como de comunicação sujeito ao ICMS.

A grosso modo, a Internet é composta por três camadas superpostas, quais sejam: (1) canal
físico: composta pelos cabos, satélites, backbones, rede de fibras óticas, geralmente pertencentes à uma
empresa de telecomunicação, cedidos aos provedores via contrato; (2) conexão lógica: atribuição de um
endereço lógico, dissociado do endereço físico, a cada uma dos usuários da Internet. O endereço lógico,
segundo convenção internacional, é composto de quatro subgrupos de números que se denominam “IP”
(Internet protocol), assim dispostos: 200.130.5.5 (endereço lógico do STF – ‘site’); (3) camada de
aplicativos: local onde são acionados os softwares que desempenham funções específicas, tais como
navegador (browser), bate-papo (chat), motores de pesquisa (miner), correio eletrônico (e-mail). Cada
uma destas camadas viabiliza para o usuário uma função específica e uma utilidade diferente. A conexão
física (linha telefônica ou cabo) permite a ligação entre o usuário e o provedor, a conexão lógica possibilita
a comunicação entre dois endereços lógicos na Internet e a terceira camada traz certas facilidades e
utilidades para o usuário.

Provedores que se valem da rede de TV a cabo, como a Virtua,  já fornecem  até o meio físico
(rede de fibras óticas/linhas telefônicas) para a comunicação via Internet. Da mesma forma, as empresas
que fornecem o suporte lógico estão a prestar serviço de comunicação, uma vez que estão inseridas como
atividade essencial do processo de comunicação. Na realidade, o provedor fornece sempre o meio lógico
e, de certa forma, igualmente, o meio físico; como bem afirma Luciana Angeiros, “o fato comunicacional
final surge entre usuário e Internet, e é o provedor quem presta o serviço de comunicação: por seus
computadores passarão todos os dados transmitidos entre o usuário e a Internet, servindo de canal físi-
co”.37

O provedor, assim, é parte integrante do processo que liga o usuário à rede mundial de compu-
tadores, portanto, pratica um serviço de comunicação, provendo meios para que ocorra o acesso à
Internet; trata-se, pois, de um prestador de serviço de comunicação. Sua atividade não se restringe a
agilizar ou facilitar a atividade comunicativa entre duas partes, mas efetivamente promove a comunica-
ção.38 As palavras de Luciana Angeiros deixam qualquer possibilidade de divergências afastada, veja-
mos:

“O provedor presta os serviços próprios de quem detém os meios técnicos
para promover o processo comunicacional. Não conseguimos vislumbrar o
serviço prestado pelo provedor como um mero plus à comunicação instala-



88

39 Cf. ANGEIROS, Luciana. Op. cit. p. 239-240.
40 Cf. GRECO, Marco Aurélio. Internet e Direito. São Paulo: Dialética, 2000.  p. 124-125.
41 Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Não-incidência do ICMS na atividade dos provedores de acesso à internet. In
Revista dialética de direito tributário. São Paulo, n. 73, p. 100, out. 2001.

da entre emissor e receptor. A atividade do provedor compõe o processo
comunicacional, tendente ao ato final: comunicação entre emissor e recep-
tor.
O fato comunicacional entre usuário e Internet, contudo, é complexo, e
pode pressupor uma prestação do serviço de comunicação não só por parte
do provedor, mas também, de outra(s) empresa(s) de telecomunicação. [...]
A circunstância de o provedor ser tomador de serviços da EMBRATEL ou
de outra empresa não quer dizer que ele deixou de estar contratualmente
obrigado a transmitir dados do seu cliente à Internet. Numa relação ele é
tomador; em outra, é prestador de serviço. Mas isso não traz maiores im-
plicações, uma vez que um único agente pode ser, ao mesmo tempo, tomador
de serviço de comunicação, se considerarmos um determinado fato
comunicacional, prestador de serviço de comunicação, se considerarmos
uma outra relação.” 39

Neste aspecto, vale trazer a definição do que seja serviço de comunicação e quem seja seu
respectivo prestador, extraída da valiosa lição do Professor Marco Aurélio Greco:40

“Assim, critério fundamental para a identificação do que configura servi-
ço de comunicação é reconhecer que este só diz respeito ao fornecimento
dos meios para a transmissão ou recebimento de mensagem e não ao seu
próprio conteúdo.
Neste ponto, cumpre apontar uma outra distinção ligada a estaconstatação.
Trata-se de reconhecer que não se pode confundir o “comunicar-se” com o
“prestar serviço de comunicação”. Quem transmite mensagens próprias a
outrem está se comunicando com outra pessoa; neste caso, não presta ser-
viços a ninguém.
Prestador do serviço de comunicação é aquele que fornece ao usuário os
respectivos meios para a comunicação, assim entendidos não apenas aque-
les necessários ao transporte das mensagens, mas também aqueles que tor-
nam possível a instauração de uma relação comunicativa, tais como
interfaces, dispositivos, equipamentos, etc. Em outras palavras, presta ser-
viço de comunicação quem fornece o ‘ambiente de comunicação’. Assim,
em função da diversidade de meios, podem existir distintos tipos de serviço
de comunicação. Deste ângulo, então, o prestador de serviço de comunica-
ção é um terceiro em relação à própria comunicação (formada pelas men-
sagens).”

Como bem assinala Paulo de Barros Carvalho,41 “prestar serviço de comunicação, por seu
turno, consiste na atividade de colocar à disposição do usuário os meios e modos necessários à transmis-
são e recepção de mensagens, diferindo, nessa medida, da singela realização do fato comunicacional.”

Como se pode verificar, claramente, a atividade do provedor é serviço de comunicação. O
provedor tem a obrigação contratual de fazer a conexão entre o usuário e a rede, e fornecer condições
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para que a comunicação ocorra. As mensagens trocadas entre usuário e outro da rede passam pela rede
física e pelo provedor, os quais, para tanto, necessariamente, prestam serviços de comunicação. Tais
atividades, portanto, são indispensáveis para que o usuário comum tenha acesso à rede, sendo tais atividades
integrantes do processo comunicacional, sendo, pois, serviços de comunicação, estando sujeitas ao ICMS.

Essa linha de entendimentos é que serviu de suporte à decisão mais precisa sobre a questão,
tomada pelo STJ no Recurso Especial n. 323.358/PR, que teve como relator o Ministro José Delga-
do,42 e que se constitui em verdadeiro leading case para iluminar a controvérsia, verbis:

“TRIBUTÁRIO. PROVEDOR DA INTERNET. PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇO DE COMUNICAÇÃO. ESPÉCIE DE SERVIÇO DE TELECOMUNI-
CAÇÃO. RELAÇÃO DE NATUREZA NEGOCIAL COM O USUÁRIO.
FATO GERADOR DE ICMS DEETERMINADO. INCIDÊNCIA. LEI COM-
PLEMENTAR N. 87/1996. LEI N. 9472/1997.
1. Recurso Especial interposto contra v. Acórdão que entendeu que ‘o prove-
dor de acesso à internet não presta serviço de comunicação ou telecomunica-
ção, não incidindo sobre a atividade por ele desempenhada o ICMS.’
2. O Provedor da Internet é um agente interveniente prestador de serviços de
comunicação, definindo-o como sendo ‘aquele que presta, ao usuário, um ser-
viço de natureza vária, seja franqueando o endereço na Internet, seja armaze-
nando e disponibilizando o site para a rede, seja prestando e coletando informa-
ções, etc. É designado, tecnicamente, de Provedor de Serviços de Conexão à
Internet (PSC), sendo a entidade que presta o serviço de conexão à internet
(SCI). (Newton de Lucca, em artigo ‘Títulos e Contratos Eletrônicos, na obra
coletiva Direito e Internet, p. 60).
3. O provedor vinculado à Internet tem por finalidade essencial efetuar um ser-
viço que envolve processo de comunicação exigido pelo cliente, por deter mei-
os e técnicas que permitem o alcance dessa situação fática.
4. O serviço prestado pelos provedores está enquadrado como sendo de co-
municação, espécie dos serviços de telecomunicações.
5. A Lei Complementar nº 87, de 13/09/1996, estabelece, em seu art. 2o, que
incide o ICMS sobre ‘prestações onerosas de Serviços de Comunicação, por
qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a
retransmissão, a repetição, a ampliação de comunicação de qualquer natureza’,
círculo que abrange os serviços prestados por provedores ligados à Internet,
quando os comercializam.
6. Qualquer serviço oneroso de comunicação está sujeito ao pagamento do
ICMS.
7. A relação entre o prestador de serviço (provedor) e o usuário é de natureza
negocial visando a possibilitar a comunicação desejada. É suficiente para cons-
tituir fato gerador de ICMS.
8. O serviço prestado pelo provedor pela via da Internet não é serviço de valor
adicionado, conforme o define o art. 61, da Lei nº 9472, de 16/07/1997.
9. Recurso provido.”
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43 REsp. 456.650/PR. Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 24.06.2003.
44 Cf. ANGEIROS, Luciana. Op. cit. p. 239-240.
45 Nesse sentido, a Portaria nº 148, de 31.5.95 do Ministério das Comunicações, que aprovou a Norma nº 004/95 – Uso
dos Meios da Rede Pública de Telecomunicações para Acesso à Internet.
46 Cf. ANGEIROS, Luciana. Op. cit. p. 242.

Os que abraçam posicionamento contrário argúem que a Lei nº 9.472/1997, em seu art. 61, não
considera os serviços prestados pelos provedores de internet como “serviços de telecomunicações”, ao
dispor que “serviço de valor adicionado” é a atividade que acrescenta, a um serviço de telecomunicações,
que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento,
apresentação, movimentação ou recuperação de informações. Dispõe ainda o §1o do art. 61 que “serviço
de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações, classificando-se seu provedor como usu-
ário do serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa
condição”.

Com lastro nos estritos termos da referida lei, inadvertidamente, data venia, decidiu o STJ:43

“INTERNET. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO.
O provedor de serviço da rede internacional de computadores é tão usuário
dos serviços de comunicação quanto aqueles que a ele recorrem para obter
a conexão à rede maior. O provedor de serviço da internet propõe-se a
estabelecer a comunicação entre o usuário e a rede, em processo de comu-
nicação, segundo a Lei n. 9472/1997 (art. 60, § 1o); o serviço prestado
pelos provedores de comunicação enquadra-se, segundo as regras da lei
específica (art. 61), no chamado ‘serviço de valor adicionado’; o referido
serviço é desclassificado como sendo serviço de telecomunicação (art. 61,
§ 1o, da Lei 9472/1997); se a lei específica retira da rubrica serviço de
telecomunicação o ‘serviço de valor adicionado’ não poderá o intérprete
alterar a sua natureza jurídica para enquadrá-lo na LC n. 87/1996, em
cujo art. 2o está explicitado que o ICMS incidirá sobre prestações onerosas
de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a
emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampli-
ação de comunicação de qualquer natureza. Para ser aplicado o art. 2o da
LC 87/1996, que disciplina o ICMS, é preciso ter em apreciação a lei espe-
cial e posterior, que conceitua os serviços de comunicação; independente-
mente de haver entre o usuário e o provedor ato negocial, a tipicidade
fechada do Direito Tributário não permite a incidência do ICMS. Aliás, em
se tratando de serviço, a única brecha em favor do Fisco seria uma lei que
incluísse na lista de serviços o que a LGT excluiu como serviço de comuni-
cação sujeito ao ICMS”.

Perante a divergência de posicionamentos nos julgado2s, ficamos com o entendimento que
decidiu pela incidência do ICMS. Em primeiro lugar, “prestar serviço de comunicação consiste na atividade
de colocar à disposição do cliente os meios necessários para a transmissão de informações”, e “o prove-
dor é contratado por um usuário da Internet para ser o ‘mensageiro’, ou seja, para transmitir dados seus
à Internet”.44 A propósito, Internet é o nome genérico que designa o conjunto de redes, os meios de
transmissão e comutação, roteadores, equipamentos e protocolos necessários à “comunicação” entre
computadores, bem como o software e os dados contidos nestes computadores.45 Evidentemente, trata-
se de “serviço de comunicação”.

Vale recortar, mais uma vez, as palavras de Luciana Angeiros,46 verbis :
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“O provedor de acesso não presta apenas um serviço de valor adicionado,
não é um mero plus à comunicação. Antes de tudo, é parte integrante do
processo comunicacional; está relacionado com o canal físico, sendo o res-
ponsável por levar um dado do seu cliente à Internet,  bem como por man-
ter a comunicação entre o emissor (Internet) e o receptor (usuário) através
de seus computadores.”

Em segundo lugar, a lei ordinária não pode alterar a competência tributária constitucionalmente
travejada. A CRFB/88 determina, no art. 155, II, que o ICMS incide sobre serviços de comunicação,
genericamente, de uma forma ampla, tanto que no § 3o, do mesmo artigo, refere-se a ICMS sobre serviço
de telecomunicação. O que fica evidenciado é que a CRFB/88, ao determinar que o ICMS incide sobre
serviços de “comunicação”, tomou a expressão em seu sentido mais lato. Não pode a lei das telecomu-
nicações, ordinária, que, a propósito não foi editada para solucionar nenhum conflito de competências na
seara tributária (e nem poderia, por não ser lei complementar),47 alterar o desiderato constitucional, ou
melhor, restringir ou tornar inaplicável os ditames constitucionais.

A CRFB/88 não limitou a incidência do ICMS por sobre “serviços de telecomunicação”, mas a
marcou sobre “serviços de comunicação”. Entendemos que, a toda evidência, os “serviços de comunica-
ção” englobam a telecomunicação e qualquer outra modalidade comunicacional,48 dentre elas, por certo,
os tais “serviços de valor adicionado”.49

Como se verifica facilmente, o conceito de “comunicação” utilizado pela CRFB/88 não é um
conceito legal que deva ser extraído de uma determinada lei, muito menos um conceito do direito privado
que por força do art. 110 do CTN devesse buscar seu significado já marcado pelo ramo, mas um concei-
to de fato, que resulta da natureza do que é feito ou obtido.50 Em realidade, o termo “comunicação”
constitucionalmente adotado aparece rico de significados. Basta verificar o inciso XII, do art. 5o, da
CRFB/88, que ressalta que a comunicação pode ser, pelo menos, telegráfica, de dados e telefônica. Por
isso é que a Lei n. 9.472/1997, definitivamente, não serve para definir o que deva ser ou não tributado
pelo ICMS.

3.2. INDUSTRIALIZAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nessa seara, a LC 116/2003 não promete pacificar debates. Tomemos, por exemplo, o item 72
do Decreto-Lei nº  406/68 e o item 14.05 da LC 116/2003. A nova lei complementar retirou a ressalva
de que o ISS só poderia incidir quando os serviços não estivessem destinados à industrialização ou
comercialização. A questão é que, como se pode desde já esperar, diversos Municípios sentir-se-ão
tentados a cobrar o ISS sobre qualquer serviço relacionado no item 14.05. Acontece que, as atividades

47 Nesse mesmo sentido afirma Marco Aurélio Greco (Op. cit. p. 135) que “a LGT se vocaciona a regular a realidade de
um determinado setor de atividade econômica utilizando-se dos conceitos que entende pertinentes para bem disciplinar
as atividades nesse campo. Mas ela não é uma lei tributária e não pretende delinear a competência tributária”.
48 Nesse sentido, ANGEIROS, Luciana. Op cit. p. 241. No mesmo caminho, com o brilhantismo de sempre, afirma Marco
Aurélio Greco (Internet..., cit. p. 135) que “o inciso II do artigo 155 da CF-88 ao descrever a competência tributária
estadual contempla o conceito de ‘comunicação’ e não de ‘tele-comunicação. Telecomunicação é um tipo de comunica-
ção, é espécie de um gênero mais amplo, sendo que a Constituição atribuiu competência tributária para alcançar o
gênero (=comunicação) e não apenas a espécie (=tele)”.
49 Nesse sentido, GRECO, Marco Aurélio. Op. cit. p.135.
50 Cf. GRECO, Marco Aurélio. Op. cit. p. 135.
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51 Cf. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Op. cit. p. 265.
52 Cf. DENARI, Zelmo. Curso de direito tributário. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 313.
53 Cf. DERZI, Misabel. Op. cit. p. 495.
54 Na mesma linha, José Eduardo Soares de Melo (ICMS – Teoria e prática. São Paulo: Dialética. 2000, p. 53) afirma que
“o IPI não se distingue do ISS pela qualificação, dificuldade, grandeza ou espécie de esforço humano, mas fundamen-
talmente pela prática de ‘operações’ jurídicas (jamais tecnológicas), implicando em obrigação ‘de dar’ um bem (a
exemplo do ICMS), objeto de anterior elaboração”
55 Cf. DERZI, Misabel. Op. cit. p. 496.

previstas no item 14.05 podem fazer parte da cadeia econômica própria para a formação do bem que
será tributado pelo ICMS e/ou IPI.

Se um industrial manda usinar uma peça para utilizá-la no artefato que industrializa, o serviço
industrial contratado integra o processo de fabricação do produto final, daí sofre a incidência do IPI e não
do ISS.51 Se quem o faz é o consumidor final, ai, evidentemente, a peça saiu da circulação econômica, e
portanto, o serviço prestado não pode ser de industrialização, não sofre a incidência do IPI, mas se trata
de serviço prestado a consumidor final sujeito ao ISS. Nesse sentido, o texto anterior deixava claro que,
se destinada à comercialização ou industrialização, as referidas prestações não seriam tributadas pelo
ISS, mas pelo ICMS e IPI. Em outras palavras, se o serviço fosse prestado ao usuário final que o
encomendava incidia o ISS; se prestado pelo próprio comerciante ou industrial que vende ou explora o
objeto, haveria, inequivocamente, a incidência do IPI ou do ICMS.

Para Zelmo Denari, o ISS recai somente sobre os serviços prestados na última etapa do pro-
cesso circulatório, ou seja, ao consumidor final (operações de consumo). Os serviços prestados na fase
intermediária do ciclo produtivo-distributivo (operações intermediárias), como bem ensina o autor, “ficam
subsumidos nas hipóteses de incidência do IPI e do próprio ICMS, relativamente à industrialização e
circulação de mercadorias”.52 No exemplo do autor, verbis: “O item 73 da Lista, por exemplo, considera
fato gerador do ISS os serviços de lustração de bens móveis prestados a usuário final do objeto lustrado.
A contrario sensu, os serviços de lustração prestados a comerciantes ou industriais na fase intermédia do
ciclo produtivo não estão sujeitos ao ISS. Da mesma sorte, os serviços de pintura prestados a usuário
final (v.g. pintura de automóvel) estão enquadrados no item 72. A contrario sensu, os serviços de pintura
prestados a comerciantes ou industriais não estão sujeitos à incidência do ISS.”

A retirada da ressalva, a nosso ver, na prática, em nada altera a incidência do ISS ou do ICMS/
IPI, porque, de fato, se o serviço em estudo está inserido como parte da cadeia de industrialização ou
comercialização, como coadjuvante da circulação econômica da mercadoria ou produto, a incidência do
ISS, por certo, não deve ocorrer, pois o produto, no caso, estará agregando valor no circuito econômico,
enquanto produto ou mercadoria.

Para a Professora Misabel Derzi,53 o IPI e o ICMS são tributos da mesma família,54 que não se
confundem com prestações de serviços. De fato, o fato gerador do IPI pressupõe um fazer anterior, mas
prevalece a obrigação de dar. Como ensina a Professora, o “ato de indústria afasta toda espécie de
produção pessoal ou individualizada, artesanal, intelectual, artística ou científica.”  Para a autora,  no IPI,
o realizador da operação jurídica, que pratica ato negocial que promove o impulso à circulação, embora
anteriormente tenha produzido o bem valendo-se de seu trabalho e esforço pessoal, se coloca na obriga-
ção consistente na entrega de um bem corpóreo, materializado (se este não decorre de encomenda espe-
cífica do adquirente).

A “prestação de serviços”, núcleo da hipótese da regra matriz do ISS, diz respeito a um esforço
humano personalizado, que pode materializar-se ou não em um bem corpóreo, que pode empregar mate-
riais em maior ou menor grau.55 A “prestação de serviços” se vincula à noção de atuação personificada e
individualizada, não massificada, não padronizada, artesanal; cada serviço tem uma identidade inconfun-
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56 Para autores como a Professora Misabel Derzi  (Op. cit.  p. 496-497), a incidência do ISS exclui a do ICMS, assim como
a do IPI, isto é, onde houver obrigação de fazer, cabe o ISS, mas não o IPI ou o ICMS; ao contrário, onde houver
obrigação de dar, cabe o ICMS e o IPI, mas não o ISS. Daí conclui a Professora que os serviços de encomenda, em regra,
ainda que com transformação do produto, configuram típicas execuções de obrigação de fazer, personificadas, somente
tributáveis pelo ISS.
57 RE nº 106.173-1-SP, 2a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho. O STF decidiu na mesma direção no Agravo de Instrumento
n.º 238159/SP (99/0032768-3); Relator Ministro José Delgado; Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo; Agravado:
Placform Placas Metálicas Informativas LTDA.
58 Cf. MOARES, Bernardo Ribeiro de. Op. cit. p. 321.

dível, direcionada ao atendimento de uma necessidade peculiar, específica e individual do usuário, ao
passo que cada produto industrializado é espécie de um gênero que se destina a ser ilimitada
quantitativamente.

Nesse compasso, a questão promete semear o debate quando a obtenção de nova mercadoria
ou aperfeiçoamento de produto, que posteriormente será vendido e sofrerá a incidência do ICMS, o
foram por “industrialização por encomenda”.56

Tomemos, como exemplo, para elucidar a questão, o caso dos produtos de impressão tipográ-
fica. Sobre a matéria, já teve oportunidade de proclamar o Colendo Supremo Tribunal Federal57 que
“somente os produtos de impressão tipográfica personalizados, isto é, realizados sob encomenda, por
determinado cliente, é que se encontram sujeitos ao ISS, e não ao ICM. Não se pode considerar como
havendo uma pura e simples prestação de serviço se a impressão tipográfica e trabalhos similares são
realizados para a formação de uma mercadoria, para normal circulação comercial.” Na realidade, se o
que prepondera é a comercialização de uma peça que irá compor, como acessório, um produto final
fabricado pelo encomendante, inexiste prestação de serviço, mas autêntica circulação de bens e como tal,
um fato gerador tributado pelo ICMS.

Outra interessante questão diz respeito aos serviços de publicidade e propaganda. A primeira
listagem que acompanhou o DL n.º 406/68, destacou, no item 35, os serviços de propaganda e publicida-
de. Após foi editada a Lei n.º 834/69 que não fez qualquer ressalva. A LC n.º 56/87 referiu-se ao termo
“exceção”, ao elencar como sujeita ao ISS os serviços de propaganda e publicidade, exceto sua impres-
são, reprodução ou fabricação. Sobre o tema, ponderava-se nos tribunais que a exceção relativa à im-
pressão, reprodução e fabricação dos materiais publicitários, colocada entre parênteses pelo legislador,
não estaria significando que essas atividades estariam sujeitas à incidência do ICMS, pois o termo elabo-
ração, segundo essa linha de entendimentos, deriva de labor, que significa trabalho. Entendia-se que, no
serviço de propaganda e publicidade, predomina o trabalho realizado para o cliente e que só a ele serve
e interessa, passando o plano secundário o fornecimento de mercadorias. O cerne da questão está no fato
de que quem presta serviços de publicidade e propaganda o faz de forma “personalizados”. A controvér-
sia se firmava, em especial se verificarmos a lição de Bernardo Ribeiro de Moraes,58 que entendia que a
confecção de faixas, cartazes ou painéis de propaganda, para venda ou locação de terceiros, constitui
industrialização (transformação) e não serviço.

À luz do disposto na Lista anterior, entendemos que a razão estava mesmo com o Professor
Bernardo Ribeiro de Moraes, por expressa determinação de lei, isto é, a incidência do ISS não poderia
existir, em especial porque a própria lei desfez a dúvida e expressamente determinou que se tratava de
industrialização. Assim, a fabricação de produto sob encomenda não afastava a incidência do imposto
estadual, uma vez que tais atividades não se encontram relacionadas na lista de serviços a que se refere o
Decreto-Lei nº 406/68. A não incidência do ICMS se restringia à hipótese de material personalizado e
destinado ao uso direto do próprio encomendante, que assim aparece como consumidor final.
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59 Nesse sentido, vale conferir os seguintes julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo,  que já consolidavam o
critério: (1)(TJSP - Ap. Cível nº 265.036-2 - Jacareí - 6ª Câmara Civil de Férias - Rel. Ruy Coppola - J. 15.08.95 - v.u): “ICMS
- Confecção de caixas de madeira sob encomenda - Não incidência de ISS - Impressão de marcas ou nomes dos
encomendantes - Circunstância que não desnatura a industrialização - Validade de utilização da UFESP para correção do
débito - Embargos rejeitados - Recursos não providos.” (2) (TJSP – Ap. Cível nº 73.448-5 - São Paulo - Apelante: Van
Moorsel Andrade & Cia. Ltda. - Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo): “IMPOSTO - Circulação de mercadorias e
serviços - Embalagens - Capas para CD e fitas cassetes - Confecção sob encomenda - Utilização em mercadorias e
produtos revendidos pelas empresas encomendantes, não consideradas consumidor final - Preponderância da atividade
industrial sobre a composição gráfica - Sujeição ao ICMS e não ao ISS - Embargos à execução improcedentes - Recurso
não provido.”
60 Nesse sentido, FIGUEIREDO, Adriana Stamato de. O que muda com a nova lei do ISS? São Paulo, inserido em: 31/7/
2003. Disponível em: <http://www.tributario.net>. Acesso em 3/8/2003.
61 Cf. MARTINS, Sérgio Pinto. Op. cit. 118.

Acontece que o item 17.06 da LC 116/2003 retirou a ressalva que a lista anterior trazia. Ao
nosso sentir, agora, a análise da situação fática determina a incidência ou não do ISS ou do IPI/ICMS,
fazendo pender a solução para a primeira corrente. Assim, se a produção do contribuinte é personalizada,
tem serventia apenas para quem a encomenda, daí, deve prevalecer o entendimento de que dita produção
está sujeita ao ISS e não ao ICMS; caso contrário, por certo, trata-se de circulação de mercadoria, daí,
deve mesmo incidir o ICMS.

Em síntese, o critério decisivo, nessa seara, agora, por muito mais razão, sem dúvida, é exclusi-
vamente o da “predominância funcional”, uma vez que as presunções legais, tendencialmente, foram afas-
tadas da LC 116/2003.59 A preponderância, assim, da atividade industrial, por certo, firma a incidência
do ICMS, ao passo que, se o material for personalizado, por certo, a incidência será a do ISS.

Evidentemente, vale mencionar que, ao se determinar a base de cálculo do ICMS não importa a
forma pela qual o valor tenha sido agregado, daí, tanto o IPI como o próprio ISS devem integrar sua base.

3.3. FRANQUIA

A novidade posta pela LC 116/2003 (item 17.08), na realidade, já foi experimentada por alguns
Municípios, tais como São Paulo,60 que justificavam a cobrança do ISS nos contratos de franquia base-
ando-se no fato de que direitos sobre marcas e patentes equiparam-se aos direitos autorais, que, nos
termos do art. 48, III, do antigo Código Civil, eram considerados bens móveis para efeitos legais, passí-
veis, assim, de serem locados, isto é, enquadravam a atividade de franchising no item 79 (locação de
bens móveis, inclusive arrendamento mercantil).

A incidência do ISS cravada na Lista anterior estava na atividade do agente ou intermediário
(item 48); na nova lista da LC 116/2003, a questão da franquia aparece em três momentos: no item 10.04,
com a incidência prevista nas atividades de agenciamento, corretagem e intermediação de contratos de
franquia, tal como na lista anterior; no item 17.08, pertencente ao item mais genérico “serviços de apoio
técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres”; no item 3.02, “cessão de direito de
uso de marcas e de sinais de propaganda”.

O contrato de franquia vem disciplinado pela Lei n.º 8.955, de 15 de dezembro de 1994,
consistindo o objeto do contrato na cessão do uso da marca, que pode ser cedida em conjunto ou não
com o produto, ou o título do estabelecimento ou nome comercial, havendo, usualmente, a prestação de
assistência técnica do franqueador ao franqueado.61 Esse tipo de assistência, que pode ser técnica, jurí-
dica, etc., pode dar ensejo a cobrança do ISS, nos termos da LC 116/2003.
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62 Cf. MARTINS, Sérgio Pinto. Op. cit. p. 119.
63 Cf. BARRETO, Aires F. Op. cit. p. 169-172.

De fato, o contrato de franquia, ao contrário do contrato de fornecimento, envolve, em regra, a
prestação de assistência técnica. Por outro giro, pode ocorrer a prestação de serviços, envolvendo a
franquia, sem o fornecimento de nenhuma mercadoria.62 A questão é que se trata de contrato nominado,
regulado por lei, de natureza complexa, que envolve, em muitas situações, a prestação de assistência
(serviço), bem como o fornecimento de mercadorias.

Evidentemente, se houver fornecimento de mercadorias, a incidência do ICMS cristalinamente
ocorre. Por outro giro, a taxa cobrada pelo franqueador pode englobar a cessão de uso da marca e os
serviços de assistência. Pode ocorrer que as parcelas atinentes à cessão e as relativas à assistência não
venham discriminadas. O que acontece é que a Lista da Lei 116/2003 admitiu a incidência nos serviços de
apoio, que claramente é serviço, mas admitiu também, no item 3.02, a incidência do ISS por sobre a
“cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda”. O problema, assim, não estará no
eventual conflito de incidência do ISS e ICMS, porque a incidência do ICMS se dará normalmente por
sobre o preço da operação relativa à venda da mercadoria; a questão que, por certo, trará debates será,
novamente, a de se o ISS pode incidir sobre a parcela relativa à cessão de direitos, componente da taxa
cobrada pelo franqueador, isto é, se a cessão de direitos é ou não serviço.

Como é sabido, existem contratos de franquia que sequer trazem essa atividade de suporte por
parte do franqueador, o que deixa o problema mais focado na dificuldade que apontamos no item anterior.
Entretanto, o centro da discussão, que entendemos não trará grandes dificuldades para as Fazendas
Municipais, porque os componentes basilares do contrato de franquia (cessão de direitos e apoio técnico)
vieram expressamente previstos, vale registrar, pode estar na afirmativa de que as atividades de apoio ao
franqueado são atividades-meio para o estabelecimento de uma relação jurídica final, qual seja, a fran-
quia, enquanto atividade específica, legalmente prevista e nominada, não veio expressamente marcada na
LC 116/2003. Esta com certeza será a posição de doutrinadores do quilate de Aires F. Barreto,63 que
entende que a franquia configura espécie de cessão de direitos, negócio jurídico que não configura “pres-
tação de serviços”, e que, daí, não se sujeita ao ISS. Vale recortar as palavras do autor:

“Nos contratos em que se prevê assistência técnica essa tarefa é mera
atividade-meio e não atividade-fim. É dizer, é requisito, insumo, condição,
da atividade-fim: a franquia. Não se pode confundir assistência técnica,
enquanto atividade-meio, com assistência técnica como atividade-fim. O
imposto sobre serviços só pode alcançar atividades-fim, jamais atividades-
meio.
Nesses contratos, a assistência técnica está para a franquia como a
datilografia está para o trabalho do advogado. Assim como o advogado
não é prestador dos serviços de datilografia (mas dela carece para o seu
mister) o franqueador não é prestador de serviços de assistência técnica
(embora alguns contratos dela necessitem). [...]
Há franquia, com assistência técnica e há franquia sem assistência técnica,
Esta não é da essência da franquia.
O contrato de franquia pode ou não envolver uma assistência técnica.
Mesmo quando abrange a assistência técnica não se há falar em prestação
de serviços, uma vez que se trata de mera atividade-meio viabilizadora do
fim visado: a cessão de direitos designada franquia.”
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64 Rec. Ext. n.º 116.121-3/SP. Tribunal Pleno. Relator: Min. Octávio Gallotti. Redator para o acórdão: Min. Marco Aurélio.
Recorrente: Ideal Transportes e Guindastes LTDA. Advogado: José Edgard da Silva. Recorrido: Prefeitura Municipal de
Santos. Advogado: Heloísa Helena Sérvulo da Cunha. “TRIBUTO - FIGURINO CONSTITUCIONAL. A supremacia da
Carta Federal e conducente a glosar-se a cobrança de tributo discrepante daqueles nela previstos. IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS - CONTRATO DE LOCAÇÃO. A terminologia constitucional do Imposto sobre Serviços revela o objeto da
tributação. Conflita com a Lei Maior dispositivo que imponha o tributo considerado contrato de locação de bem móvel.
Em Direito, os institutos, as expressões e os vocábulos tem sentido próprio, descabendo confundir a locação de
serviços com a de móveis, práticas diversas regidas pelo Código Civil, cujas definições são de observância inafastável
- artigo 110 do Código Tributário Nacional.” Com a presente decisão, o STF reverteu  jurisprudência de suas duas
turmas, consolidada, em especial, pelos seguintes julgados: Recurso Extraordinário n.º 112.947/SP, julgado pela 2a

Turma em 19 de junho de 1987 (ementa publicada no DJ I de 7 de agosto de 1987), e Recurso Extraordinário n. 113.383/
SP, julgado pela 1a Turma em 22 de março de 1988 (ementa publicada no DJ I de 29 de abril de 1988).
65 Cf. DERZI, Misabel. Op. cit. p. 497.
66 Para autores como Kiyoshi Harada (Cf. PAULSEN, Leandro. Direito tributário. 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado. 2002. p. 334), ainda, o leasing não se confunde com a locação de bens móveis, mas é um contrato típico que
envolve uma operação de financiamento e uma opção de compra pelo arrendatário ao final do prazo contratual, não
caracterizando, assim, uma prestação de serviço. Para o autor, sua inclusão desemboca em uma inconstitucionalidade,
só podendo incidir o ISS ao final do arrendamento se o contratante não exercer o seu direito de compra.
67 As decisões mais recentes do STJ, nos EDREsp. 341-SP, de 08.11.94 e 5.438-SP, de 25.04.95, relatores, respectivamente,
Ministros HUMBERTO GOMES DE BARROS e PEÇANHA MARTINS, cujos acórdãos estão assim ementados: “Arren-
damento Mercantil. Natureza Jurídica. Lei nº 6.099/74. LC 56/87. Incidência do ISS. Contrato misto, em sua origem, o

3.4. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Evitando o agravamento de disputas competenciais entre Estados e Municípios, que redundari-
am, por certo, apenas em incertezas e prejuízos para os contribuintes, o Presidente da República vetou a
incidência do ISS sobre a locação de bens móveis, já considerada, em outra ocasião, inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal (STF).64 É bem verdade que a incidência persiste, no texto da LC 116/
2003, no que se refere à locação de postes, cabos, dutos e condutos, ferrovias e rodovias.

O nó górdio da questão está em se saber se para fins tributários, locação pode ser considera-
da serviço, e daí, se é constitucional a incidência do ISS sobre a referida locação. A tese, de muito
interesse para, por exemplo, empresas de telefonia, esbarrará, indiscutivelmente, na discussão, que pro-
mete rounds exaustivos. Em nosso entender, como acima já expusemos, o conceito constitucional para
fins tributários de “serviços de qualquer natureza” abriga a locação de serviços.

Em regra, exceto para os casos supra citados, parece-nos que a questão foi resolvida pela LC
116/2003, ao se afastar, em gênero, a incidência do ISS por sobre a locação de bens móveis. De fato, o
item 79 da lista antiga pontuava que o ISS deveria incidir sobre a “locação de bens móveis, inclusive
arrendamento mercantil”. Nos termos de recente manifestação do STF (checar), a locação configura
obrigação de dar e não obrigação de fazer, daí, em sintonia com boa parte da doutrina, firmou que não se
trata de serviço, portanto, não admitiu como constitucional a incidência do ISS. Prevaleceu, assim, a linha
abraçada pela Professora Misabel Derzi65, que já apontava que tal determinação lhe parecia inconstitucional,
pois, para autora, a locação de coisas não se confundia com a locação de serviços, razão pela qual
faleceria competência aos Municípios para tributar a cessão de direitos sobre bens móveis ou imóveis
desacompanhada de qualquer obrigação de fazer.

Quanto ao leasing, é sabido que uma parcela da doutrina o tem como operação de financia-
mento, distinta da locação de bens móveis, uma vez que as empresas que operam com arrendamento
mercantil estão, invariavelmente, vinculadas a uma instituição financeira. Para alguns, o leasing é um caso
particular do contrato de locação de bens móveis,66 e outros entendem que incide o ISS por estar o
arrendamento mercantil textualmente incluído no item 79 da lista.67
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Leasing tornou-se, entre nós, um negócio típico, nominado e autônomo: a ‘locação mercantil’ definida e regida pela Lei
nº 6.094/74. Não faz sentido, atualmente, a pesquisa em torno de qual contrato prepondera na formação deste novo
instituto. A prática de ‘arrendamento mercantil’, antes de 1º de janeiro de 1988, não constituía fato gerador de ISS. A
partir daquela data - quando se tornou eficaz a LC 56/87, o ISS passou a incidir sobre o arrendamento mercantil.” “ISS.
Arrendamento Mercantil. Leasing. Incidência. Tributo. LC 56/87. Precedentes. 1. Pacificou-se o entendimento
jurisprudencial das 1ª e 2ª Turmas do STJ em torno da incidência do ISS nos contratos de leasing que se subordinam às
regras do arrendamento mercantil. 2. Inexistente, até 01.01.88, norma definidora do fato gerador do tributo em casos que
tais, o que só veio a ocorrer com a edição do LC 56/87, o ISS não incide nas operações de arrendamento mercantil
anteriores àquela data. 3. Embargos de divergência parcialmente recebidos.” Verifica-se que, antes da mencionada lei
complementar, predominava, no STJ, o entendimento de cuidar-se o leasing de operação financeira, inconfundível com
a locação pura e simples. É de referir-se, finalmente, que o tema já está sumulado no verbete 138, deste teor: “O ISS incide
na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis.”
68 Cf. MELO, José Eduardo Soares de. ‘Leasing’- ISS e ICMS ? In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). O ICMS, a LC 87/
96 e questões jurídicas atuais. São Paulo: Dialética, 1997, p. 207.
69 Cf. MELO, José Eduardo Soares de. Op cit. p. 209.
70 Cf. MORAES, Bernardo Ribeiro de. Op. cit. p. 66-80.
71 Nesse sentido, MORAES, Bernardo Ribeiro de. Op.  cit. p. 79.

Como é consabido, a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (LC 87/1996),
admite a incidência do ICMS sobre a venda do bem arrendado ao arrendatário nas operações de arren-
damento mercantil (art. 3º, VIII). Por certo, em uma verdadeira operação de leasing, observado os ter-
mos da Lei n.º 6.099, de 12 de setembro de 1974, o destinatário não recebe, verdadeiramente, uma
“mercadoria”, daí, a hipótese de incidência do ICMS só pode mesmo se dar na integração do bem, o que
vai se verificar quando exercitado o direito contratual de opção de compra.

Para José Eduardo Soares de Melo,68 a segregação que a LC 87/1996 faz das atividades do
leasing é uma deformação jurídica, pelo fato de ser este um contrato típico, nominado, em que não se
pode cogitar de desmembramento das figuras que o integram (locação, mercantil e financeira). Ademais,
pontua o autor que a LC 87/1996 somente poderia dispor sobre operações mercantis e serviços de
comunicação e transporte, nunca podendo, como entende o autor o fez, anular obliquamente a competên-
cia municipal. Para o autor,69 incide unicamente o ISS sobre o leasing, embora até possa implicar na
circulação de bem móvel. O autor admite, porém, com reservas, a aplicação da LC 87/1996, com a
incidência do ICMS apenas sobre o valor residual, respeitando-se os créditos de ICMS sobre os valores
de aquisição dos bens, e sua regular fruição, em estrita obediência à regra constitucional da não-
cumulatividade.

Já autores como Bernardo Ribeiro de Moraes,70 entendem que o arrendamento mercantil apre-
senta-se como contrato misto, em que as várias obrigações nele inseridas são indissolúveis. Para o autor,
o arrendamento mercantil tem por fim último um financiamento, daí, pertence à competência da União,
não se tratando de um serviço, portanto, não podendo dar ensejo a incidência do ISS.

No compasso da posição apontada por José Eduardo Soares de Melo, a LC 116/2003 elencou
o arrendamento mercantil no item 15.09, do gênero 15 – “serviços relacionados ao setor bancário ou
financeiro”, tal qual o fazia o item 79 da Lei Complementar n.° 56/87.

Entendemos que as duas normas (a da LC 87/1996 e a da LC 116/2003) são especiais e devem
ser compatibilizadas na sua aplicação. Em primeiro lugar, é bem verdade que o ICMS incide na venda que
se faz para a empresa que faz arrendamento mercantil; em segundo lugar, antes do exercício do direito de
compra pelo valor residual, de fato, o bem arrendado fica subtraído da fase de circulação econômica
desde a assinatura do contrato de arrendamento,71 cabendo, apenas, ao nosso sentir, a incidência do ISS.
Porém, no ato do exercício da opção de compra, o bem retorna ao circuito econômico, passando a
figurar, novamente, como mercadoria passível de sofrer a incidência do ICMS. Nesse momento há inclu-
sive a transferência de domínio do bem para o patrimônio do arrendatário.
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72 Como bem assinala Halley Henares Neto (Op. cit. 128), o texto da CRFB/88, em seu art. 155, isolou a espécie
“mercadorias”, para atribuir aos Estados imposto sobre as “operações” que provocam a sua circulação. Em suas
palavras, “o imposto não incide, pois, nem sobre circulação, nem sobre mercadorias, mas sobre ‘operações’.”

Nunca é demais registrar, entretanto, que o ICMS é imposto sobre operações relativas à circu-
lação de mercadorias, e, por certo, no exercício da opção de compra, estamos perante uma “operação”,
que, ademais, é claramente “relativa à circulação de mercadorias”.72 O contrato de leasing, propriamente
dito, por certo, é composto por uma pluralidade de relações obrigacionais típicas e dá ensejo a uma gama
de operações também típicas, apresentando-se, porém, funcionalmente uno. Sem dúvida, dentre as rela-
ções obrigacionais típicas que compõem o leasing predomina a figura da locação de coisa, muito embora
a existência de uma promessa unilateral de venda por parte da instituição financeira serve para extremá-lo
não só da locação comum, como na venda a crédito. O imposto incide sobre a operação, parte do
contrato de leasing, e não sob o leasing, enquanto contrato; isso, evidentemente, está dentro das balizas
que travejam as hipóteses de incidência do ICMS, que incide, vale repisar, sobre operações relativas à
circulação de mercadorias.

Não  vemos, assim, qualquer conflito digno de nota entre a incidência do ISS e ICMS e, tão
pouco, qualquer inconstitucionalidade da LC 87/1996 nesse ponto. O ISS incide sobre as prestações
pagas no contrato de leasing e o ICMS quando o contribuinte exerce sua opção de compra, o que,
inclusive, pode não acontecer, uma vez que se trata de operação destacável, componente do contrato de
leasing.

ALBERTO GUIMARÃES ANDRADE e ONOFRE ALVES BATISTA JÚNIOR - O ICMS e a Lei Complementar
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IMUNIDADE E OS IMPOSTOS CIRCULATÓRIOS

ONOFRE ALVES BATISTA JÚNIOR∗

   __________________________    SUMÁRIO  __________________________

1. Introdução.  2. A técnica legislativa de traçado das normas de imunidade. 3. A inter-
pretação econômica no direito tributário. 4. A consideração econômica no elemento
teleológico da interpretação. 5. A imunidade recíproca e os impostos circulatórios. 6. A
imunidade recíproca e as autarquias e fundações. 7. A imunidade recíproca e as empre-
sas que almejam o lucro. 8. A imunidade das instituições de educação ou de assistência
social, sem fins lucrativos. 9. Imunidade tributária de templos. 10. Imunidade de livros,
jornais e periódicos. 11. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO

A questão da imunidade, no que diz respeito aos impostos circulatórios, é assunto extremamente
controverso e carente, ainda, de pacificação. Na realidade, pelo que aponta a jurisprudência de nossos
tribunais superiores, como em um bailar de tendências, o que parece resolvido e pronto se dissolve em
alguns anos, tomando direção oposta. Recentemente, alguns julgados, já reacendem o debate, que, espi-
nhosos, voltam a merecer questionamentos da doutrina mais atenta.

Pretendemos, nessas curtas linhas, repassar a problemática da interpretação das normas de
imunidade, no que diz respeito aos impostos circulatórios, revendo alguns casos mais polêmicos a partir
da análise e ponderação de princípios constitucionais, que podem, a nosso ver, fornecer referenciais mais
firmes para o traçado de um “norte” balizador para a avaliação do resultado da interpretação das normas.

2. A TÉCNICA LEGISLATIVA DE TRAÇADO DAS NORMAS DE IMUNIDADE

Como bem aponta Luciano Amaro,1  a “incidência” tributária vai se dar quando um determina-
do fato é gerador de tributos, isto é, enquadra-se no quadro abstrato desenhado pela lei, em uma hipótese
de incidência, irradiando os efeitos legalmente previstos, dando nascimento à obrigação tributária. Por sua
vez, os fatos que não tem aptidão de gerar tributos compõem o campo da “não-incidência lato sensu”. As
normas de imunidade e isenção, juridicizam certos fatos para negar-lhes expressamente a aptidão de
gerar tributos, ou para excluí-los da aplicação de normas de incidência de tributos.2

∗ Procurador do Estado de Minas Gerais. Mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universi-
dade de Lisboa. Doutorando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Docente de Direito Tributário no
Curso Superior de Administração Pública da Escola de.  Governo da Fundação João Pinheiro/MG e do Curso de
Especialização em Direito Tributário do IEC/PUC/MG.
1 Cf. AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p.265.
2 Nesse sentido, AMARO, Luciano. Op. cit. p. 263.
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3 DERZI, Misabel Abreu Machado. Notas de atualização da obra de BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais
ao poder de tributar. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.  p. 225.
4 Cf. AMARO, Luciano. Op. cit. p. 264.
5 Cf. AMARO, Luciano. Op. cit. p. 146.

A imunidade diz respeito a situações afastadas da competência para criar tributos pela Consti-
tuição da República Federativa do Brasil (CRFB/88), ou seja, trata-se de um afastamento do “poder de
criar tributos” feito pela Magna Carta. Como assinala a Professora Misabel Derzi3  diz respeito à regra
jurídica de sede constitucional, delimitativa da competência dos entes políticos da Federação (regra de
incompetência), que obsta o exercício da atividade legislativa do ente estatal, negando-lhe competência
para criar imposição em relação a certos fatos especiais e determinados. Assim, a lei que instituir tributo
por sobre uma situação imune é nula, padecendo de vício de inconstitucionalidade.

A imunidade não se confunde com a chamada  “não-incidência pura e simples”, que diz respeito
a situações onde a competência é constitucionalmente outorgada, mas a pessoa política não a exerce, ou
a exerce parcialmente, ou seja, a situação não é referida pela lei. Da mesma forma, não se confunde com
a isenção, que se coloca no plano da delimitação da incidência do tributo a ser marcada pela lei (que
institui o tributo e exerce a competência tributária constitucionalmente outorgada ao ente da federação).

A isenção diz respeito a uma “técnica” na qual o legislador estabelece, em regra, a tributação de
um universo e, por exceção, através da norma de isenção, marca espécies que devem ficar fora da
incidência.4  Confirmando essa linha de entendimentos, em sintonia com critérios elementares de
hermenêutica, por se tratar de regras de exceção, o Código Tributário Nacional (CTN) determina que as
normas de isenção devem ser interpretadas restritivamente (art. 111, II, CTN).

Entendemos que o grande viés no entendimento das normas de imunidade está exatamente na
forma de se proceder à interpretação dos dispositivos constitucionais e a inconstância de entendimentos,
no que diz respeito aos impostos circulatórios, se deve a essa dificuldade de se firmar um “resultado”
adequado para a interpretação. Em busca de referenciais mais seguros, propomos a imersão no estudo de
alguns pressupostos, que, a nosso ver, fornecem subsídios para uma reavaliação da questão à luz da teoria
acerca da ponderação de princípios constitucionais.

Para o avanço da análise, desde já, ressaltamos que uma pergunta de fundo deverá ser respon-
dida: devem as regras de imunidade ser interpretadas tal como as regras de isenção, isto é, restritivamente
? A imunidade diz respeito a uma supressão do poder genérico de tributar determinada situação, por
razões extrafiscais de raiz constitucional, marcando, assim, a inexistência de poder de tributar em determi-
nadas faixas específicas. Mas devem as normas constitucionais ser interpretadas restritivamente, como o
devem as de isenção, por se tratar de regra constitucional de exceção?

Pelo menos a partir das lições de Luciano Amaro, a resposta parece que não poderia deixar de
ser “sim”. Vejamos o que ensina o jurista que toma as regras de imunidade como exceções à genérica
faixa de situações previstas na regra competencial:5

“Tradicionalmente estudada como uma ‘limitação do poder de tribu-
tar’, no sentido de ‘supressão’, ‘proibição’ ou ‘vedação’ do poder de tributar,
a imunidade – já o dissemos linhas atrás – configura simples técnica legislativa
por meio da qual o constituinte exclui do campo tributável determinadas situa-
ções sobre as quais ele não quer que incida este ou aquele gravame fiscal, cuja
instituição é autorizada, em regra, sobre o gênero de situações pelo qual aque-
las estariam compreendidas. [...].

Ou seja, a Constituição, ao definir a competência, excepciona deter-
minadas situações que, não fosse a imunidade, quedariam dentro do campo da
competência, mas, por força da norma de imunidade, permanecem fora do
alcance do poder de tributar outorgado pela Constituição.” (grifos nossos)

ONOFRE ALVES BATISTA JÚNIOR - Imunidade e os Impostos Circulatórios
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6 Cf. COMBARROS VILLANUEVA, Victória Eugênia. La interpretación económica como criterio de interpretación
jurídica (Algunas reflexiones a propósito del concepto de “propiedad económica” en el Impuesto sobre el Patrimonio).
Revista Española de Derecho Financiero. Civitas, n. 44, p. 493, out./dez. 1984.

Por outro giro, encontramos na doutrina brasileira diversos doutrinadores de escol, que, em
rumo contrário, acreditam que as imunidades devem ser sistematicamente interpretadas extensivamente,
porque têm por fundamento a preservação de valores que a CRFB/88 considera relevantes, tais como a
liberdade religiosa, o acesso à informação, a liberdade de expressão, etc. Essa linha de entendimentos, a
nosso sentir, carece de reparos que favoreçam soluções para os flagrantes entrechoques de princípios
constitucionais. De fato, os valores constitucionais juridicizados e preservados nas regras de imunidade
afastam, muitas vezes, pontualmente, o postulado da tributação segundo a capacidade econômica, colo-
cando a imunidade como vetor de anteparo à manifestação de capacidade econômica.

Nos domínios do direito impositivo, pelo menos em uma primeira passada de vistas, a solução
parece mais simples porque é nos limites da letra da regras jurídicas que veiculam o “poder de instituir
impostos” que está a chave para a solução do dilema posto pelo conflito de princípios constitucionais, em
especial pela relevância da segurança jurídica reforçada no direito tributário, que chegou mesmo a moldar,
até, um princípio da “tipicidade”. Em síntese, pelo menos a partida, o princípio da tipicidade parece
afastar eventuais questionamentos que envolvam ponderação de princípios constitucionais.

Acontece que em um determinado caso concreto que revele capacidade econômica, outros
vetores constitucionais podem apontar para o afastamento da situação da esfera de incidência. Nesse
contexto, apenas no caso concreto, a partir de uma verificação concertada dos princípios constitucionais,
muitas vezes em conflito, é que o resultado da interpretação pode ser bem avaliado; por isso é que
soluções apriorísticas ou tendenciosas devem ser evitadas.

Por certo, o princípio da tipicidade afasta a analogia na “interpretação” das normas de incidência
tributária, mas apenas à luz de uma adequada ponderação dos princípios constitucionais em conflito no
caso concreto é que o resultado da interpretação pode ser vislumbrado. Na realidade, o viés teleológico
moldará sempre o entendimento dos dispositivos, balizando o resultado da interpretação, que, nesse
emaranhado de vetores constitucionais, nunca poderá ser também direta, unívoca e inequivocamente
extraído do puro texto literal.

3. A INTERPRETAÇÃO ECONÔMICA NO DIREITO TRIBUTÁRIO

Foi com Enno Becker que, na Alemanha, se introduziu a chamada “interpretação econômica do
direito tributário”. Combatendo o entendimento então generalizado de que o direito tributário era um mal
necessário e que por isso deveria ser interpretado restritivamente, atormentado pelo exagerado formalismo
predominante na matéria, o renomado jurista propôs a doutrina lastreada na preponderância do conteúdo
econômico sobre a forma jurídica. A doutrina que encontrou fundamentos no art. 134 da Constituição de
Weimar, que introduziu o princípio da tributação com suporte na capacidade econômica do contribuinte,
afirmava, de maneira insofismável, a necessidade de se considerar na compreensão da lei tributária, o objetivo
do preceito, seu alcance econômico e as suas relações com o desenvolvimento das situações da vida prática.

Trata-se de um critério de interpretação das normas tributárias no qual haveria de prevalecer o
significado econômico por sobre as formas jurídicas já disciplinadas. Para essa teoria, as formas jurídicas
externas não são decisivas, mas antes o seu substrato econômico, uma vez que o objeto da norma do
imposto são os fatos econômicos, expressão de uma presumível capacidade contributiva. Por ter um
conteúdo essencialmente econômico, a lei tributária deveria ser interpretada segundo um critério próprio
de interpretação, adequado para se levar em conta a realidade econômica subjacente ao fato gerador.

Sob cerradas críticas de opositores temerosos com a insegurança jurídica que a teoria poderia
trazer, na década de 50, a interpretação econômica passou por duras objeções.6  Entretanto, como assi-
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7 Cf. BEISSE, Heinrich. O critério econômico na Interpretação das Leis Tributárias segundo a mais recente jurisprudên-
cia alemã. In Direito tributário - Estudos em homenagem ao Professor Ruy Barbosa Nogueira.  Org. Brandão Macha-
do. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 5, 14.
8 Cf. GASSNER, Interpretation und Anwendung der Steuergesetze. In COMBARROS VILLANUEVA, Op. cit. p. 494.
9 Cf. NOGUEIRA, Johnson Barbosa. A interpretação econômica no direito tributário. São Paulo: Resenha Tributária,
1982. p. 24-25.
10 Na mesma direção Sacha Calmon Navarro Coêlho (Comentários à Constituição de 1988 – Sistema tributário. 6. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 297) afirma que o direito opera pela “juridicização” do fático; uma vez incorporado um
fato no programa da lei, a interpretação que dele se possa fazer só pode ser uma interpretação jurídica – em Direito
tributário inexiste técnica interpretativa diversa.
11 Cf. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Op. cit. p. 344.
12 Cf. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Op. cit. p. 299.
13 Cf. SANCHES,  J. L.  Saldanha.  Manual de direito fiscal.  Lisboa: Lex, 1998.  p. 85.

nala Heinrich Beisse,7  a tese encontrou novas forças e ressurgiu recentemente, renovada, situando-se no
campo de tensão entre a igualdade e justiça na tributação e o imperativo da segurança do direito.

Hoje, a doutrina alemã vem reconhecendo, como sinaliza Gassner, que a “interpretação
econômica” nada mais é do que uma expressão especial da “interpretação teleológica” para o direito
tributário, que tem em conta os fins econômicos de tal ramo do direito. Assim, nos moldes germânicos,
superando a contraposição que se colocava entre “interpretação econômica” e “interpretação jurídica”,
nesses termos, a “interpretação de lastro teleológico com consideração aos critérios econômicos” passou
a ser também jurídica.8

A doutrina da “interpretação econômica” surgiu, realmente, como uma reação à interpretação
das normas tributárias nos moldes tradicionais. Como afirma Johnson Nogueira,9 na realidade, na edificação
da teoria da interpretação econômica, em seus vários enfoques e nuanças, o que se pode observar é uma
reação ao normativismo e conceitualismo, que estreitava as possibilidades interpretativas no direito tribu-
tário. Entretanto, se a doutrina tradicional pendia para o privilégio excessivo da segurança, as evoluções
sócio-econômicas do século XX acabaram por transformar esse apego em sacrifício da justiça, diante da
superação das possibilidades dos textos legais. Por outro lado, as propostas doutrinárias “funcionais”
acabaram por ser objetáveis, pelo elevado sacrifício da certeza e da segurança, que poderia conduzir a
uma arbitrariedade das soluções.

Se estamos falando do “mundo do direito”, o trabalho de interpretação há de ser jurídico. A
interpretação econômica de uma fonte jurídica pode se dar nos domínios de outras ciências, mas não nos
domínios do Direito. Em apelo à precisão terminológica, afirmamos que a interpretação econômica “jurí-
dica” é um equívoco – a interpretação é jurídica, embora pretenda realçar os fins do direito tributário, que
repousa sobre um emaranhado de relações econômicas.1 0

É evidente que a realidade econômica é uma variável fundamental para a lógica tributária, mas
esta, em respeito ao princípio da legalidade, só pode se mostrar, se sua expressão for incorporada ao
“mundo do direito”. A ciência das finanças é uma disciplina rica de informações, mas é despida de crité-
rios decisivos para a solução de problemas jurídico-tributários, exceto quando o próprio direito incorpore
em seu mundo dados ou conceitos daquela ciência, conferindo-lhes juridicidade, tal como o CTN fez ao
tratar da restituição de tributos no art. 166.1 1

Como registra Bilac Pinto,1 2 “a substituição do critério jurídico, que é objetivo e seguro, pelo
critério econômico do fato gerador, implica trocar o princípio da legalidade por cânones de insegurança e
de arbítrio, incompatíveis com o sistema constitucional brasileiro.” Como bem ressalta o Professor Saldanha
Sanches, ao se tomar apenas e sem restrições o critério econômico, sem se atender à forma jurídica,
atingir-se-ia conseqüências que são totalmente insusceptíveis de controle jurídico.1 3
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Pelo equilíbrio que o direito tributário necessita zelar entre os seus princípios basilares e pela sua
natureza estranha à dogmática do direito, refutamos a interpretação econômica nos moldes heterodoxos
com que esta foi concebida. Porém, não há como afastar por completo a “consideração econômica” do
meio tributário, sob pena de eliminarmos do direito impositivo qualquer idéia concreta de justiça e isonomia.
É certo, entretanto, como veremos, que o direito fornece mecanismos mais adequados.

Como pondera Martín Queralt,1 4 a prevalência do elemento econômico e a atribuição ao
intérprete da faculdade de apreciar se, no caso concreto, existe ou não a possibilidade de aplicar a lei,
conduz logicamente à criação livre do direito. Em 1934, a Lei de Adaptação Tributária alemã pôde tornar
evidente o risco das doutrinas de interpretação que possam conduzir à livre criação do direito, ao introdu-
zir o “princípio da prevalência da ideologia política”, que determinava que as leis tributárias deveriam ser
interpretadas segundo as concepções gerais do nacional-socialismo. Da mesma forma, na Rússia Sovié-
tica, a partir de 1917, como registra Soares Martínez,1 5 permitiu-se aos juizes e agentes administrativos,
casuisticamente, aplicarem, ou não, as normas do direito antigo, conforme se entendesse fossem elas
compatíveis, ou não, com a ditadura do proletariado.

Em síntese, a relação econômica só pode provocar o efeito jurídico tributário se tal relação for
configurada pelas normas jurídicas, de tal modo que a obrigação tributária surja pela vontade da lei. Da
mesma forma, a consideração econômica só pode afastar da moldura jurídica determinada situação,
tendo-a como imune, se pudermos extrair tais regras imunizantes de elementos juridicizados, isto é, se,
nos domínios de uma interpretação jurídica, pudermos entender tais dispositivos.

4. A CONSIDERAÇÃO ECONÔMICA NO ELEMENTO TELEOLÓGICO DA INTERPRE-
TAÇÃO

A grande relevância da “consideração econômica”, nos domínios tributários, mesmo que na
leitura de normas constitucionais, assenta-se na verificação do elemento teleológico da interpretação. Da
sua utilização, em conjunto com os elementos literal, histórico ou sistemático, é que pode resultar a con-
clusão de que a situação não prevista estritamente na letra da regra pode afinal ser a ela reconduzida
mediante uma interpretação adequada. É exatamente nesse elemento teleológico que poder-se-á perce-
ber uma relevante perspectiva econômica, mas sempre no âmbito de uma interpretação jurídica.1 6

Em verdade, pois, não existe nenhuma interpretação econômica, mas interpretação jurídica, que
em termos modernos, admite e exige a consideração do substrato econômico para o traçado do “concei-
to do fato”, que poderá, à luz dessa formulação, se amoldar, na espiral interpretativa, à hipótese legal de
incidência, modelada, em especial, pelo elemento teleológico. Cabe, entretanto, ressaltar a advertência
feita por Combarros Villanueva, no sentido de que “como interpretación teleológica, la consideración
económica no reviste especialidad alguna en el Derecho impositivo y, además, no es el único criterio
de interpretación utilizable en este ámbito del Derecho”.1 7

A questão merece cuidados, pois, se é importante considerar, na interpretação das leis impositivas,
os fins econômicos da mesma, a consideração econômica, como elemento da interpretação teleológica,

14 Cf. MARTÍN QUERALT; LOZANO SERRANO; CASADO OLLERO; TEJERIZO LÓPEZ. Curso de derecho financiero

y tributario. 8. ed.  Madrid: Tecnos, 1997. p. 218.
15 Cf. MARTÍNEZ, Soares. Direito fiscal.  9. ed. Coimbra: Almedina, 1997. p. 139.
16 Cf. LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. A evasão e a fraude fiscais face à teoria da interpretação da lei fiscal.
Revista Fisco. Lisboa, n. 32, p. 28, jun. 1991; COSTA, Cardoso da. Curso de direito fiscal. 2.a 

   
ed. Coimbra: Almedina,

1972. p. 208-209.
17 Cf. COMBARROS VILLANUEVA, Victória Eugênia. Op. cit. p. 495.
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18 Cf. BEISSE, Heinrich. Op.  cit. p. 21-24. Como assinala Klaus Tipke (Steuerrecht. Apud COMBARROS VILLANUEVA,
Victória Eugênia. La interpretación..., cit. p. 498), o sentido literal possível constitui um limite para a interpretação, de
forma que a finalidade da lei, desconectada do teor literal da mesma, não pode ser tomada em consideração, no interesse
da segurança jurídica.
19 Utilizando os termos esculpidos por Karl Engisch (Introdução ao pensamento jurídico. Tradução portuguesa de J.
Baptista Machado. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996, p. 95), a um conceito apenas pode ser subsumido
um outro conceito, daí  são os “conceitos dos fatos” que são subsumidos aos “conceitos jurídicos”.
20 Cf. REALE, Miguel. Lições  preliminares de direito. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 288.
21 Cf. LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução portuguesa. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997.  p. 453.
22 Cf. LARENZ, Op. cit. p. 500-501.

não justifica que se faça prevalecer, no direito tributário, princípios gerais ou métodos de investigação das
ciências econômicas. Portanto, o substrato econômico, observado no elemento teleológico da norma
tributária, assenta-se na finalidade da lei, entretanto, concorrendo diversos fins, todos eles devem ser
tomados em consideração.

Certamente, a consideração econômica, lembrando a lição de H. Beisse, não deve confundir-se
com concepções de economia política ou de economia financeira, posto que aquela faz parte do método
de interpretação jurídica segundo a sistemática da lei e a finalidade das disposições. Por isso, torna-se
legítimo e necessário determinar os limites da interpretação, ou seja, a própria expressão da letra da lei -
o limite possível das palavras e a configuração própria do pressuposto de fato.1 8

Observada a letra da regra que se quer interpretar, conforme o seu espírito, teremos interpreta-
ção declarativa, extensiva ou restritiva (resultado da interpretação). A interpretação extensiva terá lugar,
quando o intérprete, para poder obedecer a lei em seu espírito, deva ultrapassar o que resulta dos termos
estritos da sua letra. Conduz, assim, a que se busque, no espírito da norma, todas as conseqüências que
a mesma comporta e foram por ela desejadas, em especial aquelas que não encontrem expressão direta
no sentido literal. Na interpretação extensiva, o texto não é alterado, pois isto deve ser tarefa do legislador
e não do intérprete, mas a regra que se contêm no texto é que necessita de uma formulação correta, mais
ampla que a utilizada pelo legislador. A interpretação restritiva dar-se-á, ao contrário da extensiva, quan-
do o intérprete, limitando os domínios de incidência da norma, impede que a mesma produza efeitos
contrários ao seu espírito.

Em realidade, a tarefa do intérprete será a de verificar se, diante do caso concreto, o “conceito
do fato”1 9 ocorrido está ou não implícito na significação do preceito, sem quebrar-lhe a estrutura. A
interpretação extensiva, assim, é exatamente o resultado do trabalho criativo e valorativo do intérprete, ao
acrescentar algo de novo àquilo que, a rigor, a lei deveria normalmente enunciar em sua letra expressa, à
vista das circunstâncias, quando a elasticidade do texto comportar o acréscimo.2 0 Como escreve Karl
Larenz,2 1 não se pode, entretanto, perder de vista que “o que está para além do sentido literal
lingüisticamente possível e é claramente excluído por ele, já não pode ser entendido, por via da interpre-
tação”.

Enfim, o intérprete deve tomar em consideração, ao proceder o trabalho hermenêutico, os prin-
cípios constitucionais reitores da tributação, bem como aqueles que iluminam as regras de imunidade,
entretanto, deve proceder tal valoração tomando como balizas os limites do sentido literal do texto cons-
titucional, sob pena de inconstitucional desprezo à própria Carta.

Como bem coloca Karl Larenz,2 2 o significado estrito identifica-se com o “âmbito nuclear” do
termo, e por outro lado, o significado amplo, compreende, também, fenômenos da “franja marginal”, que
no uso lingüístico geral, só algumas vezes se tem em conta. O que transcender a franja marginal, já não
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23 Cf. TIPKE, Klaus. Límites de la integración en el derecho tributario. In Revista Española de Derecho Financiero. n.
34, p. 181-184, abr./jun. 1982.
24 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1998. p. 1091.
25 Cf. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 151-152.
26 Cf. REALE, Miguel. Op. cit. p. 285.

será interpretação. Do ponto de vista doutrinário, porém, a interpretação extensiva se limita a escolha de
um dos sentidos possíveis que se possa extrair da letra da lei, ou seja, pressupõe que determinada situa-
ção não está compreendida diretamente no texto expresso, entretanto está no seu espírito.

Na interpretação das regras constitucionais de imunidade, em especial porque se está perante
normas exclusivas de situações do alcance da faixa mais genérica aberta pelas normas competenciais, não
se pode, calcado em puras considerações econômicas, com base em meros juízos subjetivos do intérpre-
te, decotar fatias de poder de tributar. Não se deve desconhecer que o programa normativamente estabe-
lecido é, claramente, o de se preservar a generalidade da tributação, em atenção aos princípios da igual-
dade e da solidariedade social, por sobre todos os signos de capacidade econômica. É bem verdade que
outros vetores apontam para a neutralização da regra competencial mais genérica, entretanto, a medida
do poder de exclusão da regra de imunidade está nos limites de significado da letra da norma constituci-
onal que a introduz no texto da CRFB/88.

Como afirma Klaus Tipke, o direito tributário tem, em todo o mundo, uma específica tradição
positivista, sendo que, sempre que se trata de uma questão de normas de incidência, persiste um entendi-
mento tendente a orientar uma interpretação mais literal.2 3 A proibição da analogia na leitura das normas
tributárias encontra sua razão de ser nas exigências de segurança jurídica reforçada (que são as mesmas
que dão lastro ao chamado “princípio da tipicidade”), que se aplica às normas de incidência e, da mesma
forma, deve se aplicar às normas de não-incidência.

Deixemos, assim, gizado um ponto de partida: a interpretação constitucional, malgrado não
possa ser sempre pautada pela literalidade do texto, encontra limite externo no próprio texto, que não
pode ser ultrapassado ou desconsiderado, ou, nos dizeres de Gomes Canotilho, a formulação lingüística
da norma constitui o ‘limite externo’ para quaisquer variações de sentido jurídico-constitucional-
mente possíveis (função negativa do texto).2 4

Se tudo isso é correto, porém, ainda resta verificar um ponto fulcral: devem as regras de imuni-
dade serem interpretadas extensiva ou restritivamente ?

Como afirma Carlos Maximiliano,2 5 o direito é uma ciência primariamente finalística, e por
isso mesmo sua interpretação há de ser, na essência, teleológica. Por essa razão, a norma deverá ser
interpretada de modo a melhor corresponder àquela finalidade e assegurar plenamente a tutela de interes-
ses para a qual foi redigida.

Na compreensão das regras de imunidade, portanto, podemos igualmente verificar que é a
partir da utilização do elemento teleológico que se pode concluir que uma situação aparentemente atributiva
de poder de tributar, em realidade, mediante uma interpretação adequada da norma de imunidade, deve
ser afastada. É exatamente nesse elemento teleológico que se pode perceber uma relevante perspectiva
econômica, mas sempre no âmbito de uma interpretação  jurídica.

Como ensina Miguel Reale,2 6 interpretar uma lei pressupõe compreendê-la na plenitude de
seus fins sociais, de modo a, assim, poder-se determinar o sentido de cada um de seus dispositivos.
Portanto, um importante cuidado do hermeneuta contemporâneo está em saber qual a finalidade social da
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27 Cf. REALE, Miguel. Op. cit. p. 286.
28 Cf. ASCENÇÃO, José de Oliveira. O direito – Introdução e teoria geral: uma perspectiva luso-brasileira. 10. ed.
Coimbra:  Almedina, 1997, p. 408. Nas palavras do autor: enquanto se não descobrir o para quê duma lei, não se detém
ainda a chave da sua interpretação”. Cumpre reproduzir a lição de Liz Coli Cabral Nogueira (A consideração econômica
no direito tributário. In Estudos tributários – em homenagem a Rubens Gomes de Sousa. Org. Ruy Barbosa Nogueira,
São Paulo: Resenha Tributária, 1974, p. 351): “Através dos métodos de interpretação, como ensina magistralmente o
jusfilósofo Luis Recaséns Siches, o intérprete não busca apenas reconstruir uma manifestação de pensamento, mas sim
chegar a um resultado prático, que é a regulamentação de um conflito de interesses; fundamentalmente a interpretação
não é uma operação lógica, mas principalmente uma valorização de interesses. Nesta ordem de idéias, aceitamos como
premissa a colocação de que a interpretação é, no seu sentido global, teleológica, finalística”.
29 Cf. ASCENSÃO, Oliveira. Op. cit. p. 410-411.
30 Como ensina Carlos Maximiliano (Hermenêutica..., cit. p. 151-153): “o fim inspirou o dispositivo; deve, por isso
mesmo, também servir para lhe limitar o conteúdo”. Conforme Maria Helena Diniz (Lei de introdução ao código civil
brasileiro interpretada. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 158), a técnica teleológica, firmando que a razão da lei é
indicada pelas exigências sociais, conduz à compreensão de que o fim prático da norma coincide com o fim apontado
pelas exigências sociais (fim social), tendo em vista o bem comum. Portando, como afirma a autora (p. 163-164), o
comando legal não deverá ser interpretado fora do meio social presente; imprescindível será adaptá-lo às necessidades
sociais existentes no momento de sua aplicação.
31 Cf. GODOI, Marciano Seabra de. et al. Sistema tributário nacional na jurisprudência do STF. São Paulo: Dialética,
2002. p. 201-202.

lei.2 7 De fato, como pondera Oliveira Ascensão, todo o direito é finalista; toda fonte existe para atingir fins
e objetivos sociais.2 8 Assim, a interpretação adequada exige a pesquisa da justificação social da lei.

Com elogiável precisão, o Professor Oliveira Ascensão mostra que a referência aos “fins soci-
ais da lei” feita pela Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro (art. 5º) é a própria consagração do
elemento teleológico da interpretação, com a vantagem de acentuar que toda lei se destina a cumprir uma
finalidade social.2 9 A consideração desse elemento teleológico, portanto, que deriva da exigência de
busca da finalidade social da lei, se faz necessária para trazer à consideração do intérprete os valores
materiais básicos estabelecidos no ordenamento jurídico, que vêm veiculados normativamente, sobretu-
do, pelos princípios constitucionais.

Enfim, a questão desemboca, antes de mais nada, em saber verificar os “resultados da interpre-
tação”, impondo a necessidade de uma observância e fidelidade à lei em seu sentido último.3 0 E é
exatamente essa orientação da norma, em direção ao bem comum, que pode, dentro da elasticidade que
o texto permitir, “forçar” os seus limites, para possibilitar o atendimento do programa esculpido na CRFB/
88, sem porém ultrapassá-los ou rompê-los.

É nesse contexto que devemos interpretar as regras de imunidade, tendo em conta a finalidade
social que resulta do arcabouço normativo que desenha a competência tributária, quer pela face da inci-
dência, quer pela face da não-incidência.

Como já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal (STF), na ADIN n. 939 (DJ 18.03.94),
nas palavras do Ministro Sepúlveda Pertence, as imunidades constituem todas elas instrumentos de
salvaguarda fundamentais de princípios, liberdades e direitos básicos da CRFB/88, tais como a liberdade
religiosa, de manifestação do pensamento, pluralismo político do regime, liberdade sindical, solidariedade
social, direito à educação. Como firmou o Ministro, a imunidade não constitui um fim em si mesma, mas
representa um poderoso fator de contenção do arbítrio do Estado, inibindo o exercício da competência
impositiva pelo Poder Público, no sentido de favorecer e prestigiar o espaço em que florescem aquelas
liberdades públicas. Nesse compasso, como assinala Marciano Seabra de Godoi,3 1 a jurisprudência do
STF, por diversas ocasiões, pronunciou-se pela interpretação extensiva das normas relativas a imunida-
des, de forma a maximizar o potencial de efetividade e a concretização de valores constitucionais que
inspiram limitações ao poder de tributar.

ONOFRE ALVES BATISTA JÚNIOR - Imunidade e os Impostos Circulatórios
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32 Cf. ASCENSÃO, Oliveira. Op. cit. p. 386-387. No pensamento de Santi Romano trazido pelo professor português, o
que vulgarmente se chama interpretação da lei [...] é sempre interpretação, não de uma lei ou norma singular, mas
de uma lei ou norma que se examina atendendo à posição que ocupa no ordenamento jurídico em globo: o que quer
dizer que o que efectivamente se interpreta é esse ordenamento e, como consequência, a norma singular.
33 Cf. DERZI, Misabel. Op. cit. p. 230.
34 Nas palavras de Amilcar de Araújo Falcão (Fato gerador da obrigação tributária. Atualizada por Flávio Bauer
Novelli. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p.30): “a versão, em matéria tributária, do princípio geral da  isonomia”.
35 Cf. CANOTILHO, Gomes. Op. cit. p. 1096-1109.
36 Cf. CANOTILHO, Gomes. Op. cit. p. 1098.

Entretanto, tememos pelo desacerto de uma linha tendenciosa de interpretação que, ignorando
a complexidade dos casos concretos, aponte para uma interpretação sempre extensiva das normas de
imunidade, alheia a uma avaliação mais ampla do feixe de princípios constitucionais em conflito.

Evidentemente, não se pode esquecer que a interpretação parte de uma fonte determinada e
dela procura exprimir uma regra, porém, a interpretação é necessariamente uma tarefa de conjunto, ou
seja, “pano de fundo da interpretação é sempre o ordenamento em globo”.3 2

Nesse sentido, rica em precisão se mostra a lição da Professora Misabel Derzi3 3 que afirma
que “as imunidades são um non sense, se analisadas isoladamente. Somente relacionadas a uma norma
atributiva de poder tributário, perdem o sentido absoluto de ‘regra de incompetência’, assumindo a di-
mensão que devem ter: regra de negação que atua parcialmente sobre outra, reduzindo-lhe a extensão.”
Portanto, a finalidade social do arcabouço normativo a ser interpretado encontra, ao lado das mais várias
motivações extrafiscais que podem estar presentes, uma motivação fiscal, que deve ser observada, ainda,
em sintonia com o desiderato claro de justiça social, pelo ângulo da justiça fiscal, basilar em um Estado
Democrático de Direito. Por isso é que a oneração do particular não deve acontecer de forma aleatória,
mas dentro de um intuito maior de promoção de justiça social, ou seja, a tributação deverá incidir sobre
manifestações de capacidade contributiva.3 4

Enfim, as normas de imunidade, por um lado, são normas de exceção ao desenho competencial
constitucionalmente travejado para uma determinada situação; além disso, não podem ser interpretadas
como se o desiderato de justiça social não fosse um vinculo constitucional; por outro, visam privilegiar
valores constitucionais outros.

Em outra trilha, tomando como apoio a lição de Gomes Canotilho,3 5 podemos verificar uma
série de princípios tópicos da interpretação constitucional que devem presidir o entendimento da
Carta Maior. Em primeiro lugar, vale citar o princípio da conformidade funcional que quer dizer que, em
sede de concretização da constituição, deve-se afastar soluções hermenêuticas que alterem a repartição
de funções constitucionalmente estabelecidas, isto é, o intérprete não pode chegar a um resultado que
subverta ou perturbe o esquema organizatório-funcional constitucionalmente estabelecido.3 6 No
direito tributário, persiste o dogma da estrita configuração do poder de tributar e das normas de incidência
(e não-incidência) exclusivamente pelo legislador, de forma a garantir uma segurança jurídica reforçada.
Nesse compasso, entendimentos que transponham os limites da letra da regra imunizante devem ser
afastados, pois dão ensejo a uma leitura distorcida daquela própria para o entendimento da repartição das
funções constitucionais no direito tributário, marcado pela idéia de determinabilidade estritamente legislativa.

O princípio da unidade da constituição assinala que o intérprete do texto constitucional deve
buscar uma interpretação que evite contradições, antinomias e antagonismos, considerando, pois, as nor-
mas constitucionais não como normas dispersas e isoladas, mas como preceitos integrados em um sistema
interno unitário de normas e princípios. Se isso é verdade, podemos nos deparar, na leitura das regras de
imunidade, com mais de um vetor constitucional em conflito: por um lado, o princípio da capacidade
econômica e, por outro, princípios diversos que embalam a regra de imunidade.
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37 Cf. DERZI, Misabel. Op. cit. p. 290.
38 Cf. DERZI, Misabel. Op. cit. p. 294.

Nesse contexto, a regra de não-competência deve ser interpretada, pelo menos a princípio, nem
estrita, nem extensivamente. Se, porém, a capacidade contributiva não se revelar no caso concreto, como
no caso da imunidade recíproca entre os entes federados, a interpretação da regra de imunidade, por
certo, há de ser extensiva. Se, por outro giro, o vetor capacidade econômica encontrar reforço de outros
princípios, tais como o “princípio da livre concorrência no desempenho de atividades econômicas”, a
interpretação há de ser estrita. Todas essas considerações experimentam realce em decorrência do prin-
cípio da unidade da constituição.

5. A IMUNIDADE RECÍPROCA E OS IMPOSTOS CIRCULATÓRIOS

Sem qualquer pretensão de, nessas curtas linhas, estudar, de forma mais ampla, a questão da
imunidade no que diz respeito aos impostos circulatórios, a partir do já exposto, propomos o estudo de
algumas situações que já atormentam os tribunais e que mereceram tratamento por parte de ilustres
doutrinadores e por aqueles que tentam defender em juízo a Fazenda Pública. Em primeiro lugar, assim,
vale uma breve passagem pelo caso da imunidade recíproca.

Nos termos do art. 150, VI, “a”, da CRFB/88, é vedado às pessoas políticas instituírem impos-
tos sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. Por certo, a regra imunizante, no caso, vem
iluminada pelo princípio federativo, sendo este o seu fundamento; como já se pronunciou o STF (ADIN
n. 939) é esta a própria “garantia da federação”. Como firma a Professora Misabel Derzi,3 7 a imunidade
recíproca é inerente a uma Federação, “como corolário de uma relativa descentralização político-jurídica
do Estado federal, que se assenta na isonomia das ordens jurídico-estatais que nele convivem.”

A imunidade recíproca, porém, se fundamenta tanto no princípio federal, como também na
ausência de capacidade econômica da pessoa política. As razões vêm cristalinas nas notas da Professora
Misabel Derzi, que valem ser reproduzidas, in verbis:3 8

“De fato esse é outro prisma pelo qual a questão deve ser examinada, não
se podendo reconhecer nas atividades estatais próprias, como
instrumentalidades governamentais, a capacidade inerente às atividades
econômicas de fins lucrativos. Nem seria razoável tributar, decepando a
renda, aquela atividade para cuja manutenção compulsoriamente devem
contribuir os cidadãos. Tal ângulo de análise também explica por que motivo
se excluem da imunidade as empresas públicas, organizadas em regime de
Direito Privado.”

Na linha do que já expusemos, nesses casos, perante a ausência de oposição do vetor constitu-
cional da capacidade econômica, mas, ao contrário, em razão do reforço que esta ausência coloca no
princípio federal, mesmo sendo a imunidade uma regra que excepciona situações de uma faixa mais
genérica de poder de tributar, entendemos que a interpretação há de ser extensiva, em especial atenção
ao viés teleológico que desenha a especial finalidade social da norma.

Entretanto, especificamente para o exame dos impostos circulatórios, cabe verificar que o texto
constitucional é expresso ao explicitar que a imunidade só se estende aos impostos sobre o patrimônio,
renda ou serviços. Afinal, ao tratar de templos e livros (art. 150, VI, “b” e “d”, da CRFB/88), o texto da
Constituição não restringe a imunidade aos impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, porém, de
forma expressa, o faz nos incisos “a” e “c”, do artigo 150, VI, da CRFB/88. Mesmo sem merecer os
favores da doutrina e da própria jurisprudência, verificando os limites de sentido da letra do texto consti-
tucional, entendemos que a imunidade recíproca não pode alcançar os impostos sobre a circulação.

ONOFRE ALVES BATISTA JÚNIOR - Imunidade e os Impostos Circulatórios
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39 Cf. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Op. cit. p. 341.
40 Cf. GODOI, Marciano. Op. cit. p. 201 - 204.

Vejamos que o texto constitucional é exaustivo e claro quando, ao nomear os tributos, especifica
o “objeto” a ser tributado em cada hipótese e menciona, claramente, no art. 153, que compete à União
instituir impostos sobre a “renda”, “propriedade” territorial rural, e mesmo, no art. 156, ao dispor que
cabe aos Municípios instituir impostos sobre “serviços”. Como bem observa o Professor Sacha Calmon
Navarro Coêlho,3 9 com o costumeiro brilhantismo, “patrimônio, renda e serviços são vocábulos deônticos.
Possuem um único sentido, quer para configurar situações expressamente tributáveis, quer para desenhar
situações expressamente intributáveis.” No caso do ICMS, por certo, a imunidade pode se aplicar, em
nosso sentir, quando o imposto incide sobre a prestação de “serviços” de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicações, porém, não se aplica quando incide por sobre “operações relativas à
circulação de mercadorias”.

É que, como já observamos, o entendimento no sentido de estender a imunidade dos impostos
ao ICMS ultrapassa as possibilidades do texto legal. Os limites de sentido da letra do texto constitucional
não comportam esse entendimento. Ademais, ao expressamente especificar “patrimônio, renda ou servi-
ços”, a ratio da regra constitucional está mesmo excluindo os impostos sobre o “comércio exterior”,
impostos sobre a “produção” e “circulação” e impostos “especiais”.

Entendemos que apenas os impostos incidentes sobre a “renda”, “patrimônio” e “serviços” es-
tão incluídos na imunidade recíproca. De fato, a CRFB/88, de forma muito clara, vale-se desses concei-
tos jurídicos para delimitar a norma de atribuição de poder tributário aos entes estatais, nos artigos 153,
155 e 156. Novidade alguma, nessa seara, a CRFB/88 incorporou à sua organização dos tributos a
classificação antes já feita pelo CTN, que trata dos “impostos sobre o comércio exterior” no Capítulo I,
dos “impostos sobre o patrimônio e a renda” no Capítulo III, do “imposto sobre a produção e circulação”
no Capítulo IV e dos “impostos especiais” no Capítulo V (todos do Título III, do Livro Primeiro). Há, de
fato, uma verdadeira constitucionalização superveniente do estatuído pelo CTN. Em nosso sentir, a mens
legis vai exatamente no sentido de excluir da imunidade recíproca, em especial, os impostos de repercus-
são, isto é, “ tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro”.

Como bem observou Marciano Seabra de Godoi,4 0 em estudo digno de encômios, até a
década de 60, capitaneada pelo posicionamento de Aliomar Baleeiro, a jurisprudência predominante no
STF reconhecia a imunidade dos entes públicos nas situações em que estes eram “contribuintes de fato”
dos impostos sobre o consumo. Como também noticia o autor, a partir do julgamento dos Embargos de
Divergência no RE 68.215 (DJ 14.04.71), o ponto de vista de Aliomar Baleeiro se tornou minoritário,
havendo decidido o Pleno que “se, na conformidade da lei, contribuinte é o industrial ou quem a lei a ele
equiparar, pouco importa para o efeito da imunidade ou isenção, a repercussão econômica do tributo”. A
partir daí, portanto, prevaleceu o entendimento de que não se pode sobrepor à forma jurídica a realidade
econômica para excluir uma obrigação fiscal previamente definida na lei, isto é, o contribuinte de fato é
estranho à relação tributária e não pode alegar, a seu favor, a imunidade recíproca. A consolidação das
posições, inclusive, deram ensejo à Súmula 591, que dispõe que “a imunidade ou a isenção tributária do
comprador não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados.” Já mais
recentemente (REA 206.169, 2ª Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ 05.06.98), um dos motivos
pelos quais se negou a um sindicato a imunidade sobre o ICMS relativo a compra de um veículo foi
exatamente o fato de que o contribuinte de direito é o vendedor do veículo, não o comprador.

Diversos doutrinadores de escol, porém, compartilham um entendimento mais ampliativo e en-
tendem que, na avaliação da imunidade recíproca, deve-se investigar se, em cada caso, o encargo do
tributo é suportado pela pessoa estatal, no exercício de suas atividades essenciais, não importando a
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posição do ente estatal, se contribuinte de fato ou de direito do ICMS ou IPI. Para essa corrente, o que
importa é saber se o ente estatal vai suportar os efeitos econômicos do tributo, ou se haverá possibilidade
de transferência do peso tributário que onera o seu patrimônio, sua renda ou custo do serviço.4 1

Em nossa opinião, em impostos de repercussão, nos quais o encargo econômico é transferido a
terceiros, como o IPI e o ICMS, razão parece ter Paulo de Barros Carvalho,4 2 que esclarece que a
relação jurídica tributária se instala entre o “sujeito pretensor” o “sujeito devedor”, sem que haja qualquer
participação integrativa dos terceiros beneficiados, e a “pessoa jurídica de direito constitucional interno
não pode ocupar essa posição no setor das exigências tributárias.” Como assinala o autor, a “formulação
teórica não pode ficar conspurcada pela contingência de a entidade tributante, comparecendo como
contribuinte de fato, ter de arcar com o peso da exação, pois aquilo que desembolsa não é tributo, na
lídima expressão de seu perfil jurídico.”

Entendemos que a pessoa política, de fato, nos impostos de repercussão, quando figura como
compradora dos produtos ou serviços não paga tributo, mas paga o “preço” dos bens e serviços contra-
tados. Vale, para elucidar a questão, trazer a tona as palavras de Hugo de Brito Machado:4 3

“O argumento de que o imposto sobre produtos industrializados (IPI) assim
como o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias (ICMS)
não incidem na saída de mercadorias que o particular (industrial, comerciante ou
produtor) vende ao Poder Público, porque o ônus financeiro respectivo recai
sobre este, não tem qualquer fundamento jurídico. Pode ser válido no âmbito da
Ciência das Finanças. Não no Direito Tributário. A relação tributária instaura-se
entre o industrial, ou comerciante, que vende, e por isto assume a condição de
contribuinte, e a Fazenda Pública, ou fisco, credor do tributo. Entre o Estado
comprador da mercadoria e o industrial, ou comerciante, que a fornece, instau-
ra-se uma relação jurídica inteiramente diversa, de natureza contratual. O Esta-
do comprador paga simplesmente o preço da mercadoria adquirida. Não o
tributo. Este pode estar incluído no preço, mas neste também está incluído o
salário dos empregados do industrial, ou comerciante, e nem por isto se pode
dizer que há no caso pagamento de salários. Tal inclusão pode ocorrer, ou não.
É circunstancial e independe de qualquer norma jurídica. Em última análise, no
preço de um produto poderão estar incluídos todos os seus custos, mas isto não
tem relevância para o Direito, no pertinente à questão de saber quem paga tais
custos.”

41 Cf. DERZI, Misabel. Op. cit. p. 300-301. Para Luciano Amaro (Direito ..., cit. p. 147-148), por exemplo, os impostos de
transmissão de imóveis são usualmente classificados como impostos sobre o patrimônio, enquanto os de transmissão
de bens móveis são geralmente batizados como impostos de circulação. Para o autor, num caso, trata-se de patrimônio
imóvel e, no outro, de patrimônio móvel, mas ambos dizem respeito ao patrimônio que circula ou circulação de bens
patrimoniais.
42 Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva,. 1995. p. 121-122. Vale recortar
as palavras bem postas por Leandro Paulsen (Direito tributário. 4 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2002, p.
198): “Entendemos, forte na velha lição de Becker, que a interpretação econômica, acima invocada pelos tribunais para
dizer da extensão ou não da imunidade ao ICMS em cada caso, é perniciosa, introduzindo elemento estranho que não
condiz com a aplicação, pura e simples, do Direito Tributário. Ora, se a Constituição diz que é vedado cobrar impostos
das entidades de assistência social, é porque nega competência para tanto, não sendo dado ao intérprete perquirir
quanto à repercussão econômica do tributo para o efeito de decidir se é devido ou não. Note-se que não há competência
para a instituição do imposto. Assim, se a lei coloca o vendedor como contribuinte e, num caso concreto, temos
entidade imune em tal posição, não há que se discutir acerca da cobrança do imposto. Ressalto mais uma vez: o
intérprete não está autorizado a ir além!”
43 Cf. MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 14.  ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 202.
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44 Cf. PAULSEN, Leandro. Op. cit. p. 201.
45 NATIONAL performance review. In: AL GORE (Dir.). Reinventar a administração pública – Da burocracia à eficácia
– Relatório sobre o estado da administração pública americana e as opções fundamentais para a sua reforma. 3. ed.
Lisboa: Quetzal, 1996.  p. 101.

Como lembra Leandro Paulsen, 4 4 “o tributo é devido pela pessoa jurídica de direito privado,
colocada, por lei, na condição de contribuinte.” Não há que se falar em imunidade recíproca se há pessoa
de direito privado fazendo parte da relação jurídico-tributária. A imunidade não afasta a incidência dos
impostos circulatórios na aquisição de mercadorias pelos entes públicos, porque, nesses casos, a relação
jurídico-tributária é estranha à entidade pública, visto que a relação é formada pelo Fisco e pelo respon-
sável legal do imposto ou vendedor da mercadoria.

A realidade é que a consideração econômica pode mesmo vir embutida no elemento teleológico
da interpretação, entretanto, não se pode a ela dar força para transpor o jurídico, para pôr de lado toda
a forma jurídica em prol de um raciocínio puramente econômico; não se pode pôr de lado o Direito e ficar
apenas com o domínio das Finanças. Imunes são os destinatários das normas de imunidade que partici-
pam da relação jurídico-tributária e, ultrapassar esses limites, é exorbitar a letra da norma, pondo-se de
lado todo o raciocínio jurídico.

A lógica de que no custo do produto vem embutido o imposto (que deve ser afastado para que
a entidade estatal compradora não o pague) só pode ser válido em campos tais como a Contabilidade e
as Finanças, mas nunca nos domínios do Direito. O afastamento do imposto poderia, na prática, redundar
apenas em maiores ganhos para o particular vendedor, em detrimento do Erário da pessoa política tributante,
pagando o ente público comprador o mesmo “preço” final. Estes argumentos podem dar lastro ao ele-
mento teleológico da interpretação, que não tem, porém, o condão de afastar toda a forma jurídica, toda
a letra da norma.

Ao exposto cumpre adicionar um outro argumento: de fato, a entidade estatal compradora não
possui capacidade contributiva, mas, por outro lado, a entidade tributante também não a possui e, ao
contrário, precisa dos impostos para poder atuar em prol do bem comum. Essa realidade, no caso,
neutraliza um pouco a lógica de base do princípio da capacidade econômica enquanto vetor constitucional
veiculador de justiça fiscal. O que em realidade ocorre é uma transferência do valor do imposto circulató-
rio de uma entidade para uma outra pessoa política, ambas carentes do imposto para atuar em prol do
bem comum. Não se trata, portanto, simplesmente, de uma questão de justiça fiscal, ou seja, de tributa-
ção incidente por sobre quem não pode contribuir para o interesse coletivo porque não dispõe de “sobras
econômicas” passíveis de se transmutarem em impostos, que, em última análise, serão aplicados no inte-
resse de todos. O que de fato ocorre, em uma visão holística, é uma movimentação de recursos dentro da
própria Administração Pública (em sentido lato), que migrará de uma entidade, com um rol de competên-
cias, para uma outra, com outro rol. É bem verdade, valendo-nos dos termos empregados no National
Performance Review,4 5 que aquilo que usualmente chamamos ‘Administração pública’ é de facto,
uma massa confusa de diferentes níveis de serviços públicos – alguns dirigidos a partir de Washing-
ton, outros a partir de capitais de Estados, cidades e vilas. [...] No entanto, poucos contribuintes
são capazes de distinguir os diversos níveis administrativos existentes. Para o cidadão comum, um
imposto é um imposto – e um serviço, um serviço – qualquer que seja o nível da Administração em
causa.

6. A IMUNIDADE RECÍPROCA E AS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

O § 2º do art. 150 da CRFB/88 estende a imunidade recíproca às autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços,
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46 Cf. ENGISCH, Karl. Introdução ao Pensamento Jurídico. Trad. J. Baptista Machado. 7.  ed. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1996. p. 195-196.
47 MUZZI FILHO, Carlos Victor. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) – Tributação de seus serviços.
Revista jurídica da Procuradoria Geral da Fazenda Estadual - Minas Gerais. Belo Horizonte, n. 47, p.13, jul./set. 2002.
48 MARTINS, Ives Gandra. Imunidade Tributária dos Correios e Telégrafos. In Revista Dialética de Direito tributário,
São Paulo, n. 74, p. 61-62, nov. 2001.

vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. O texto constitucional, mais uma vez,
demarca com precisão as hipóteses de extensão da norma imunizante (de exceção), dizendo expressa-
mente que a imunidade recíproca só se estende às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público; mesmo, assim, apenas no que se refere ao “patrimônio”, “renda” ou “serviços” vinculados
a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

Por certo, a letra da regra constitucional expressa não admite que se extrapole seus limites e que
se estenda a imunidade recíproca a empresas públicas e sociedades de economia mista. É clara e expres-
sa a demarcação da extensão da regra imunizante, que não pode transpor a letra da norma. A imunidade
recíproca alcança apenas os impostos, e não as outras espécies tributárias, beneficiando apenas as pesso-
as políticas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e suas autarquias e fundações. Este é o limite
da letra da norma constitucional. A CRFB/88 estende a imunidade de forma expressa apenas para as
entidades que menciona, não se admitindo, pois, que o intérprete preconize a ampliação do rol das enti-
dades imunes, a partir de seus critérios particulares.

Tomando um exemplo dado por Enneccerus,4 6 lembramos que segundo a Lei das XII Tábuas,
o proprietário de um quadrúpedes deveria responder pelos prejuízos que o animal viesse a causar. Ape-
nas com o recurso à analogia poderíamos entender que os danos causados por um avestruz africano
poderia acarretar a responsabilidade do proprietário. Nem mesmo com a melhor das boas vontades, o
avestruz africano pode ser enquadrado, per interpretationem, no conceito de “quadrúpedes”, pois a isso
se opõe o sentido literal.

Como se extrai do dispositivo constitucional, não importa a atividade exercida pela empresa
pública ou pela sociedade de economia mista, para fins de imunidade recíproca. Como bem verifica
Carlos Vitor Muzzi,4 7 a “atividade” pode ter relevância para o estabelecimento de eventuais benefícios
fiscais, trabalhistas, previdenciários, civis ou comerciais, mas este tema desborda do campo tributário e,
especialmente, do campo das imunidades, para se inserir no âmbito das regras que disciplinam a “atividade
econômica” (art. 173, caput e §§ 1º e 2º, da CRFB/88).

Para alguns juristas, como o Professor Ives Gandra da Silva Martins, ao estudar a imunidade
da Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos (ECT), o caráter monopolístico dos serviços prestados
por aquela empresa pública é bastante para atrair a regra imunizante. Segundo o tributarista, seria apres-
sada a interpretação segundo a qual os serviços públicos, desde que remunerados, escapariam à imunida-
de, por força das regras contidas no art. 173, da CRFB/88.4 8

Com todas as vênias, entendemos que a letra da norma constitucional não admite tal extensão
que extrapola, a nosso sentir, as possibilidades do texto. Não é correta a tentativa de inclusão da ECT no
âmbito da imunidade recíproca, prevista no art. 150, IV, “a”, da CRFB/88. Basta lembrar que a imunida-
de recíproca não alcança o patrimônio, renda e serviços vinculados à “exploração de atividades econômicas
regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou paga-
mento de preços ou tarifas pelo usuário” (§ 3º do mesmo art. 150, da CRFB/88).

A imunidade recíproca tem um evidente e inequívoco caráter subjetivo, vale dizer, a imunidade
refere-se, não à atividade em si, mas à pessoa jurídica que a executa. É por isso que a CRFB/88 declina
as pessoas jurídicas de direito público alcançadas pela regra da imunidade, isto é, as autarquias e funda-
ções, sem nominar outras pessoas que também pudessem exercer serviço público, como as sociedades
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49 Cf. MUZZI FILHO, Carlos Victor. Op. cit. p. 11.
50 Cf. TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário – Os direitos humanos e a

tributação: imunidades e isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 225, v. III.
51 No mesmo sentido, também, vai Luciano Amaro Op. cit. p. 146-147) ao afirmar que as imunidades podem ser qualifi-
cadas como “imunidades subjetivas” (atentas às condições pessoais do sujeito), e elenca entre as imunidades subjetivas
a imunidade recíproca.
52 Cf. BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 254.

de economia mista e as empresas públicas. Aliás, como bem afirma Carlos Vitor Muzzi,4 9 “se tratasse de
imunidade objetiva, mais razoável seria dizer que não seria possível tributar os serviços públicos.” Nessa
mesma direção vai o Professor Ricardo Lobo Torres,5 0 ao afirmar que os titulares da imunidade são a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como suas autarquias e as fundações (institu-
ídas e mantidas pelo Poder Público), portanto, como ensina o autor, a imunidade recíproca dos entes
públicos classifica-se como subjetiva, sendo estabelecida para proteger “determinadas pessoas”, em que
pese se sujeitar, ainda, para seu perfeito balizamento, a alguns limites objetivos.5 1 Não se revela convin-
cente, pois, a tentativa de imunizar tais atividades à tributação, porque a imunidade recíproca, como visto,
alcança a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas autarquias e fundações, não sendo relevan-
te, para fins de imunidade, a atividade estatal em si.

No caso, vale verificar que o princípio da capacidade econômica não aponta para o afastamen-
to da tributação, ou seja, a interpretação da norma imunizante há de ser restritiva. Portanto, se os limites
do texto legal já não amparam um entendimento capaz de abrigar empresas públicas e sociedades de
economia mista, mais do que isso, sequer o jogo concertado de vetores constitucionais dão suporte a uma
interpretação que pudesse extensivamente favorecer o elastecimento do dispositivo.

Por outro lado, existe um intransponível limite objetivo para a extensão do § 2º do art. 150 da
CRFB/88. Aliomar Baleeiro5 2 já assinalava que a imunidade recíproca protegia as autarquias, no que se
refere ao patrimônio, renda ou serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes,
do que se infere a exclusão de outras atividades estranhas a tais finalidades, “como, por exemplo, a venda
de veículos e outros bens a terceiros ainda que a seus funcionários e agentes.”

No caso dos impostos circulatórios, se a autarquia ou fundação é quem adquire o bem ou
serviço, a questão retorna aos moldes do discutido linhas atrás, ou seja, incide o tributo por sobre o
contribuinte de direito que não é o destinatário da regra de imunidade.

Entretanto, se é a autarquia ou fundação contribuinte de direito, outras considerações devem vir
a tona. Em primeiro lugar, a imunidade das autarquias e fundações existe para que se possa resguardar a
aparelhagem dos serviços públicos e não para propiciar privilégios a particulares. Assim, se os efeitos do
afastamento da incidência não atingem os meios de ação da pessoa de direito público, mas aos particula-
res, não há como aplicar a regra de imunidade. No caso dos impostos circulatórios de repercussão, à luz
de uma consideração econômica, pode-se verificar que, pelo menos tendencialmente, a carga tributária é
assumida pelo contribuinte de fato, comprador dos bens. Se isso é verdade, a linha teleológica que se
impõe aponta para um “resultado” da interpretação mais restritivo, ou seja, a regra imunizante deve ser
vista mais restritivamente. No caso, assim, a consideração econômica trabalha, nos limites também de
uma interpretação teleológica, no sentido de apertar as franjas de sentido dos termos e conceitos empre-
gados.

Exatamente pelo exposto, para ilustrar, tomando novamente a discussão acerca do caso da
ECT, é patente que se dá a incidência do ICMS, uma vez que o tributo, por repercutir economicamente,
pelo menos em tese, recai não sobre a ECT, mas sobre o consumidor, principalmente porque, nos termos
da Lei nº  6.538/78, os serviços postais não são gratuitos. Como se pode verificar, o elemento finalístico
aponta mesmo para um “resultado” da interpretação mais restritivo que acaba por afastar a imunidade.



114

53 Cf. DERZI, Misabel. Op. cit. p. 296.
54 Cf. MACHADO, Hugo de Brito. Op. cit. p. 201. Como verifica o autor, é por isso que podem ser tributados os serviços
de fornecimento de água e esgoto.

7. A IMUNIDADE RECÍPROCA E AS EMPRESAS QUE ALMEJAM O LUCRO

Outro limite objetivo para a imunidade recíproca das pessoas políticas, bem como para o § 2º

do art. 150, vem posto no § 3º do mesmo artigo, que preconiza que as vedações ao poder de tributar não
se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas
regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou paga-
mento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar
imposto relativamente ao bem imóvel.

No caso das empresas que almejam o lucro a imunidade recíproca não se estende, excluindo-se
de seu entendimento, assim, os serviços públicos concedidos e a atividade empresarial do Estado, na qual
se persegue o lucro e que deve se submeter às regras do Direito Privado, despindo o ente público de
qualquer poder de império. Como bem observa a Professora Misabel Derzi,5 3 “a imunidade não benefi-
ciará atividades, rendas ou bens estranhos às tarefas essenciais das pessoas estatais e de suas autarquias,
que tenham caráter especulativo ou voltadas ao desempenho econômico lucrativo, em respeito ao princí-
pio da livre concorrência entre as empresas públicas e privadas e à tributação segundo o princípio da
capacidade contributiva.”

De fato, a imunidade recíproca não existe para favorecer particulares, mas apenas pessoas
jurídicas de direito público, no exercício de suas atividades essenciais; a imunidade não deve aproveitar a
particulares. Como se verifica no texto constitucional, a interpretação da norma de imunidade, nessa
seara, é sempre restritiva e esta é sempre repelida por atividades onde o lucro esteja presente; os bene-
fícios postos constitucionalmente pela imunidade recíproca estão afastados de todo contato com atividades
lucrativas. Acontece que, nos casos de atividades lucrativas, ou em que haja o pagamento de taxas ou
tarifas por usuários, signos presuntivos mais genéricos de capacidade contributiva aparecem de forma
mais evidenciada. Portanto, de fato, esse vetor reitor da tributação, reforçado pela idéia de que as atividades
desenvolvidas nos moldes privados não devem contar com os privilégios (ou restrições) do direito públi-
co, bem como pelo princípio da livre concorrência, acabam por favorecer a uma interpretação restritiva
da imunidade recíproca quando em campo os limites objetivos mencionados.

Deixemos realçado que a CRFB/88, em duas hipóteses distintas, excluiu os entes públicos do
âmbito da imunidade: quando as finalidades de tais entidades estejam relacionadas “com exploração de
atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados”; ou quando “haja
contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário”. Assim, mesmo que o ente público
execute “serviço público”, se houver “contraprestação” ou “pagamento de preços ou tarifas” afastada
estará a imunidade.

Como leciona Hugo de Brito Machado, justifica-se plenamente a exclusão da imunidade quan-
do o patrimônio, a renda ou os serviços estejam ligados a atividade econômica regulada pelas normas
aplicáveis às empresas privadas, porque a imunidade implicaria tratamento privilegiado, contrário ao prin-
cípio da liberdade de iniciativa. Da mesma forma, não há imunidade quando haja contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, isto é, mesmo um serviço não considerado atividade econômica
não será imune se houver contraprestação, preço ou tarifa cobrada do usuário.5 4

Poder-se-ia argumentar no sentido de que a expressão “ou em que haja contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário” serve apenas para qualificar a atividade como de natureza
econômica, afastando a imunidade, evitando disputas acerca do que venha a ser atividade econômica.
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Acontece que o tipo excepcionante da regra de imunidade tem um conteúdo amplo, uma vez que basta
haver cobrança para que a atividade seja qualificada como atividade econômica, ou seja, havendo co-
brança de contraprestação, de preços ou de tarifas não há de se perquirir acerca da atividade desenvol-
vida pela entidade estatal. Acertado é o entendimento de Hugo de Brito Machado55 que, embora discor-
dando do mérito do mandamento constitucional, entende que essa interpretação do dispositivo é correta,
in verbis:

“Esperamos que essa interpretação ampliativa da ressalva, que em matéria de
serviços praticamente anula a regra imunizante, deixando imunes apenas os ser-
viços gratuitos, não prevaleça. Não podemos, todavia, deixar de reconhecer
que ela é razoável em face do elemento literal do dispositivo em exame.”

Retornando mais uma vez ao exemplo dado, a ECT presta serviços remunerados por preços
públicos ou tarifas, isto é, por mais essa razão, deve ser afastada a aplicação da norma de imunidade
recíproca, ainda que os serviços prestados pela empresa sejam monopolizados, de interesse público ou
de inegável conteúdo social, aspectos irrelevantes para a regra da imunidade recíproca.

Vale verificar que, quando a cobrança diz respeito a “taxas”, evidentemente, da mesma forma,
estaremos perante uma forma de contraprestação decorrente de fruição de serviço público, estando
portanto abrangida pela restrição citada, não cabendo ao interprete distinguir onde a CRFB/88 não o faz.

Por outro giro, o § 3º do art. 150, de forma bem significativa, marca que a imunidade recíproca
não exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Na
realidade, o dispositivo assinala, de forma marcante, que a imunidade é atributo pessoal do promitente
vendedor, e não do promitente comprador, daí, não se poderia entender que ela se estendesse ao segun-
do. O dispositivo deixa bem gizada a posição da CRFB/88 no sentido de não se poder dar asas a uma
“interpretação econômica” das normas de imunidade.

8. A IMUNIDADE DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO OU DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
SEM FINS LUCRATIVOS

Tratando-se de entes de inegável relevância social, o art. 150, VI, “c” deixa imunes as institui-
ções de educação e de assistência social, desde que não tenham fins lucrativos, atendidos os requisitos da
lei, e desde que se trate de patrimônio, renda ou serviços relacionados com suas finalidades essenciais (§
4º do art. 150). Mais uma vez, como resta claro, a idéia de atividade lucrativa repele a imunidade; presen-
te o lucro, ausente a imunidade. Trata-se, pois, de imunidade condicionada, isto é, que só se aplica aos
entes que não distribuam lucros (art. 14, CTN) e que apliquem todas as suas eventuais sobras financeiras
na manutenção de seus objetivos institucionais.

Nessa seara, o Supremo Tribunal Federal vem sinalizando para uma “interpretação econômica”
da norma de imunidade.5 6 Como se pode verificar, em voto do Min. Moreira Alves, entendeu-se que a

55 Cf. MACHADO, Hugo de Brito. Op. cit.  p. 201.
56 Cf. MUZZI FILHO, Carlos Victor.Op. cit. p. 19-20. O STF, em outros precedentes, reconheceu a imunidade em relação
ao ICMS (ou ao Imposto de Importação), nos casos em que a entidade imune era adquirente de mercadoria. Assim, por
exemplo, no RE 203.755-9-ES (2ª Turma), o ilustre Relator Min. Carlos Velloso, afirmou que o ponto nevrálgico estaria em
“perquirir se o bem adquirido, no comércio interno ou externo, é do patrimônio da entidade coberta pela imunidade. Se
isto ocorrer, a imunidade tributária tem aplicação, às inteiras” (DJU, 08.11.96). Não se tratava, pois, de venda de produ-
tos, mas de aquisição de bens, circunstância que se repetiu, por exemplo, no RE 193.969-9-SP, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos
Velloso (DJU, 06.12.96); no RE 89.173-4-SP, 2ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves (DJU, 28.12.78); no RE 87.913, 1ª Turma,
Rel. Min. Rodrigues Alckmin (julgado em 09.12.77).
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57 RE 89.173-SP, 2ª Turma, DJU, 20.10.78.
58 RE 191.067-SP, 1ª Turma, Revista Trimestral de Jurisprudência (RTJ), 172/619. Anotem-se, também, coletados por
Carlos Victor Muzzi Filho (Empresa..., cit. p. 20) os RE 189.912-SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão (RTJ, 170/314);
Agravo de Instrumento 257.455-AM, Rel. Min. Marco Aurélio (decisão monocrática, em 05.12.99); RE 203.755-ES, 2ª
Turma, Rel. Min. Carlos Velloso (DJU, 08.11.96); RE 186.175-SP, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso (DJU, 13.12.96); e RE
193.969-SP, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso (DJU, 06.12.96).
59 Quando o ente imune, ao invés de ser adquirente, atua como vendedor, como afirma a Professora Misabel Derzi
(Notas ..., cit. p. 299-300), a jurisprudência do STF, sob tal aspecto, sempre adotou a corrente restritiva. Sequer Aliomar
Baleeiro, como aponta a autora, o maior defensor da tese ampliativa, afirmou, nesses casos, a imunidade.
60 Neste sentido, já anotou, por exemplo, o eminente Min. Ilmar Galvão: “Imunidade tributária. ICMS. Entidade de
assistência social que comercializa calçados de sua fabricação. A imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição
Federal, em favor das instituições de assistência social, não se estende ao ICMS incidente sobre os bens por ela
fabricados, que é pago pelo consumidor, posto que embutido no preço. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(RE 189.912-SP, 1ª Turma, RTJ 170/314). Também o eminente Min. Moreira Alves: “ICM. Entidade de assistência social
que aufere renda com a produção e venda de pães. Não alcançada pela imunidade prevista no art. 19, III, c, da Emenda
Constitucional nº 1/69. Precedentes do STF” (RE 134.573, 1ª Turma, DJU, 29.09.95). Ainda, o ilustre Min. Octávio
Gallotti: “Entidade de assistência social não é imune à incidência do ICM, exigido com  base na renda auferida com
produção e venda de pães. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (RE 115.096, RJT, 133/857). Na mesma toada
vãos os julgados RE 191.067-SP (1ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves, RTJ 172/619) e RE 164.162 (Rel. Min. Ilmar Galvão,
DJU, 13.03.96).

imunidade, por exemplo, alcança o Imposto de Importação incidente sobre “equipamento médico hospi-
talar” importado pela Santa Casa da Misericórdia de Santos, sob o argumento de que, na hipótese con-
trária, estar-se-ia onerando economicamente o patrimônio dessa entidade.5 7 O Ministro, já sob a égide
da CRFB/88, seguiu, em outro julgado, mais uma vez, a trilha da interpretação econômica da regra de
imunidade; vejamos: 5 8

“ICMS. Entidade de assistência social. Alegação de imunidade.
Esta Corte, quer com relação à Emenda Constitucional n. 1/69, quer com refe-
rência à Constituição de 1988 (assim, nos RREE 115.096, 134.573 e 164.162),
tem entendido que a entidade de assistência social não é imune à incidência do
ICM ou do ICMS na venda de bens fabricados por ela, porque esse tributo,
por repercutir economicamente no consumidor e não no contribuinte de direito,
não atinge o patrimônio, nem desfalca as rendas, nem reduz a eficácia dos servi-
ços dessas entidades”.

Quando a entidade beneficiada pela imunidade é compradora, e não vendedora de mercadori-
as, a questão retorna, a nosso ver, aos exatos moldes do que já abordamos, isto é, para impostos circu-
latórios, não há como aplicar a regra imunizante se o vendedor, contribuinte de direito, não é entidade de
educação ou de assistência social e faz parte da relação jurídico-tributária. Tal linha de entendimentos
traduziria pura interpretação econômica, por se dar em transposição aos limites das possibilidades da
letra da norma.

Quando, porém, essas entidades praticam vendas, sendo compradores terceiros, do ponto de
vista econômico, o ônus financeiro decorrente da tributação é repercutido.5 9 Segundo a jurisprudência do
colendo Supremo Tribunal Federal, com clareza, a regra da imunidade não se aplica nos casos em que
entidades de assistência social ou educação atuam como vendedores de produtos, exatamente porque o
tributo será suportado, não por elas, mas pelos consumidores.6 0 A jurisprudência, assim, vem se
posicionando no sentido de que, tratando-se da venda de mercadorias, ainda que realizada por entidade
de assistência social e de educação, não se aplica a regra da imunidade. Nesse sentido, se posicionou,
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61 RMS 7.943-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 3/10/2002. “Superior Tribunal de Justiça - 18/10/2002 - Entidade de
assistência social que vende produtos hortifrutícolas não está isenta de ICMS. As entidades de assistência social que
produzem e comercializam produtos hortifrutícolas não são imunes à cobrança do Imposto sobre Circulação de Merca-
doria e Serviços – ICMS. A decisão é da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, por unanimidade,
negou o pedido da Fundamar - Fundação 18 de Março contra a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais. A partir de
1979, a Fundamar foi declarada entidade de utilidade pública. Por decisão de seu Conselho Curador, foi instituída a
“Fazenda Escola Estadual Fundamar”, reconhecida como Escola Pública Oficial Estadual, pelo Decreto nº 24.541. A
escola ocupa uma área de 78,7497 hectares e possui em torno de 500 alunos carentes matriculados, oferecendo, entre
outras coisas, transporte, alimentação, ensino formal e pré-profissionalizante. Suas atividades são voltadas para a
produção e a venda de produtos rurais tendo em vista a arrecadação de recursos. No intuito de conseguir imunidade
fiscal, a Fundamar entrou em juízo com um mandado de segurança com pedido de liminar na 5ª Vara da Fazenda Pública
Estadual da Comarca de Belo Horizonte (MG), baseando-se no art. 150, inciso VI, alínea c da Constituição Federal, já que
iria vender uma grande quantidade de capim, sob a forma de feno. Em defesa da Receita Estadual, o secretário da
Fazenda Pública de Minas Gerais sustentou que “o ICMS não é imposto sobre patrimônio, nem sobre a renda, mas
incidente sobre operações de circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte e comunicação. Sobre
a operação de venda de mercadorias, não há dispositivo concessivo de imunidade, muito pelo contrário. Toda vez que
é vendida uma mercadoria, está-se praticando um ato tributável pelo ICMS”. O juiz de Primeira Instância negou o pedido
da fundação. Inconformada com a decisão, a Fundamar apelou para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(TJ/MG) que também negou sua apelação. Segundo o TJ/MG, “resulta incontroversa a prática de ato de mercancia pela
impetrante, através da venda a terceiros de capim, sob a forma de feno, recaindo aí o ICMS, com a transferência da
mercadoria. Não incide o tributo, portanto, sobre o patrimônio, nem a renda, nem sobre os serviços da fundação,
onerando o adquirente, que deve pagar o preço correspondente da operação no qual será acrescido o tributo respecti-
vo”. No STJ, a Fundamar interpôs um recurso alegando que a venda de seus produtos visa manter as atividades da
instituição, cumprindo com seus objetivos estatutários, e que a decisão do TJ/MG confronta a Constituição Federal. A
ministra Laurita Vaz, relatora do processo, negou provimento ao recurso. “Entendo que o ICMS incidente sobre os bens
de consumo produzidos e comercializados pela Fazenda Escola Estadual Fundamar, reconhecidamente entidade de
assistência social, está acrescido no preço final arcado pela sua clientela, razão pela qual não há, no presente caso,
afronta à imunidade tributária traçada pelo art. 50, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal”, afirmou a relatora.”
62 RE (EDV) 210.251-SP, Rel. Ministra Ellen Gracie, Redator p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, 26.2.2003.

recentemente, o STJ, conforme pudemos extrair do Informativo STJ 149, de 30/09 a 04/10/2002, que
vale reproduzir:6 1

“ICMS. Imunidade. Entidade. Assistência social. A entidade de assistência so-
cial que produz e comercializa produtos hortifrutícolas não é imune à incidência
do ICMS, uma vez que o ônus do referido imposto repercute no consumidor
daqueles produtos, pois se encontra embutido no preço do bem adquirido. Pre-
cedentes citados do STF: RE 15.096-SP, DJ 7/12/1990, e RE 164.162-SP, DJ
13/9/1996.”

Entendemos, em sintonia com o que já expusemos nos casos anteriores, que a questão deve ser
enfocada no âmbito da interpretação com especial atenção ao elemento teleológico, onde a consideração
econômica aparece presente, mas sempre nos limites de uma interpretação jurídica. Nesse compasso,
por certo, pelo que se pode verificar, o jogo concertado de princípios constitucionais aponta para uma
interpretação mais restritiva da regra de imunidade, inclusive imprimindo um sentido de maior rigor aos
limites objetivos constitucionalmente traçados. Entretanto, o simples fato do imposto repercutir ao consu-
midor de fato, isolado, não justifica, a nosso sentir, o afastamento da imunidade. Nesse último sentido,
parece vir caminhando o STF, como podemos extrair do Informativo STF n. 299, de 6 de março de
2003, verbis:6 2
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63 Cf. MACHADO, Hugo de Brito. Op. cit. p. 203.
64 Entretanto, o STF, por maioria, conheceu de recurso extraordinário e o proveu para, assentando a imunidade, reformar
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, à exceção dos templos em que são realizadas as celebrações
religiosas e das dependências que servem diretamente a estes fins, entendera legítima a cobrança de IPTU relativamente
a lotes vagos e prédios comerciais de entidade religiosa. Vencidos os Ministros Ilmar Galvão, relator, Ellen Gracie, Carlos
Velloso e Sepúlveda Pertence, para quem, numa interpretação sistemática da CRFB/88 à vista de seu art. 19, que veda ao
Estado a subvenção a cultos religiosos ou igrejas, mantinham o acórdão recorrido que restringia a imunidade tributária
das instituições religiosas, por conciliar o valor constitucional que se busca proteger, que é a liberdade de culto, com o
princípio da neutralidade confessional do Estado laico.

“Prosseguindo no julgamento acima mencionado, o Tribunal, também por maio-
ria, rejeitou os embargos de divergência por reconhecer que a imunidade tribu-
tária prevista pelo art. 150, VI, “c” da CF abrange o ICMS sobre a
comercialização de bens produzidos por entidade beneficente. Considerou-se
que o objetivo da referida norma constitucional é assegurar que as rendas oriun-
das das atividades que mantêm as entidades filantrópicas sejam desoneradas
exatamente para se viabilizar a aplicação e desenvolvimento dessas atividades, e
que a cobrança do referido imposto desfalcaria o patrimônio, diminuiria a efici-
ência dos serviços e a integral aplicação das rendas de tais entidades. Vencidos
os Ministros Ellen Gracie, relatora, Celso de Mello e Moreira Alves, por enten-
derem que o ICMS não onera a renda auferida pela entidade para a manuten-
ção de seus objetivos institucionais, uma vez que repercute economicamente no
consumidor, que é quem arca com o tributo e quem, em verdade, seria o
beneficiário da imunidade.”

9. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS

A imunidade tributária concedida aos templos de qualquer culto prevista no art. 150, VI, “b” e
§ 4º, da CRFB/88, abrange o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenci-
ais das instituições religiosas. Nesse sentido, como bem leciona Hugo de Brito Machado,6 3 não pode
haver imposto sobre missas, batizados ou qualquer outro ato religioso, nem sobre qualquer bem que
esteja a serviço do culto, entretanto, há poder de tributar bens pertencentes à Igreja, desde que não sejam
instrumentos desta, tais como prédios alugados, assim como os respectivos rendimentos.6 4

Mais uma vez, se os templos são compradores de mercadorias sujeitas aos impostos circulató-
rios, a questão retoma os trilhos já passados e repassados. A questão, agora, porém, estará nos resulta-
dos da interpretação, no caso dos templos praticarem, por exemplo, operações relativas à circulação de
mercadorias, como em quermesses, mesmo com a venda de produtos religiosos.

Com a devida vênia das opiniões em contrário, entendemos que as entidades religiosas, essen-
cialmente, vivem das contribuições dos fiéis, sendo, evidentemente, estranho às finalidades essenciais
delas a pratica de atos de comércio. A solução da questão, às claras, vai estar no resultado da interpre-
tação que se deve observar e que, a nosso sentir, conduz necessariamente a uma interpretação restritiva
do dispositivo, em se tratando de impostos circulatórios. Isto se dá, em especial porque o art. 19, I, da
CRFB/88 veda ao Estado a subvenção a cultos religiosos ou igrejas, portanto, a imunidade tributária das
instituições religiosas, para conciliar o valor constitucional que se busca proteger, que é a liberdade de
culto, com o princípio da neutralidade confessional do Estado laico, acaba por exigir uma interpretação
mais restritiva do dispositivo da imunidade, exceção da regra mais genérica de incidência. Portanto, en-
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65 Nesse sentido parece estar o Professor Sacha Calmon Navarro Coêlho Op. cit. p. 353), que afirma que a Constituição
admite a tributação dos templos  “para evitar que sob a capa da fé se pratiquem atos de comércio ou se exercite animus
lucrandi sem finalidade benemérita.” Mais à frente marca o Professor: “E a casa do padre ? Esta também não goza de
imunidade. Não é templo, é moradia (embora de um sacerdote, que nem por isso deixa de ser cidadão, com os direitos e
deveres comuns à cidadania). O escopo é imunizar o templo e não o babalorixá, o padre, o rabino, o ministro protestante
em seus haveres. Não é o caso, por exemplo, do Município de Diamantina, em Minas Gerais, reconhecer às fazendas e
casas do bispo D. Sigaud, homem sabidamente rico (e empresário dos mais sagazes, campeão na arte de defender a
propriedade privada). Imune é o templo, não a ordem religiosa.”
66 Em sentido contrário, CARVALHO, Paulo de Barros. Op. cit. p. 124. Certo, porém, está o Professor Sacha Calmon
Navarro Coêlho (Comentários ..., cit., p. 379-380), quando afirma que não se pode delegar aos juízes o papel de censores,
e com isso afastar a imunidade de livros eróticos, livros que veiculem “maus costumes”, adentrando o campo do
subjetivismo doutrinário e jurisprudencial. Nas palavras do autor: “ Ora, o constituinte não fez ressalvas no texto de
concessão. [...] Não quis fazê-las e poderia ter excluído as publicações que ferissem, v.g., os ‘bons costumes’, expres-
são, de resto, dúbia. No entanto, o controle jurisdicional não é em si um mal. O que ocorre e certamente continuará a
ocorrer é que a imunidade sob crivo terá o seu perfil desenhado pelas convicções morais, políticas e religiosas dos
juízes. Uma arena para o embate entre juízes conservadores e liberais, tradicionalistas e progressistas. [...] O que, do
ponto de vista ético-axiológico, estará em julgamento, será o conteúdo das publicações.”

tendemos que, nesses casos, os impostos circulatórios, claramente, incidem e não estão no âmbito da
imunidade.6 5

10. IMUNIDADE DE LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS

O artigo 150, VI, “d”, da CRFB/88, também, estabelece a imunidade de livros, jornais, perió-
dicos e do papel destinado à impressão. A imunidade, tipicamente objetiva, retira a possibilidade de
considerações acerca das pessoas a quem pertença o livro e, da mesma forma, da pessoa do vendedor
destes materiais. Não importa, ainda, saber se quem os produz tem ou não finalidade lucrativa.

Quanto à possibilidade da imunidade se estender a qualquer insumo destinado exclusivamente à
produção de livros, jornais ou periódicos, bem como ao fato de se a imunidade abrange produtos da
moderna tecnologia, como os CD-rooms educacionais e que funcionam exatamente como livros impres-
sos em papéis, mais uma vez, o problema se reconduz a verificar-se o resultado da interpretação.

A imunidade dos livros, jornais e periódicos tem, à toda evidência, o intuito de assegurar a
liberdade de expressão de pensamento e a disseminação da cultura, desideratos estritamente afinados
com o programa social marcante de um Estado Democrático de Direito, que se estriba, fundamentalmen-
te, na busca do desenvolvimento da pessoa humana, portadora de dignidade, que se constitui no valor
fulcral da CRFB/88 (art. 1º). A propósito, o art. 215 da CRFB/88 determina que o Estado deve garantir
a todos o pleno exercício dos direito culturais e o acesso às fontes de cultura, além de que, em seu § 3º,
determina que a lei deverá estabelecer incentivos para a produção e conhecimento de bens e valores
culturais. Por outro giro, nos termos do art. 218 e 219 da CRFB/88, é tarefa do Estado promover e
incentivar o desenvolvimento tecnológico. Desses dispositivos, vê-se claramente que o entendimento da
regra de imunidade deve ser extensivo, devendo atrair para o sentido do dispositivo aquilo que a letra da
norma, em especial pelo momento em que foi redigida, não contempla explicitamente, mas que está em
seu espírito. De fato, à luz do princípio de hermenêutica constitucional que exige que o intérprete dê ao
dispositivo a máxima efetividade, cumpre reconhecer a imunidade em diversas situações, além das estri-
tamente atinentes ao material livro impresso em papel.

Por certo, porém, o jogo concertado dos princípios constitucionais não favorece uma interpre-
tação que possibilite a inclusão, por exemplo, de listas telefônicas ou de folhetos promocionais, que, data
venia, nenhuma relação tem com os mecanismos de difusão de cultura.6 6 Nesses casos, ausentes os
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vetores constitucionais que devem iluminar o trabalho hermenêutico, apenas restaria o caráter de exceção
da regra imunizante perante a norma geral de incidência, o que nos conduziria, necessariamente, a afastar
a imunidade.

11. CONCLUSÃO

Trilhadas essas curtas linhas, cumpre agora retomar, em conclusão, algumas idéias lançadas:
1. É através da ponderação dos princípios constitucionais intervenientes, muitas vezes em entre-

choque, que podemos obter referenciais para a verificação do resultado da interpretação das normas de
imunidade;

2. A imunidade diz respeito a uma supressão do poder genérico de tributar determinada situa-
ção, portanto, trata-se de normas que veiculam uma inexistência de poder de tributar em determinadas
faixas específicas dentro de uma outra mais genérica de incidência. Sendo normas de exceção, pelo
menos a princípio, tendem a apontar para uma interpretação mais restritiva.

3. Os valores constitucionais juridicizados nas regras de imunidade afastam, muitas vezes, pon-
tualmente, o postulado da tributação segundo a capacidade econômica, atraindo uma interpretação mais
extensiva da norma imunizante. Apenas no caso concreto, a partir de uma verificação concertada dos
princípios constitucionais, é que o resultado da interpretação pode ser bem avaliado;

4. A relação econômica só pode provocar o efeito jurídico tributário se for configurada pelas
normas jurídicas, por isso é de se refutar a chamada “interpretação econômica” nos moldes propostos
pela doutrina funcional. A consideração econômica só pode afastar determinada situação, tendo-a como
imune, se, nos domínios de uma interpretação jurídica, pudermos entender tais dispositivos;

5. A grande relevância da “consideração econômica”, nos domínios tributários, assenta-se na
verificação do elemento teleológico da interpretação, mas sempre no âmbito de uma interpretação jurídi-
ca.

6. Os limites da interpretação jurídica das normas é a própria expressão da letra da lei. Na
interpretação das regras constitucionais de imunidade, não se pode, calcado em puras considerações
econômicas, decotar fatias de poder de tributar;

7. O substrato econômico, observado no elemento teleológico da norma tributária, assenta-se
na finalidade da lei, entretanto, o intérprete deve tomar em consideração, ao proceder o trabalho
hermenêutico, os princípios constitucionais reitores da tributação, bem como aqueles que iluminam as
regras de imunidade. É nesse contexto que devemos interpretar as regras de imunidade, tendo em conta
a finalidade social que resulta do arcabouço normativo que desenha a competência tributária, quer pela
face da incidência, quer pela face da não-incidência;

8. A regra de imunidade deve ser interpretada, pelo menos a princípio, nem estrita, nem exten-
sivamente. Se a capacidade contributiva não se revelar no caso concreto, a interpretação da regra de
imunidade há de ser extensiva. Se o vetor capacidade econômica encontrar reforço de outros princípios,
como o princípio da livre concorrência, a interpretação há de ser estrita;

9. O entendimento no sentido de estender a imunidade recíproca dos impostos ao ICMS ultra-
passa as possibilidades do texto legal;

10. A norma de imunidade não deve ser aplicada em impostos de repercussão, quando as
pessoas políticas (ou suas autarquias ou fundações) figuram como compradoras dos produtos ou servi-
ços, pois a relação jurídica tributária se instala sem que haja qualquer participação integrativa do ente
público;

11. A imunidade recíproca refere-se não à atividade em si, mas à pessoa jurídica que a executa,
por isso alcança as autarquias e fundações, mas não as sociedades de economia mista e as empresas
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públicas. A imunidade recíproca não existe para favorecer particulares, mas apenas pessoas jurídicas de
direito público no exercício de suas atividades essenciais, assim, a interpretação da norma de imunidade,
nessa seara, é sempre restritiva;

12. Não se aplica a regra imunizante se o vendedor, contribuinte de direito, não é entidade de
educação ou de assistência social e faz parte da relação jurídico-tributária. Quando as entidades de
assistência social ou educação atuam como vendedores de produtos, o jogo concertado de princípios
constitucionais aponta para uma interpretação mais restritiva da regra de imunidade, imprimindo-se um
sentido de maior rigor aos limites objetivos constitucionalmente traçados;

13. É estranho às finalidades essenciais das entidades religiosas a pratica de atos de comércio,
daí, a interpretação da imunidade dos templos tende a ser restritiva;

14. A imunidade dos livros, jornais e periódicos, por visar assegurar a liberdade de expressão
de pensamento e a disseminação da cultura, desideratos estritamente afinados com o programa social
marcante de um Estado Democrático de Direito, que se estriba, fundamentalmente, na busca do desen-
volvimento da pessoa humana, portadora de dignidade, que se constitui no valor fulcral da CRFB/88,
tende a merecer um interpretação mais extensiva.

BIBLIOGRAFIA

AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

ASCENÇÃO, José de Oliveira. O direito – Introdução e teoria geral: uma perspectiva luso-brasileira.
10. ed. Coimbra:  Almedina, 1997.

BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense,
1997.

BEISSE, Heinrich. O critério econômico na Interpretação das Leis Tributárias segundo a mais recente
jurisprudência alemã. In Direito tributário - Estudos em homenagem ao Professor Ruy Barbosa No-
gueira.  Org. Brandão Machado. São Paulo: Saraiva, 1984.

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 2. ed. Coimbra: Almedina,
1998.

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva. 1995.

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à Constituição de 1988 – Sistema tributário. 6. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 1997.

COMBARROS VILLANUEVA, Victória Eugênia. La interpretación económica como criterio de
interpretación jurídica (Algunas reflexiones a propósito del concepto de “propiedad económica” en el
Impuesto sobre el Patrimonio). Revista Española de Derecho Financiero. Civitas, n. 44, out./dez. 1984.

COSTA, Cardoso da. Curso de direito fiscal. 2.  ed. Coimbra: Almedina, 1972.

DERZI, Misabel Abreu Machado. Notas de atualização da obra de BALEEIRO, Aliomar. Limitações
constitucionais ao poder de tributar. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução ao código civil brasileiro interpretada. 5. ed. São Paulo:
Saraiva, 1999.

ENGISCH, Karl.  Introdução ao pensamento jurídico. Tradução portuguesa de J. Baptista Machado.
7. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996.

ENGISCH, Karl. Introdução ao Pensamento Jurídico. Trad. J. Baptista Machado. 7.  ed. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1996.



122

FALCÃO, Amilcar de Araújo. Fato gerador da obrigação tributária. Atualizada por Flávio Bauer
Novelli. 6.  ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995.

GODOI, Marciano Seabra de. et al. Sistema tributário nacional na jurisprudência do STF. São
Paulo: Dialética, 2002.

LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução portuguesa. 3. ed. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1997.

LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. A evasão e a fraude fiscais face à teoria da interpretação da lei
fiscal. Revista Fisco. Lisboa, n. 32, jun. 1991.

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 14  ed. São Paulo: Malheiros, 1998.

MARTÍN QUERALT;  LOZANO SERRANO; CASADO OLLERO; TEJERIZO LÓPEZ. Curso de
derecho financiero y tributario. 8. ed.  Madrid: Tecnos, 1997.

MARTÍNEZ, Soares. Direito fiscal.  9. ed. Coimbra: Almedina, 1997.

MARTINS, Ives Gandra. Imunidade Tributária dos Correios e Telégrafos. In Revista Dialética de Direi-
to tributário, São Paulo, n. 74, nov. 2001.

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998.

MUZZI FILHO, Carlos Victor. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) – Tributação de seus
serviços. Revista jurídica da Procuradoria Geral da Fazenda Estadual - Minas Gerais. Belo Hori-
zonte, n. 47, jul./set. 2002.

NATIONAL performance review. In: AL GORE (Dir.). Reinventar a administração pública – Da
burocracia à eficácia – Relatório sobre o estado da administração pública americana e as opções funda-
mentais para a sua reforma. 3. ed. Lisboa: Quetzal, 1996.

NOGUEIRA, Johnson Barbosa. A interpretação econômica no direito tributário. São Paulo: Resenha
Tributária, 1982.

NOGUEIRA, Liz Coli Cabral. A consideração econômica no direito tributário. In Estudos tributários –
em homenagem a Rubens Gomes de Sousa. Org. Ruy Barbosa Nogueira, São Paulo: Resenha Tributá-
ria, 1974.

PAULSEN, Leandro. Direito tributário. 4  ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2002.

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 1995.

SANCHES, J. L.  Saldanha.  Manual de direito fiscal.  Lisboa: Lex, 1998.

TIPKE, Klaus. Límites de la integración en el derecho tributario. In Revista Española de Derecho
Financiero. n. 34, abr./jun. 1982.

TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário – Os direitos hu-
manos e a tributação: imunidades e isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.  v. III.

ONOFRE ALVES BATISTA JÚNIOR - Imunidade e os Impostos Circulatórios



123

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS,  nº 1, Jul./Dez., 2004

A ATIVIDADE CONSULTIVA DAS PROCURADORIAS ESTADUAIS
COMO MEIO DE COIBIR A PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS E SUA

EFICÁCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SÉRGIO PESSOA DE PAULA CASTRO∗

 __________________________   SUMÁRIO  __________________________

1. Introdução.  2. A Administração Pública e o princípio da moralidade.  3. Atuação
consultiva das Procuradorias Estaduais em prol da eficácia da Administração Pública.
4. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO

A propósito do momento político-administrativo vivido na Federação brasileira, afigura-se-me
pertinente trazer à colação reflexões jurídicas acerca da atividade consultiva das Procuradorias estaduais
e sua eficácia para a Administração Pública, mormente com vistas a coibir práticas que ensejam condutas
ilícitas.

Nesse sentido, tem-se dito que um dos grandes males dos tempos atuais que afligem os cida-
dãos de todo o mundo é a corrupção, prática esta que se infiltra danosamente na Administração Pública,
transformando a res pública em patrimônio privado de uns poucos, em detrimento do interesse público,
muitas vezes não recuperável em sua inteireza, prejudicando o conjunto da sociedade, em especial aquela
camada menos favorecida, a qual necessita sobremaneira de uma Administração Pública eficiente, eficaz
e, sobretudo, concretizadora dos reclamos sociais.

SEABRA FAGUNDES, em análise da conjuntura de sua época, mas que se revela aplicável
aos dias de hoje, com a propriedade e a retidão de sua autoridade, já dizia que “a corrupção, na prática
dos serviços do Estado, situa-se, como problema, em todas as organizações político-administrativas. Até
porque a tendência do poder público ao abuso, pela violência e pelo desfrute, corresponde um tanto a
inclinações de minorias ou grupos, que estão para a sociedade política como um mal intrinsecamente
ligado à defeituosa natureza do homem, do mesmo modo que para a sociedade global está a parcela de
delinqüência comum, nos crimes contra a pessoa, contra a honra, contra a propriedade, etc. Mas a
freqüência e as dimensões com que a corrupção se projeta, das facilidades pequenas aos grandes escân-
dalos, reflete, em geral, o baixo teor da moralidade da elite dirigente. Quando esta não se impõe ao
respeito coletivo pela lisura na gestão da causa pública, a corrupção se alastra nos subescalões de chefia,
e mesmo no campo mais modesto do funcionalismo de rotina, a tendência às negociatas com tráfico de
influência. E, então, tudo ou quase tudo, se processa à base de vantagens propiciadas àqueles de quem
depende o decidir, como até aos que apenas movimentam papéis”.1

∗ Procurador do Estado de Minas Gerais. Membro do Centro de Estudos Jurídicos Celso Barbi Filho – PGE/MG. Mestre
em Direito Administrativo pela faculdade de Direito da UFMG.
1 FAGUNDES, Seabra. Instrumentos institucionais de combate à corrupção. Revista de Direito Público, v. 71, p. 15.
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2 BRANDÃO, Antônio José. Moralidade administrativa. Revista de Direito Administrativo, v. 25, p. 454/467.
3 DELGADO, José Augusto. Princípio da moralidade administrativa e a Constituição Federal de 1988. Revista de Direito
Público, v.1, 1993. p. 209-210.

Nesse contexto, que infelizmente eterniza-se na Administração Pública brasileira, há que haver
meios jurídicos voltados para a prevenção de atos corruptos, afastando-se da seara pública aqueles não
cidadãos, aqueles que influenciados pela tendência do mundo contemporâneo, qual seja, de represar mais
e mais capitais, não se preocupam, enquanto gestores da coisa pública, em concretizar os interesses
coletivos, norte de qualquer ação administrativa séria e comprometida com os fundamentos e objetivos da
República Federativa do Brasil, encartados nos artigos 1º e 3º de nossa Lei Maior, com destaque para a
cidadania, a dignidade da pessoa humana e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

2. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O PRINCÍPIO DA MORALIDADE

Ensina ANTÔNIO JOSÉ BRANDÃO, em trabalho pioneiro, que foi “HAURIOU, êsse fecun-
do e operoso agitador de idéias, quem pela vez primeira falou em moralidade administrativa. Em uma das
suas magistrais anotações aos acórdãos do Conselho de Estado (caso Gommel, Sirey, 1917, III, 2b),
desenvolveu, com o maior brilhantismo do que transparência, a seguinte tese audaciosa: a legalidade dos
atos jurídicos administrativos é fiscalizada pelo recurso baseado na violação da lei; mas a conformidade
dêsses atos aos princípios basilares da ‘boa administração’, determinante necessária de qualquer decisão
administrativa, é fiscalizada por outro recurso, fundado no desvio de poder, cuja zona de policiamento é
a zona da moralidade administrativa”.2

Não se concebe, pois, hodiernamente, uma Administração Pública, a qual vela pelo interesse
público, seja ela vista como uma instituição, seja ela vista pelo ângulo de seus integrantes, que não se
submeta ao princípio jurídico da moralidade e seus servidores ao da probidade administrativa, princípios
estes elevados, inclusive, à alçada constitucional, como se depreende do artigo 37, caput e seu parágrafo
4º, da Constituição da República vigente.

Já dizia o ilustre magistrado federal JOSÉ AUGUSTO DELGADO que:
“Não satisfaz às aspirações da Nação a atuação do Estado de modo compatível
só com a mera ordem legal. Exige-se muito mais. Necessário se torna que a
administração da coisa pública obedeça a determinados princípios que conduzam
à valorização da dignidade humana, ao respeito à cidadania e à construção de
uma sociedade justa e solidária. Está, portanto, o administrador obrigado a se
exercitar de forma que sejam atendidos os padrões normais de conduta que são
considerados relevantes para a comunidade e que sustentam a própria existência
social. Nesse contexto, o cumprimento da moralidade além de se constituir num
dever que deve cumprir, apresenta-se como um direito subjetivo de cada
administrado”.3

Logo, não se coaduna com o Estado Democrático de Direito, que se visou instituir com a
Constituição Cidadã, práticas que não reverenciem os princípios jurídicos da moralidade e da probidade
administrativa, sob pena de se colocar em cheque os elevados propósitos perseguidos pelos constituintes
originários. Ademais, aludidos princípios jurídicos, objetivados na norma constitucional, são não apenas
requisitos de validade do ato administrativo, mas, além, requisitos de legitimidade de atuação dos agentes
públicos. A respeito ensinou a festejada administrativista MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:
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4 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Da discricionariedade administrativa na constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 1991. p.111.
5 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais da administração pública. Belo Horizonte: Del Rey, 1994. p.214.

“Não é preciso penetrar na intenção do agente, porque do próprio objeto resul-
ta a imoralidade. Isto ocorre quando o conteúdo de determinado ato contrariar
o senso comum de honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade
do ser humano, à boa fé, ao trabalho, à ética das instituições. A moralidade
exige proporcionalidade entre os meios e os fins a atingir, entre os sacrifícios
impostos à coletividade e os benefícios por ela auferidos, entre as vantagens
usufruídas pelas autoridades públicas e os encargos impostos à maioria dos ci-
dadãos.

Por isso mesmo, a imoralidade salta aos olhos quando a Administração Pública
é pródiga em despesas legais, porém inúteis, como propaganda ou mordomia,
quando a população precisa de assistência médica, alimentação, moradia, segu-
rança, educação, isso sem falar no mínimo indispensável à existência digna”.4

Daí decorre a compulsoriedade do advogado público, na qualidade de operador do Direito, de
preocupar-se com a efetivação do princípio da moralidade pública com vistas ao aperfeiçoamento das
ações administrativas, agindo, assim, de maneira preventiva, buscará inibir a famigerada perpetuação da
corrupção.

3. ATUAÇÃO CONSULTIVA DAS PROCURADORIAS ESTADUAIS EM PROL DA EFICÁ-
CIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Nesse cenário, aflora-se a ação preventiva das Procuradorias estaduais, competindo aos seus
membros, em especial àqueles lotados nas respectivas Consultorias Jurídicas o nobre papel de, à vista
dos expedientes que lhes sejam submetidos, agir com o ideal de perquirir não só a legalidade dos atos
administrativos encetados, mas, sobremaneira, sua conformação com a moralidade administrativa, inibin-
do, assim, em seu nascedouro, práticas que corroem o interesse público. Com a proficiência de seu
magistério, assentou a Professora CÁRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA:

“O ato da Administração Pública que contenha o germe da imoralidade pode
chegar a produzir, como produz todo comportamento administrativo, desdo-
bramentos que se irradiam no sistema administrativo. Se ele atenta contra a
moralidade administrativa, estes desdobramentos dotam-se da mesma viciosi-
dade do primeiro. Uma imoralidade administrativa não está, em geral, em um
único ato da Administração: atinge, geralmente, uma série deles, comprometen-
do-a.

Não há perdão jurídico para a imoralidade administrativa. O comportamento
imoral não se purifica com o passar do tempo ou com a prática de outro ato que
busque convalidar-lhe os efeitos.

Como afirmado, a corrupção tem a sua base na indistinção do público e do
privado. A moralidade tem a sua certeza na diferenciação entre o público e o
privado e na imprescindível prevalência daquele sobre este, segundo as bases
normativas. Somente o interesse público legitima o comportamento da Adminis-
tração Pública. E apenas a conduta administrativa legítima tem sede no Direito
do Estado Democrático”.5
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7 Artigo 2º do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Em busca, portanto, de uma Administração Pública que atenda material, efetiva e honestamente
o interesse público, ciente de que a previsão na lei do princípio jurídico da moralidade, por si só, não
elimina, como desejado pela sociedade, a corrupção, compete aos operadores do Direito, em especial, à
classe dos advogados públicos atuar no sentido de banir da atividade pública tal conduta atentadora dos
mais comezinhos princípios em que se funda o Estado de Direito Democrático.

Daí poder dizer-se que a atuação consultiva dos advogados públicos, integrantes das Procura-
dorias estaduais, não se satisfaz com a mera solução jurídica que atenda ao Chefe do Executivo ou seus
auxiliares, mas eleva-se no propósito primeiro de identificar o caminho jurídico que respalde a ação
político-administrativa na melhor forma de concretização do interesse público, de maneira honesta. Acen-
tua a constitucionalista mineira CÁRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA, lembrada linhas atrás:

“Por isso, neste final de século, a moralidade administrativa não se restringe à
verificação da obtenção de utilidade para a garantia de um determinado interes-
se público tido como meta da ação do agente. Mais que isto, a moralidade
administrativa que se pretende ver acatada adentra o reino da finalidade de ga-
rantia da realização dos valores expressos na idéia do Bem e da Honestidade,
que se pretendem ver realizados segundo o Direito legítimo.

E é exatamente, nesta perspectiva mais alargada e aprofundada da moralidade
administrativa, como princípio jurídico dotado de substância de Justiça e não
apenas de forma de Direito, que importa, para saber-se de sua observância e
respeito, a virtude dos meios praticados sob o argumento ou sob o fundamento
de que por eles se chegará a determinado fim público. É que, desde a tomada de
decisões administrativas e, inclusive, para esta tomada de decisões, a virtude do
bem e a garantia da honestidade devem transparecer. Na Administração Públi-
ca, não pode prosperar a idéia e – pior ainda – a prática de que todos os meios
são bons e juridicamente aceitáveis quando de seu emprego sobrevier a
concretização de determinada finalidade ou obtenção de determinada utilidade
para o público. A perigosa e perversa expressão do ‘rouba, mas faz’, é abso-
lutamente contrária ao Direito, por romper o princípio da moralidade adminis-
trativa e não se permitir, assim, que prevaleça no sistema jurídico como compor-
tamento aceito e válido”.6

Em conseqüência, a atuação consultiva das Procuradorias estaduais, que tantos frutos gera a
favor de políticas públicas sérias, importará a permanente independência funcional de seus integrantes, os
quais, seja por força de seu grau, seja pela consciência cívica, deverão pautar-se nos alicerces éticos da
advocacia, visando afastar da Administração Pública quaisquer práticas que vulnerem a moralidade públi-
ca. Fixa o Código de Ética profissional, dentre as regras deontológicas fundamentais, competir ao advo-
gado, em qualquer esfera de atuação:

“...ser defensor do estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade
pública, da Justiça e da paz social...”7
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8 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit. p.173.
9 BRANDÃO, Antônio José. Op. cit. p.464.
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O advogado público, ante os elevados propósitos que persegue, mormente em sua atuação
consultiva, visando à efetividade da ação administrativa, deverá, pois, frise-se por relevante, agir com
indispensável independência, mirando-se na concretização soberana do interesse público, afastando, pre-
ventivamente, eventuais máculas aos princípios jurídicos que orientam a Administração Pública, especial-
mente o da moralidade, conforme aqui se propugna. É lição corrente que: “o princípio da supremacia do
interesse público exige da Administração comportamentos que atendam às necessidades emergentes da
vida em comunidade e não aos interesses dos entes que exercem a função administrativa...”8

Indaga-se, em decorrência, como deverão se pautar os consultores jurídicos do Estado, a fim
de, contribuindo com a efetividade das ações administrativas, coibir energicamente as condutas que ensejam
atividades corruptas.

Compete aos advogados públicos, a meu sentir, fundamentalmente aos que exercitam a atividade
consultiva, aferir, em cada caso concreto que lhes seja submetido, acerca da agressão aos preceitos da
moralidade administrativa, apresentando soluções jurídicas que, a par de serem opinativas, sejam firmes
no sentido de demonstrar o caminho legal realizador do interesse público, com honestidade, comunicando
aos órgãos de controle os indícios de corrupção que identificar, se já materializados. Orientando o exame,
pelo intérprete, da obediência ao princípio da moralidade que se irradia na lei, quando da apreciação
concreta de determinado ato administrativo, bem esclarece o citado Professor ANTÔNIO JOSÉ
BRANDÃO:

“O exame da estrutura lógica da lei administrativa mostra que, nela, o nexo
normativo se estabelece entre as atribuições do órgão, as condutas a assumir
por êste no uso de sua competência, as modificações admissíveis da ordem
jurídica e o fim metajurídico, que é o concreto interêsse geral a satisfazer. No
respeito deste nexo, - o qual contém, a par de certa diretriz intrínseca de condu-
ta, a medida que uns aos outros adequa êstes vários elementos, - manifesta-se
não só a legalidade do ato definitivo e executório, mas também a sua moralidade”.9

É que, em prol da eficácia dos atos administrativos, cabe aos advogados públicos indicar ao
administrador público não só o caminho jurídico não feridor da moralidade, mas, sim, aquele que realize
da melhor forma o interesse público, obediente ao conjunto de princípios que orientam a atuação da
pública Administração. A propósito, admitindo, inclusive, a interferência do Judiciário nas hipóteses do
administrador público afastar-se da moralidade, mesmo cuidando-se de atos administrativos discricioná-
rios, frisou o ilustre magistrado federal JOSÉ AUGUSTO DELGADO:

“Evidencia-se que a Administração não é livre para a edição dos atos adminis-
trativos. Mesmo quando atua com certa margem de determinação no tocante à
oportunidade e à conveniência, deve fazê-lo, contudo, sem qualquer arbítrio. A
manifestação há de ser objetiva, baseada em norma jurídica positiva que a legi-
time e com visão voltada a atender a um fim público, pelo que deve se revestir,
em sua totalidade, do caráter da moralidade.
A moralidade é um atributo, ao lado da licitude, da possibilidade e da certeza,
que deve presidir o nascimento e posterior desenvolvimento de qualquer ato
administrativo. Este, consequentemente, não deve contrariar nenhum princípio
de ordem ética que impere em determinado organismo social, sob pena de não
lhe ser reconhecida validade”.10
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Entrementes, a elaboração do parecer jurídico pelo advogado público no exercício de suas
atividades deve pautar-se na preocupação permanente de efetivação dos princípios jurídicos constitucio-
nalmente fixados à Administração Pública, enfatizando-se o da moralidade, com vistas a reprimir condu-
tas que se distanciem deste norte, fundamentalmente à consideração da elevação do exercício da advoca-
cia pública ao status de função essencial à Justiça, nos termos do artigo 132, da Constituição da Repúbli-
ca de 1988. A respeito, merece registro o r. voto exarado pelo Min. NÉRI DA SILVEIRA, nos autos da
ADIN n.º 881/STF, ao ressaltar a importância da atuação dos Procuradores de Estado, reconhecendo a
existência de suas independências funcionais:

“Penso que o art. 132 da Constituição quis, relativamente à Advocacia de Esta-
do, no âmbito dos Estados-membros e do Distrito Federal, conferir às Procura-
dorias não só a representatividade judicial, mas, também, o exame da legalidade
dos atos, e o fez com a preocupação de atribuir essa função a servidores
concursados e detentores do predicamento da efetividade. O grande objetivo
foi o exame da legalidade dos atos do Governo, da Administração Estadual, a
ser feito por um órgão cujos os ocupantes, concursados, detenham as garantias
funcionais. Isso conduz à independência funcional, para o bom controle da lega-
lidade interna, da orientação da Administração quanto aos seus atos, em ordem
a que esses não se pratiquem tão-só de acordo com a vontade do administra-
dor, mas também conforme a lei.

Não quis a Constituição que o exame da legalidade dos atos da Administração
Estadual se fizesse por servidores não efetivos. Daí o sentido de conferir aos
Procuradores dos Estados – que devem se compor em carreira e ser todos
concursados –  não só a defesa judicial, a representação judicial do Estado, mas
também a consultoria, a assistência jurídica. De tal maneira, um Procurador
pode afirmar que um ato de Secretário, do Governador não está corresponden-
te à lei, sem nenhum temor de poder vir a ser exonerado, como admissível suce-
der se ocupasse um cargo em comissão”.

Não obstante a existência no ordenamento jurídico de instrumentos processuais garantidores da
reparação dos danos causados ao erário, decorrentes da agressão à moralidade pública, tais como, a
ação popular e a ação civil pública, bem assim, a nova dimensão atribuída ao Ministério Público pela
Constituição da República de 1988, tem-se que a Consultoria Jurídica nas Procuradorias estaduais, ao
agir preventivamente, contribui, em muito, para a efetivação do princípio em foco, tornando eficaz, ante a
segurança jurídica que desencadeia, a ação administrativa perpetrada pelo agente público.

4. CONCLUSÃO

À guisa de conclusão, formulo as seguintes considerações finais:

(i) não se contesta a importância fundamental para a eficácia das ações administrativas, a prévia manifes-
tação consultiva das Procuradorias estaduais, por seus órgãos competentes;

(ii) o princípio da moralidade administrativa, como alicerce da Administração Pública, não é mero desejo
do constituinte, mas, sim, consubstancia instituto jurídico que assegura legitimidade aos atos administrati-
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vos, pretendendo coibir a corrupção, sendo passível de exame o ato administrativo dele feridor, inclusive,
pelo Poder Judiciário;

(iii) os instrumentos processuais à disposição dos jurisdicionados, bem como as competências
constitucionais do Ministério Público, conquanto auxiliem na concretização da Administração Pública
honesta, não inibem a atuação preventiva da advocacia consultiva pública;

(iv) os procuradores do Estado deverão pautar-se nos princípios éticos que orientam a advoca-
cia, visando, no exercício da atividade consultiva, prevenir práticas corruptas, em prol da eficácia da
Administração Pública, preocupando-se em orientar, com independência funcional, os administradores
públicos na prática de atos administrativos que melhor atendam o interesse público, prestigiando-se a
moralidade pública.

A título de proposição e sem prejuízo da atuação da Corregedoria administrativa, como ideal a
ser perseguido, propugna-se pela criação, nas Procuradorias estaduais, de Comissão de Procuradores,
sob a presidência do Procurador Geral, encarregada de receber dos seus membros, e, inclusive, de
qualquer cidadão, denúncias de práticas administrativas que possam configurar ações corruptas, no pro-
pósito de serem eficazmente apreciadas e coibidas, evitando-se a ação regressiva, velando pela eficácia
da Administração Pública honesta, refletidora de segurança jurídica aos administrados.
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A RESERVA DE PLENÁRIO E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO

CARLOS VICTOR MUZZI FILHO*

__________________________  SUMÁRIO  __________________________

1. A cláusula de reserva de plenário: sua disciplina constitucional (art. 97) e
infraconstitucional (arts. 480 a 482 do CPC) 2. O art. 97 da Constituição Federal:
regra de competência. 3. O objeto do art. 97: o controle “incidenter  tantum” 4.
Quando é dispensável a aplicação da cláusula de reserva de plenário 5. O desres-
peito à cláusula de reserva de plenário e o recurso extraordinário 6. A reserva de
plenário e o recurso especial

1. A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: SUA DISCIPLINA CONSTITUCIONAL
(ART. 97) E INFRACONSTITUCIONAL (ARTS. 480 A 482 DO CPC)

A expressão reserva de plenário refere-se à regra contida no artigo 97 da Constituição Fede-
ral, segundo a qual “somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do
respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo do Poder Público” 1 . José Afonso da Silva anota ser “regra salutar que vem, como foi
visto, do art. 179 da Constituição de 1934” 2 , época na qual não se conhecia, no sistema jurídico
brasileiro, o controle concentrado de constitucionalidade, mas apenas o controle difuso3.

Não é objetivo deste trabalho esmiuçar a cláusula de reserva de plenário, senão que assinalar
importantes conseqüências práticas que advêm da referida cláusula, ou melhor, advêm especialmente do
seu não cumprimento pelos tribunais.

Antes, porém, observe-se que, no plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disci-
plina o “modus procedendi” a ser adotado nos tribunais, para cumprimento da regra constitucional
(artigos 480 a 482 do Código de Processo Civil, com alterações determinadas pela Lei nº 9.868, de
10.11.1999).

Dessa maneira, quando for “argüida a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
poder público” (artigo 480 do CPC), cabe ao relator do feito, após manifestação do Ministério Público,
submeter a questão ao órgão fracionário (turma, ou câmara, ou grupo de câmaras, etc.). Este órgão
fracionário pode rejeitar a argüição, o que implica na rejeição da tese de inconstitucionalidade. Porém, se
acolher a argüição, deve ser “lavrado o acórdão, a fim de ser submetida a questão ao tribunal
pleno” (artigo 481, “caput” , do CPC).

∗ Procurador do Estado de Minas Gerais. Mestre em Direito Tributário pela UFMG.
1 Empregam-se, ainda, como sinônimas, as expressões “full bench” , “full court”  ou “en banc”, todas oriundas do
direito norte-americano.
2 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 11 edição. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 55.
3 Conforme José Afonso da Silva, conhecia-se, apenas, a “ação direta de inconstitucionalidade interventiva” (Curso
de Direito Constitucional Positivo, Op. cit. p. 54), cujo objetivo principal é “restabelecer a ordem constitucional no
Estado, ou Município, mediante a intervenção” (Op. cit.  p. 58).
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4 Incidente de Argüição de Inconstitucionalidade – Comentários ao art. 97 da Constituição e aos arts. 480 a 482 do
Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 44.
5 Comentários ao Código de Processo Civil. 9ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2001. vol. V, p. 35.
6 Instituições de Direito Processual Civil. 4ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1971, p. 335 (o artigo 200 é da EC n. 1/1969).
Em sentido contrário, porém, registre-se a lição de Kildare Carvalho , para quem “a reserva de plenário não constitui
regra de competência, mas apenas de quorum, como condição de eficácia do julgamento” (Direito Constitucional. 10ª
edição revista, atualizada e ampliada. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 254), retomando, assim, tese proposta por Lúcio
Bittencourt  (O Controle Jurisdicional da Constitucionalidade das Leis. 2ª edição atualizada por José Aguiar Dias. Rio de
Janeiro: Forense, 1968, p. 45/46). De modo semelhante, Alexandre de Moraes, invocando lição doutrinária do Min.
Sydney Sanches, afirma que se trata “de norma geral sobre requisito de validade da declaração, aplicável não
apenas à de caráter incidental, como, também, à de caráter principal” (Constituição do Brasil Interpretada e Legisla-
ção Constitucional. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1.368).

No plenário, a questão deve ser apreciada em “sessão de julgamento” (artigo 482, “caput” ,
do CPC), sendo assegurada a manifestação do Ministério Público e das “pessoas jurídicas de direito
público responsáveis pela edição do ato questionado, se assim o requererem” (§ 1º do mesmo artigo
482), prevendo-se, ainda, a intervenção de terceiros, como “os titulares do direito de propositura
referidos no art. 103 da Constituição” (§ 2º do artigo 482 do CPC).

2. O ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: REGRA DE COMPETÊNCIA

Retornando, então, ao artigo 97 da Constituição Federal, cabe assinalar ser predominante o
entendimento de que ele consagra regra de competência, a impedir que os órgãos fracionários dos
tribunais afirmem a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos do Poder Público. José Levi Mello
do Amaral Júnior , em preciosa monografia sobre o tema, invoca o seguinte precedente do colendo
Supremo Tribunal Federal, que se revela bem esclarecedor:

“‘Órgãos fracionários dos Tribunais (Câmaras, Grupos de Câmara, Turmas
ou Seções), muito embora possam confirmar a legitimidade constitucional
dos atos estatais (RTJ 98/877), não dispõe do poder de declaração da
inconstitucionalidade das leis e demais espécies jurídicas editadas pelo Po-
der Público. Essa especial competência dos Tribunais pertence, com exclusi-
vidade, ao respectivo Plenário, ou, onde houver, ao correspondente órgão
especial. A norma inscrita no art. 97 da Constituição Federal, porque exclu-
sivamente dirigida aos órgãos colegiados do Poder Judiciário, não se aplica
aos magistrados singulares quando no exercício da jurisdição constitucional (RT
554/253)’ (STF, HC 69.921-9/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de
26.03.1993 – grifamos)” 4 .

José Carlos Barbosa Moreira, no plano processual, assinala a existência, no caso de inci-
dente de argüição de inconstitucionalidade, de “exemplo típico de decisão subjetivamente comple-
xa” , porque “a competência fica cindida, segundo critério funcional, entre o órgão julgador do
recurso e o da causa e o órgão a que vai caber o exame da questão suscitada como premissa da
decisão. Em última análise, será julgado por dois órgãos distintos o recurso ou a causa, pronunci-
ando-se cada qual sobre um aspecto da matéria” 5 .

Esse, ainda, o entendimento de José Frederico Marques, que se vale da cláusula de reserva
de plenário para exemplificar a hipótese de “decisão subjetivamente complexa”: “Isso significa que,
em virtude do preceito do citado art. 200, o objeto do juízo fica cindido: o Tribunal Pleno decidirá
da questão pertinente à constitucionalidade, cabendo à Câmara, ou ao Grupo, ou à seção do
tribunal, a competência para decidir sobre as demais questões da causa” 6
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7 Sobre esta possibilidade, Alexandre de Moraes (Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. Op.

cit.. p. 1.360).
8 O Controle jurisdicional da constitucionalidade das Leis. Op. cit. p. 44.
9 RE 240.096-2-RJ, 1ª Turma, DJU, 21.05.1999.
10 RE 240.096-2-RJ, 1ª Turma, DJU, 21.05.1999. Também o Min. Moreira Alves  adverte que “esse dispositivo constituci-
onal”, o artigo 97 da Constituição de 1988, “se aplica ao controle difuso de constitucionalidade, e, portanto, à declaração
de inconstitucionalidade incidenter tantum no caso concreto” (RE 240.371-RJ, 1ª Turma, RTJ, 170/1.010).
    Ressalve-se, porém, o entendimento divergente do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assinalado em voto
do Des. Isalino Lisbôa: “Malgrado a existência de opiniões contrárias, não entendo por abrangida no art. 97 da Carta da
República, a hipótese de declaração de inconstitucionalidade ‘incidenter tantum’, que, obviamente, possui efetividade
‘inter partes’, sem o condão ‘erga omnes’ de que claramente deflui daquela prevista no dispositivo em voga” (AC
1.000.00239.654-7, 3ª Câmara Cível, Minas Gerais, 05.09.2003). No mesmo sentido, o Des. Wander Marotta pontifica: “A
reserva de plenário só ocorre se e quando a declaração incidental de inconstitucionalidade constitui o objeto principal
do pedido formulado” (EDcl. na AC 1.000.00.346284-3/001, 7ª Câmara Cível, Minas Gerais, 03.02.2004).

Aos leigos, e mesmo a muitos profissionais do Direito, soa estranha a afirmação de que o juiz de
primeiro grau poderia afirmar, incidentalmente, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do
Poder Público7 , mas que ao juiz de segundo grau (ou grupo fracionário de juízes de segundo grau),
hierarquicamente superior, faltaria esta prerrogativa. A questão, porém, não é de hierarquia, senão que,
como visto, de competência, tendo a Constituição Federal reputado mais prudente a atribuição desta
competência, não à parte (órgãos fracionários dos tribunais), senão que ao todo (plenário ou órgão
especial). Lúcio Bittencourt , nesse tom, qualifica como “precaução louvável” a cláusula de reserva de
plenário, anotando que o Direito brasileiro seguiu, “no particular, ainda uma vez, a orientação dos
Estados Unidos da América, onde os tribunais, em sua maioria, têm assentado fazer depender o
julgamento das controvérsias constitucionais da presença de todos os membro do tribunal – full
bench”  8 .

3. O OBJETO DO ART. 97: O CONTROLE “INCIDENTER TANTUM”

A exigência constitucional se impõe, notadamente, nas hipóteses em que a inconstitucionalidade
surge de modo incidental, isto é, como pressuposto para a validação jurídica da conduta ou ato questio-
nado no processo judicial. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aliás, não se cansa de destacar
esta relação entre a cláusula de reserva de plenário e o controle difuso de constitucionalidade. Assim,
por exemplo, o Min. Sepúlveda Pertence afirma que a “reserva de plenário e o quorum qualificado”
têm “aplicação não apenas à declaração em via principal, quanto à declaração incidental de
inconstitucionalidade, para a qual, aliás, foram inicialmente estabelecidas as exigências” 9 . O Min.
Sepúlveda Pertence, convém observar, demonstra certa impaciência em explicar o objeto da cláusula
de reserva de plenário:

“ Data venia, dispensa demonstração que, ao contrário, a reserva de plená-
rio e do quorum de maioria absoluta cogitados tanto se aplicam à declara-
ção principaliter quanto à declaração incidenter de inconstitucionalidade de
leis: evidencia-o a circunstância de a regra ter surgido nos mesmos termos
do art. 179 da Constituição de 1934 – quando inexistente no sistema brasi-
leiro o controle direto de inconstitucionalidade – e se mantém desde então
como norma geral dirigida a qualquer tribunal judiciário, quando é certo
que, até hoje, só o Supremo Tribunal e os Tribunais de Justiça têm competên-
cia para a declaração por via principal e em abstrato da ilegitimidade cons-
titucional da lei” 1 0.
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11 Tratado do Processo de Conhecimento. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. p. 950.
12 BARBOSA MOREIRA. Manual de direito processual civil. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 1997, vol. I, p. 606. Confira-se,
ainda: “O presente capítulo [do Código de Processo Civil] só contém a disciplina processual do controle de
constitucionalidade suscitado incidentalmente perante os órgãos colegiados que constituem frações de tribunais,
excetuado o ‘órgão especial’ a que alude o art. 93, XI, da Constituição Federal” (Comentários ao Código de Processo
Civil. Ob. cit., p. 33/34, esclareceu-se). Ademais, vale acentuar, nossa tradição normativa já atribui ao plenário, ou ao
órgão especial, o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, nas quais a declaração de inconstitucionalidade
é a questão principal, e não incidental. Assim, por exemplo, o artigo 22 da Lei n. 9.868, de 10.11.1999, o artigo 173 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o artigo 18, I, d, do Regimento Interno do  Tribunal de Justiça de
Minas Gerais.
13 Conforme Kildare Carvalho  (Direito Constitucional. Op. cit. p. 252); também Zeno Veloso (Controle Jurisdicional de
Constitucionalidade. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. p. 42).
14 Comentários ao Código de Processo Civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, vol. V, p. 34, especialmente nota n. 9.

E no plano doutrinário, outro não é o entendimento, como se observa na lição de José Rubens
Costa:

“O controle difuso é próprio e necessário de qualquer julgador; a
constitucionalidade ou não de uma norma é objeto de exame pelos juízes de
primeiro grau e por todos os tribunais (..).
Em se tratando de tribunais, a assertiva de inconstitucionalidade não se
faz pelos órgãos fracionários, em competência originária ou recursal, se-
não, como determina a Constituição (art. 97) pelo plenário ou órgão espe-
cial”  1 1.

Ainda doutrinariamente, tenha-se a lição de Ernane Fidélis dos Santos:
“A argüição de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo (...), pode ser
formulada, normalmente, nos juízos de primeiro grau, como matéria de
defesa de qualquer das partes. Mas se a questão vai ao Tribunal, através
de recurso, qualquer que seja, ou através de ação originária, como é o caso
da rescisória, provoca o incidente próprio previsto no Código de Processo
Civil (arts. 480 a 482), exatamente por ser privativa do Tribunal de Justi-
ça, ou do respectivo órgão especial, a declaração de inconstitucionalidade
de lei ou de ato normativo do Poder Público (CF, art. 97)”1 2.

Portanto, a cláusula de reserva de plenário impõe-se nas ações judiciais em que seja suscita-
da, por qualquer das partes, ou mesmo “ex officio” 1 3, questão de natureza constitucional, que implique
no afastamento de lei ou de ato normativo do Poder Público, por eventual incompatibilidade com a
Constituição. Nessas hipóteses, a competência para o acolhimento de tal questão transfere-se para o
plenário (ou órgão especial). Ao órgão fracionário, ainda que “incidenter tantum”, não será possível
afastar a incidência da norma tida como inconstitucional.

José Carlos Barbosa Moreira, muito apropriadamente, ressalta que ao órgão fracionário do
tribunal não seria “lícito declarar por si mesmo, pura e simplesmente, sem qualquer formalidade,
que a lei ou o outro ato é inconstitucional, recusando-lhe em conseqüência, aplicação à espécie”. E,
cautelarmente, adverte: “pouco importa que o órgão fracionário, em vez de dizer que declara
inconstitucional a lei, afirme, eufemisticamente, que deixa de aplicá-la por entendê-la incompatí-
vel com a Constituição: corretos os ac. de STF, de 9.6.1998,, RE nº 179.170, in DJ de 30.10.1998,
pág. 15, e de 30.3.1999, RE nº 240.096, in Rev. For., vol. 349, pág. 230”1 4.

Nessa mesma linha de raciocínio, José Levi Mello do Amaral Júnior explica que, em se
tratando de controle difuso, o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo importa
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15 Op. cit., p. 95.
16 Op. cit., p. 95/96.
17 Op. cit., p. 108.
18 RE 240.096-2-RJ, 1ª Turma, DJU, 21.05.1999.
19 Direito Constitucional. Op. cit., p. 254.

em sua “não-aplicação”, pois “o preceito normativo escrutinado permanece no mundo jurídico,
mas, no caso concreto específico em julgamento, deixa de ser aplicado” 1 5. Basta, assim, e ainda
com Levi, mero “juízo de desvalor da lei ou ato normativo em face do texto constitucional” 1 6,
razão pela qual, “presente o juízo de desvalor, relativamente à norma posta em julgamento (ou
relativamente à ausência dessa), torna-se imperiosa a observância do art. 97 da Constituição de
1988” 1 7.

No âmbito jurisprudencial, o Min. Sepúlveda Pertence, no STF, observa não ser necessária
a expressa declaração de inconstitucionalidade, devendo ser reconhecida esta declaração “toda vez que
se afastar a incidência de norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos,
alegadamente extraídos da Constituição” 1 8. Não importa, assim, a fórmula lingüística adotada pela
decisão judicial, bastando, pois, a presença daquele juízo de desvalor a que alude Levi.

Kildare Carvalho , nessa toada, realça a existência de disceptação doutrinária, cerrando filei-
ras, contudo, com Barbosa Moreira, Levi do Amaral e Sepúlveda Pertence:

“Há entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de diferenciar a
negativa de aplicação da lei ou do ato normativo impugnado, e a declaração
de sua inconstitucionalidade, de modo a dispensar, no primeiro caso, a re-
messa pelo órgão fracionário, da questão constitucional para o Plenário ou
órgão especial. É que, para decidir a causa, o órgão julgador não declara a
inconstitucionalidade da lei, mas simplesmente deixa de aplicá-la, em face
do caso concreto, por considerá-la inconstitucional. Pondere-se, no entanto,
que se o órgão fracionário, no caso concreto, deixa de aplicar a lei, por
inconstitucional, proferiu juízo de desvalor, que, de acordo com o artigo 97
da Constituição de 1988, se insere na reserva de plenário” 1 9.

Realmente, como acentuado pelo Min. Sepúlveda Pertence, o artigo 97 da Constituição
Federal ficaria esvaziado, caso se admitisse a dispensa da cláusula de reserva de plenário, ao argumen-
to de que, ao invés de reconhecer a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, o órgão fracionário
apenas afastaria sua aplicação no caso concreto. Isso porque, em ambos os casos, haveria o referido
juízo de desvalor, sendo, ademais, da essência do controle difuso o afastamento, no caso concreto, da
norma supostamente inconstitucional.

4. QUANDO É DISPENSÁVEL A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO

Não se conclua, porém, que sempre será necessário aplicar a reserva de plenário, adotando-
se, então, o procedimento previsto nos artigos 480 a 482 do CPC.

Afirmada a inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo, os órgãos fracionários do
tribunal, em casos análogos, podem se valer do “leading case” em que feita tal afirmação, não sendo
necessário repetir, em cada nova ação, o incidente de argüição de inconstitucionalidade. Seria, efetivamente,
reduzir a nada o princípio da economia processual, caso não se valorizasse a decisão plenária em que
afirmada a inconstitucionalidade. Daí porque, afirmada pelo plenário ou órgão especial a inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo, nos julgamentos que se seguirem, versando idêntica questão, o incidente de
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argüição de inconstitucionalidade não necessita ser repetido, bastando a referência, na decisão a ser
prolatada, àquele precedente.

Alexandre de Moraes, a esse respeito, colaciona diversas decisões do STF, que consagram
“exceção” à “cláusula de reserva de plenário”. Assim, segundo o ilustre constitucionalista, reconhe-
ce-se a “desnecessidade da cláusula de reserva de plenário, quando já houver declaração de
inconstitucionalidade anterior pelo Supremo Tribunal Federal” 2 0. Também se afirma que, declarada
a inconstitucionalidade pelo plenário ou órgão especial, “as turmas ou câmaras darão aplicação, aos
casos futuros, a decisão do tribunal pleno ou do órgão especial” 2 1, reconhecendo-se, ainda, a
desnecessidade de o órgão fracionário obedecer a reserva de plenário, mesmo que o plenário do tribu-
nal tenha concluído pela inconstitucionalidade, desde que a decisão fracionária esteja em harmonia com a
jurisprudência do STF 2 2.

Grife-se que o entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal transformou-se em lei, pois
que o parágrafo único do artigo 480 do CPC, acrescentado pela Lei n. 9.756/1998, previu que “os
órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a argüição de
inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribu-
nal Federal sobre a questão”. Positivou-se, assim, a construção jurisprudencial, em óbvia homenagem
ao princípio da economia processual 2 3.

Ainda a este propósito, anote-se a recusa do STF em aceitar, como motivo para dispensar a
aplicação da cláusula de reserva de plenário, o fato de outro tribunal, que não o próprio STF ou o
tribunal “a quo” , ter afirmado a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo do Poder Público. Eis a
ementa de voto proferido pelo Min. Moreira Alves , na qual se fez alusão a outros precedentes do
colendo Supremo Tribunal Federal:

“Recurso Extraordinário. Art. 97 da Constituição.
Esta Primeira Turma, ao julgar o RE 140.948, assim decidiu:
‘Controle difuso de inconstitucionalidade: reserva de plenário (CF, art, 97):
inteligência.
Tem-se difundido, nos Tribunais, a prática de aplicação aos casos concre-
tos posteriores, pelos seus órgãos parciais, da precedente declaração de
inconstitucionalidade, dispensando-se nova remessa da mesma questão ao
Plenário; é inadmissível, porém, que Turma de Tribunal Regional Federal,
cujo Plenário ainda não se tenha pronunciado a respeito, substitua a re-
messa pela invocação de decisão plenária do extinto Tribunal Federal de
Recursos.’
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido” 2 4.

Hipótese interessante, noutro giro, foi enfrentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que
se deparou com ação judicial embasada em norma jurídica já revogada, que era tida como inconstitucional

20 Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. Op. cit. p. 1.369.
21 MORAES, Alexandre. Op. cit.  p. 1.370.
22  MORAES, Alexandre. Op cit., loc. cit.
23 Ao relatar o Ag. Reg. no RE 404.280-SP, 1ª Turma, DJU, 02.04.2004, o Min. Sepúlveda Pertence registrou que “o artigo
481, parágrafo único, introduzido no Código de Processo Civil pela L. 9.756/98 (...) alinhou-se à construção
jurisprudencial já então consolidada no Supremo Tribunal, que se fundara explicitamente na função outorgada à
Corte de árbitro definitivo da constitucionalidade das leis”.
24 RE 353.593-RS, 1ª Turma, DJU, 29.11.2002.
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25 REsp. 439.606-SE, 5ª Turma, DJU, 14.04.2003.
26 Confira-se, a este propósito, a anotação de José Levi Mello do Amaral Júnior, a respeito do “ full bench e o direito
anterior à Constituição” (Incidente de Argüição de Inconstitucionalidade. Ob. cit., p. 90/92). Confira-se, ainda, a longa
explanação de Luis Roberto Barroso sobre o tema (Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996,
p. 64/79).
27 Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. Op. cit. p. 2.387.
28 Controle Jurisdicional de Constitucionalidade. Op. cit. p. 118.

por uma das partes. Ao rejeitar, no julgamento de recurso especial, a tese de contrariedade ao artigo 480
do CPC, o eminente Min. Felix Fischer lançou a seguinte ementa:

“A cláusula de reserva de plenário somente é aplicável na hipótese de con-
trole difuso em que deva ser declarada a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo do poder público, não se aplicando aos casos (como o dos autos)
em que se reputam revogadas ou não recepcionadas normas anteriores à
Constituição vigente. Nestes casos, não há que e falar em
inconstitucionalidade, mas si em revogação ou não-recepção. Precedentes
do colendo Supremo Tribunal e desta Corte” 2 5.

A tese pode ser acolhida “cum grano salis”, porque o colendo Supremo Tribunal Federal
rejeita, com mais ênfase, apenas a afirmação de inconstitucionalidade da legislação anterior à nova Cons-
tituição, legislação esta que, se incompatível, não teria sido recepcionada pela nova ordem constitucional
2 6.

Haveria que se excepcionar, contudo, as hipóteses de revogação, sob a mesma ordem constitu-
cional, da norma tida com inconstitucional, o que, embora pudesse impedir o controle concentrado, abri-
ria a oportunidade para o controle difuso, em relação a cada caso concreto 2 7. Nesses casos, então, a
revogação da norma tida como inconstitucional impediria, tão-somente, o prosseguimento da ação direta
de inconstitucionalidade (controle concentrado), não impedindo, como observa Zeno Veloso, que os
“efeitos”  de “ordem pessoal” daquela norma sejam “atacados diretamente, por ação própria”, e
“não pelo instrumento excepcional que é a representação de inconstitucionalidade”  2 8.

5. O DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E O RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO

Quais as conseqüências, no plano da prática processual, do desrespeito à cláusula de reserva
de plenário?

Obviamente que, no caso, a decisão proferida revela-se nula, porque proferida por órgão abso-
lutamente incompetente (incompetência funcional, de natureza absoluta). No plano da prática processual,
porém, a principal conseqüência é a de não poder, a parte prejudicada pelo reconhecimento da
inconstitucionalidade, manejar recurso extraordinário embasado na letra b do inciso III do artigo 102 da
Constituição Federal. Este dispositivo, como se sabe, afirma o cabimento do recurso extraordinário “quan-
do a decisão recorrida (...) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal”, parecen-
do bastante óbvia a sua aplicação: se o acórdão recorrido acolhe, por exemplo, pretensão de contribuinte
de se livrar da cobrança de determinado tributo, ao argumento de que tal tributo contraria a Constituição
Federa, cabível se afigura o recurso extraordinário, na forma da mencionada letra b do permissivo cons-
titucional.

Contudo, se o reconhecimento desta inconstitucionalidade (ainda que sob a forma de não apli-
cação da lei federal por incompatibilidade com a Constituição Federal) não obedece à exigência da



138

29 Recurso Extraordinário: Aspectos Práticos. “In”  Revista Jurídica da Procuradoria Geral da Fazenda Estadual. Belo
Horizonte, vol. 48/49/50 – out/2002-jun/2003, p. 49.
30 Incidente de Argüição de Inconstitucionalidade. Op. cit., p. 64/65. Nessa linha, a seguinte afirmação feita pelo Min.
Sepúlveda Pertence: “O juízo de conhecimento do recurso extraordinário, como é da sua natureza, circunscreve-se às
questões suscitadas na sua interposição: não aventada nesta a nulidade do acórdão recorrido, que teria declarado
a inconstitucionalidade dele, sem observância do art. 97 da Constituição, é impossível conhecer do recurso para
declarar o vício não alegado” (Ag.Reg. no RE 404.280-SP, 1ª Turma, DJU, 02.04.2004).

reserva de plenário, incabível é a interposição do apelo raro com fulcro na alínea b do inciso III do artigo
102, cabendo à parte prejudicada manifestar recurso extraordinário, nos moldes, porém, da alínea a do
mesmo dispositivo, apontando-se, então, a agressão ao artigo 97 da Constituição Federal. Este o enten-
dimento reiterado do STF, como anotado por Carlos Bastide Horbach:

“A declaração de inconstitucionalidade que abre a via extraordinária, na
forma da alínea b é aquela regularmente proferida, seja por juízo singular,
seja por Tribunal. No caso dos Tribunais, todavia, exsurge um problema,
que é a observância do art. 97 da Constituição Federal, que institui a re-
serva de Plenário para a declaração de inconstitucionalidade pelos
colegiados.
A declaração que permite a interposição com base no art. 102, III, b, da
Constituição é somente aquela proferida na forma do mencionado art. 97,
no incidente de argüição de inconstitucionalidade de que tratam os arts.
480 a 482 do Código de Processo Civil ou nos processos originariamente
julgados pelo Pleno ou pelos órgãos especiais dos Tribunais. Assim, a de-
claração por órgão fracionário não possibilita o recurso nessa hipótese, tal
como decidido pelo STF no julgamento do agravo regimental no RE 294.361,
Rel. Ministro Ilmar Galvão, D.J. de 14.12.2001; e do agravo regimental no
RE 342.249, Rel. Ministra Ellen Gracie, D.J. de 04.10.2002, cujas ementas
têm o seguinte teor, respectivamente (...)” 2 9

Na mesma linha de raciocínio, José Levi Mello do Amaral Júnior aponta o duplo equívoco
que há quando o órgão fracionário reconhece a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, interpondo
a parte irresignada recurso extraordinário fundado na letra b do inciso III do art. 102 da Constituição
Federal:

“Em casos tais, equivocam-se o tribunal a quo e a parte sucumbente: aque-
le por não observar a regra do full bench; esta, por não intentar o recurso
extraordinário com fulcro na aliena a do inciso III do art. 102 da Constitui-
ção de 1988, em razão de ofensa ao art. 97 desta. E, o que é mais delicado,
o recurso extraordinário, no mais das vezes, não poderia – a teor da juris-
prudência do Supremo Tribunal Federal – ser conhecido, porquanto, além
da não haver declaração de inconstitucionalidade válida (daí não caber a
hipótese da alínea b do inciso III do art. 102 da Constituição de 1988),a
matéria constitucional não está prequestionada” 3 0.

Saliente-se, outrossim, a necessidade de se respeitar o prequestionamento, nos moldes das
Súmulas 282/STF e 356/STF. Dessa forma, antes de manifestar o recurso extraordinário, calcado no
artigo 102, III, a, da Constituição Federal, a parte deve interpor embargos de declaração, com o objetivo
de obter explícito pronunciamento do tribunal “a quo” , no que tange à incidência da cláusula de reserva
de plenário. Nesse passo, tenha-se novamente a lição de Carlos Bastide Horbach:
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31 Recurso Extraordinário: Aspectos Práticos. Op. cit. p. 44.
32 Ag.Reg. no Agravo de Instrumento 468.358-ES, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU, 30.04.2004.
33 Ag.Reg. no RE 275.664-DF, 2ª Turma, DJU, 20.08.2004; ainda nesse sentido, Ag. Rg. no RE 273.672-MG, 1ª Turma, Relª.
Minª. Ellen Gracie, DJU, 27.09.2002; e Ag.Reg. no RE 254.977-RS, 1ª Turma, Rel. Min. Carlos Britto , DJU, 13.02.2004.
   Registre-se, contudo, a divergência suscitada por José Levi Mello do Amaral Júnior, para quem, “até para que não
subsista uma declaração de inconstitucionalidade indevida, a solução mais correta parecer ser o conhecimento e
provimento do recurso extraordinário – como se fundado fosse na alínea a – relevando-se o não-prequestionamento
em face de o erro ser do próprio acórdão recorrido” (Incidente de Argüição de Inconstitucionalidade. Op. cit. p. 65).
Levi cita, inclusive, precedente do próprio STF, “em caso de full bench, dispensando o prequestionamento”, qual seja,
“o RE 103.568-4/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 02.04.1986” (Op. cit. p. 61).
34 RE 198.346-DF, Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU, 05.12.1997.

“Outra situação que exige a oportuna oposição de embargos de declara-
ção é a do vício que se origina do próprio acórdão recorrido ou a da maté-
ria de ordem pública. Ou seja, a contrariedade ao texto constitucional de-
corre não da interpretação de dispositivos suscitados pelas partes, mas sim
de ação do próprio juízo ao apreciar a causa.
Exemplo disso é a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de ato
normativo por órgão fracionário do Tribunal. A contrariedade ao artigo
97 da Constituição é fruto do aresto, que não observou a regra do full
bench. Nessa situação, necessários os declaratórios para suscitar o
prequestionamento do artigo 97 e o posterior extraordinário por afronta a
esse dispositivo constitucional. Sem a formalidade dos embargos, não esta-
ria satisfeito o requisito do prequestionamento” 3 1.

E o STF, insistentemente, afirma a necessidade de se atender ao prequestionamento, ainda quando
se trate de recurso extraordinário no qual se discuta a violação do artigo 97 da Constituição Federal:

“Recurso Extraordinário: descabimento: falta de prequestionamento do dis-
positivo constitucional tido por vulnerado (CF, art. 97), não opostos embar-
gos de declaração para suscitar o tema junto ao Tribunal a quo: incidência
das Súmulas 282 e 356; inexistência de negativa de prestação jurisdicional
ou violação dos princípios constitucionais apontados no RE”  3 2.

Calha, ainda, admoestação feita pela Minª. Ellen Gracie:
“No tocante ao art. 97 da Constituição, tratando-se ou não de error in
procedendo, se a suposta violação a esse dispositivo surgiu no julgamento
do acórdão impugnado, o tema deveria ter sido levado a conhecimento da
Corte de origem por meio de embargos de declaração, a fim de que sobre
ele se pronunciasse, sob pena de não restar prequestionado, consoante de-
termina a jurisprudência deste Supremo Tribunal” 3 3.

Interpostos os embargos de declaração, não são raras as hipóteses de seu desprovimento, não
se pronunciando o tribunal “a quo”  sobre a questão suscitada. Nesse casos, a jurisprudência do Supre-
mo Tribunal Federal mostra-se vacilante, havendo situações em que o recurso extraordinário interposto
foi conhecido e provido por ofensa às “garantias constitucionais da jurisdição e do devido processo
legal (CF, art. 5º, XXXV e LIV)”, determinando-se a cassação do “acórdão dos embargos de decla-
ração, a fim de que outro se profira, com exame da questão de inconstitucionalidade aventada” 3 4.
Não se apreciou, pois, desde logo, a questão relativa à ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal,
limitando-se a decisão do STF a anular o acórdão que, julgando embargos de declaração, omitira-se em
enfrentar a questão suscitada no recurso.
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Em outros casos, porém, e com mais acerto, o STF passou ao exame da questão principal,
deixando, então, de cassar a decisão proferida em embargos de declaração. Merece destaque, nesse
diapasão, o seguinte voto proferido pelo Min. Sepúlveda Pertence:

“Recurso extraordinário. Prequestionamento. Súmula 356. O que, a teor
da Súmula 356, se reputa carente de prequestionamento é o ponto que,
indevidamente omitido pelo acórdão, não foi objeto de embargos de decla-
ração; mas, opostos esses, se, não obstante, se recusa o Tribunal a suprir
omissão, por entendê-la inexistente, nada mais se pode exigir da parte,
permitindo-se-lhe, desde logo, interpor recurso extraordinário sobre a ma-
téria dos embargos de declaração e não sobre a recusa, no julgamento
deles, de manifestação sobre ela” 3 5.

No mesmo precedente, o Min. Sepúlveda Pertence ainda gizou:

“Não desconheço opiniões em contrário no Tribunal (cf. e.g., RE 208.639,
Inf. STF n. 78). Estou, porém, data venia, em que reclamar ainda aqui a
interposição de recurso extraordinário para, reconhecida a nulidade do
acórdão que se negou a completar a decisão, compelir a tanto o tribunal a
quo para só depois admitir o recurso de mérito é formalismo incompatível
com a instrumentalidade, a economia e, de conseqüência, a efetividade do
processo, cuja inadequação sobe de ponto em tempos de congestionamen-
to da Justiça como o que vivemos” 3 6.

Portanto, é extremamente formalista o entendimento de que, negado provimento aos embargos
de declaração, interpostos para suscitar manifestação do tribunal “a quo”  sobre a necessidade de se
respeitar a reserva de plenário (artigo 97 da Constituição Federal), deveria ser alegada pela parte a
nulidade desta decisão (ao invés de alegar, diretamente, a ofensa à reserva de plenário). Parece eviden-
te que, recusando-se a enfrentar a questão suscitada, a instância ordinária concluiu pela desnecessidade
de se obedecer à exigência constitucional.

Por outro lado, a parte, interpondo os embargos de declaração, esgota seu arsenal de medidas
judiciais, não lhe sendo possível compelir os juízes a afirmar que, no caso, não se aplica a norma consti-
tucional, por esta ou aquela razão. Nesse contexto, exigir, para configuração de ofensa ao artigo 97 da
Constituição Federal, que o tribunal recorrido declare que está contrariando a Constituição é exigir o
impossível, pois, bem percebera o Min. Aliomar Baleeiro , nenhum juiz admitiria estar violando a lei ou
a Constituição, “salvo casos excepcionalíssimos (...) de loucura furiosa” 3 7.

Finalmente, vale anotar que, obedecida a reserva de plenário, o eventual recurso extraordiná-
rio interposto pela letra b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal deve ser acompanhado de
cópia do acórdão plenário em que reconhecida a suposta inconstitucionalidade.

35 RE 210.638-SP, 1ª Turma, DJU, 19.06.1998.
36 RE 210.638-SP, 1ª Turma, DJU, 19.06.1998. O Min. Sepúlveda Pertence já rejeitou, até mesmo, a tese de que caberia ao
tribunal “ad quem” apenas anular o acórdão que não provera os embargos de declaração, desprezando, portanto, a
orientação contida na Súmula 211/STJ: “A recusa do órgão julgador em suprir omissão apontada pela parte através
da oposição pertinente dos embargos declaratórios não impede que a matéria omitida seja examinada pelo STF,
como decorrer a fortiori da Súmula 356, que é aplicável tanto ao recurso extraordinário, quanto ao recurso especial,
a despeito do que estabelece a Súmula 211 do STJ” (Ag.Rg. no Agravo de Instrumento 317.281-RS, 1ª Turma, DJU,
11.10.2001).
37 RE 66.152-SP, 1ª Turma, RTJ, 64/677.
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38 Recurso Extraordinário: Aspectos Práticos. Op. cit., p. 49. Horbach cita diversos precedentes do STF, afirmando,
por exemplo, ser “indispensável que conste dos autos o teor da decisão plenária que  resolvera a questão prejudicial de
constitucionalidade, porque é nela que  se há de buscar a motivação do acórdão recorrido. (...)(RE 261.505 – AgR, Rel.
Min. Ilmar Galvão, D.J. de 09.02.2001)”  ou que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado
no sentido de não conhecer de recurso extraordinário quando o acórdão recorrido se funda na declaração de
inconstitucionalidade de diploma legal feita pelo Plenário do Tribunal a quo, e não junta aos autos o inteiro teor do
aresto por este prolatado. A mera transcrição pelo acórdão recorrido da ementa pertinente à decisão plenária não basta
para atender requisito do prequestionamento Recurso não conhecido” (RE 195.822, Rel. Min. Ilmar Galvão, D.J. de
28.08.98)” (Recurso Extraordinário: Aspectos Práticos. Op. cit., p. 50).
39 Ag. Reg. no RE 177.769-CE, 2ª Turma, DJU, 04.08.1995.
40 RE 121.487-CE, Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU, 14.09.1990. Nesse julgamento, após o voto-vista do Min.
Moreira Alves, o Relator, Min. Sepúlveda Pertence retificou seu voto, por entender “mais adequado, para a perfeita
discussão da tese, a exigência da fundamentação do acórdão em qualquer hipótese de recurso extraordinário”,
muito embora assinalasse ter “dúvidas teóricas sobre o entendimento que agora acaba de expressar o eminente
Ministro Moreira Alves”, visto que, “se o acórdão recorrido afirma que é inconstitucional determinado artigo, isto
é bastante para que se conheça do recurso extraordinário” (RE 121.487-CE, Pleno, DJU, 14.09.1990).
41 Notadamente nos dias de hoje, em que as decisões judiciais são cada vez mais acessíveis, de qualquer lugar do
planeta, via Internet.

A observação é pertinente porque, como assinalado, em havendo questão de inconstitucionalidade,
o julgamento se torna subjetivamente complexo (Frederico Marques). Está expresso, na Súmula 513/
STF, que “a decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário, não é a do
plenário que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (câmaras, grupos ou
turmas) que completa o julgamento do feito”. Isso não dispensa, porém, a juntada daquela decisão
que “resolve o incidente”, aspecto que tem peculiar importância nas situações em que o órgão fracionário,
sem suscitar o incidente de argüição de inconstitucionalidade, limita-se a acompanhar o entendimento já
manifestado pelo plenário ou órgão especial (conforme artigo 480, parágrafo único, do CPC).

A esse respeito, confira-se, uma vez mais, a lição de Carlos Bastide Horbach:
Nessa última circunstância, o Supremo Tribunal Federal tem decidido
reiteradamente que a simples menção ao precedente do Plenário pelo
acórdão recorrido não lhe permite o pleno conhecimento da controvérsia,
sendo necessária a complementação com a cópia daquela decisão” 3 8.

Portanto, como explicado pelo Min. Marco Aurélio , “o processamento e o conhecimento
do recurso extraordinário interposto com base na alínea b do inciso III do artigo 102 da Constitui-
ção Federal pressupõem a transcrição da decisão do Plenário da Corte de origem que implicou a
declaração de inconstitucionalidade, sem o que inexiste o que cotejar para dizer-se do acerto ou
desacerto da decisão atacada. Precedente: recurso extraordinário nº 121.487,  julgado a unanimi-
dade, pelo Pleno, em 23 de agosto de 1990, cujo Relator foi o Ministro Sepúlveda Pertence, tendo
sido o acórdão publicado em 14 de setembro de 1990” 3 9. E o Min. Moreira Alves , em voto-vista,
registra que a decisão acolhedora do incidente de argüição de inconstitucionalidade, por ser “parte de
julgamento subjetivamente complexo, deverá integrar o acórdão da Turma que consubstancia o
julgamento no seu todo”, mas, se ela não integra o acórdão, nem é acostada aos autos, não é possível
“o reexame da questão por esta Corte, pois não há no acórdão recorrido a referência ao dispositi-
vo (ou dispositivos) constitucionais que levou (ou levaram) à declaração da inconstitucionalidade
do dispositivo em causa” 4 0.

Estes detalhes, que beiram ao excessivo formalismo 4 1, não devem ser descurados pelos advo-
gados (privados e públicos), sob pena de comprometer irremediavelmente as pretensões de seus clientes.
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42 REsp. 89.297-MG, 3ª Turma, DJU, 07.02.2000. Ainda REsp. 291.090-DF, 2ª Turma, Relª. Minª. Eliana Calmon, DJU,
08.04.02; REsp. 495.811-RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki , DJU, 24.05.2004; Resp. 97.870-MG, 3ª Turma, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU, 09.12.1997; todos conhecendo e provendo recurso especial, por ofensa aos
artigos 480 a 482 do CPC.
43 REsp. 644.526-RS, 1ª Turma, DJU, 23.08.2004.

6. A RESERVA DE PLENÁRIO E O RECURSO ESPECIAL

Já encerrando estas anotações, cabe breve referência ao eventual cabimento do recurso especi-
al, quando descumprida a reserva de plenário, por violação do Código de Processo Civil (artigos 480 a
482).

Rigorosamente, não se me afigura cabível o recurso especial, nas hipóteses em que, simples-
mente, se dispensa a reserva de plenário, por se entender impertinente a referida cláusula, em sede de
controle difuso. Nesses casos, não haveria ofensa propriamente ao artigo 480 do CPC, senão que ao
artigo 97 da Constituição Federal, do qual o primeiro seria mera repetição.

Se se trata, contudo, de desrespeito ao “iter”  processual, que deve anteceder a declaração de
inconstitucionalidade, pertinente seria o recurso especial.

Outra hipótese plausível de cabimento do recurso especial diria respeito ao alcance da ressalva
contida no parágrafo único do artigo 481 do CPC. Isso porque o tribunal estadual pode dispensar a
reserva de plenário, por entender que, por exemplo, outro tribunal estadual já a afirmara. Esta ressalva
estaria abrangida pelo mencionado parágrafo único do artigo 481? O tema, aqui, seria infraconstitucional,
pois, malgrado a alteração processual seja fruto da construção jurisprudencial do STF, é certo que a
questão não foi diretamente tratada pela Constituição Federal, não se cogitando, pois, de mera repetição
da regra constitucional.
Anote-se, de toda sorte, que o Superior Tribunal de Justiça mostra-se ambíguo em relação à questão. Há
vários precedentes nos quais se admite (e se provê) o recurso especial, por ofensa aos artigos 480 a 482
do CPC:

“O juiz singular pode deixar de aplicar lei inconstitucional; os órgãos
fracionários dos tribunais, não – porque, mesmo no âmbito do controle
difuso de constitucionalidade, os tribunais somente podem deixar de apli-
car a lei pelo seu plenário ou, se for o caso, pelo respectivo órgão especial
(CF, art. 97), observado o procedimento previsto no artigo 480 e seguintes
do Código de Processo Civil, salvo se já houver pronunciamento destes ou
do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão (CPC, art. 481,
parágrafo único). Recurso especial conhecido e provido”4 2.

Mais rigorosa, porém, há recente decisão da lavra do Min. Teori Albino Zavascki, asseve-
rando que “o princípio da reserva de plenário, em matéria de controle difuso de constitucionalidade,
é tema disciplinado pelo art. 97 da Constituição Federal, razão pela qual, independentemente de
vir reproduzido em legislação ordinária, deve ser enfrentada por recurso extraordinário”4 3.

Teoricamente, a linha exegética proposta pelo Min. Teori Albino Zavascki mostra-se mais correta,
com as ressalvas feitas acima, recomendando-se, porém, em termos de prática processual, a interposição
“ad cautelam” do recurso especial, além do recurso extraordinário. Evita-se, assim, o risco de, mais
adiante, o STF afirmar a natureza infraconstitucional do tema, a demandar o exame da causa pelo STJ.
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O CONCEITO DE “POVO” E A DEMOCRACIA GLOBAL

DANIEL BUENO CATEB∗

__________________________   SUMÁRIO   __________________________

1. Introdução.  2. O “povo” como elemento fundante do estado democrático de direi-
to.  3. A questão semântica.  4. ”Povo” como povo ativo.  5. “Povo” como instância
global de atribuição de legitimidade.  6. “Povo” como “ícone.  7. “Povo” como desti-
natário de prestações civilizatórias do estado.  8. Exclusão.  9. Conclusão.

1 INTRODUÇÃO

“Democracia global”, “nova democracia”, “novos paradigmas”, “democracia total” e inúmeras
outras expressões igualmente eufônicas têm invadido o campo do conhecimento jurídico. Acostumados
que estávamos a discutir categorias e institutos seculares – para não dizer milenares, o que nos daria um ar
de quase arqueólogos do Direito -, somos hoje forçados a atualizar nosso “saber” jurídico rapidamente.
Novos tempos já são e não é mais possível compreender a realidade ou os fenômenos jurídicos com as
ferramentas metodológicas de ontem.

Verdade é que o aparecimento de conceitos até há pouco impensados e, para a maioria dos
estudiosos, impensáveis, faz parte de um movimento que atinge todas as ciências e, de resto, toda a
humanidade. Vivemos os primórdios do que muitos autores chamam de “pós-modernidade”. Conforme a
tese de David Harvey: “Essa mudança abissal está vinculada à emergência de novas maneiras
dominantes pelas quais experimentamos o tempo e o espaço”1  Assim, mesmo que não se trate de
uma nova era, a pós-modernidade implica, necessariamente, na mudança de paradigmas e de formas de
se analisar e entender o mundo contemporâneo.

Questões como os limites de validade das normas jurídicas, no espaço correspondente ao terri-
tório de um Estado; ou o alcance da força normativa do direito comunitário, que atinge diferentes ordens
jurídicas nacionais, estão intimamente ligadas à nova estrutura global da sociedade contemporânea.

Some-se aos desafios da pós-modernidade e seus novos padrões, a necessidade de termos em
vista toda a história do direito, que hoje se nos apresenta com uma riqueza de elementos muito maior que
aos nossos predecessores. Os meios de investigação, o acesso às fontes de pesquisa, as infinitas possibi-
lidades de obter informações são, por um lado, facilitadores para o pesquisador, mas podem se constituir
em enorme desafio, à medida que temos um universo muito mais vasto a explorar. Conforme ressalta
Gadamer: “O aparecimento de uma tomada de consciência histórica constitui provavelmente a

∗ Especialista em Direito Constitucional. Mestre em Direito Constitucional pela FD/UFMG. Procurador do Estado de

M.G. de Classe Especial. Professor de Direito Constitucional do UNI-BH. Professor de Legislação do Turismo na UNA.
1 HARVEY, 1993. P. 7.
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mais importante revolução pela qual passamos desde o início da época moderna”2 . E conclui o
professor alemão, em tom de alerta: “A consciência histórica que caracteriza o homem contemporâ-
neo é um privilégio, talvez mesmo um fardo que jamais se impôs a nenhuma geração anterior”3 .

Cioso dessas novas condições, proponho-me a encetar um breve estudo sobre um dos mais
importantes elementos da democracia: a idéia de “povo” e sua relevância para uma clara compreensão
dos regimes políticos ditos democráticos.

Para tanto,  é indispensável a compreensão do trabalho de Friedrich Müller, “Quem é o povo”,
publicado pela Editora Max Limonad, com tradução de Peter Naumann e já em sua 2ª edição.

Friedrich Müller, ao lado de juristas como Konrad Hesse e outros, ocupa, hoje, posição de
destaque nos estudos de uma nova hermenêutica jurídica e é capaz de propor uma nova visão de concei-
tos antes vazios de conteúdo e que, na realidade de um “Estado Democrático de Direito”, devem se
tornar pedras fundamentais para a efetiva construção da democracia.

Müller desenvolve uma análise crítica da utilização do termo “povo” nas constituições de dife-
rentes países e do papel que lhe é atribuído pelos diversos ordenamentos jurídicos, sempre em busca de
se legitimarem a partir do uso dessa palavra tornada quase mágica para as democracias modernas.

Com base nas impressões colhidas ao longo da leitura e da interpretação do texto de Müller foi
possível formular uma tese básica: a utilização do conceito de “povo”, na Constituição brasileira de 1988,
pode assumir diferentes significados, dependendo de como a realidade se apresentar, sendo que o maior
risco a correr é o de a normatividade constitucional se tornar mera normatividade formal, em que teríamos
apenas a intenção de alcançar uma  democracia nominal sem, contudo, dar conseqüência à previsão de
um Estado em que o poder emana do povo.

De fato, estamos muito longe de poder afirmar que, efetivamente, vivemos em uma democracia
plena – política, social e econômica. Nesse sentido, muitas vezes estamos diante da utilização do conceito
de “povo” como mero ícone.

Para Müller, o conceito de “povo” adquire um caráter plurívoco, conforme salientado por Fábio
Konder Comparato, na “Apresentação” de Quem é o povo?

Veremos que o termo “povo” pode ser traduzido como: povo ativo, como instância global de
atribuição de legitimidade, como ícone, como destinatário de prestações civilizatórias do Estado. Essas
acepções são assim identificadas por Müller:

“A  espécie de legitimidade, que se venha a inferir do poder constituinte do
povo, pode ser formulada em gradações: a incorporação dessa pretensão
ao texto da constituição tem por interlocutor o povo enquanto instância de
atribuição; o procedimento democrático de pôr em vigor a constituição di-
rige-se ao povo ativo; e a preservação de um cerne constitucional (que sem-
pre é também democrático) na duração do tempo investe o povo-destina-
tário nos seus direitos. Lá, onde esses aspectos da pretensão de legitimação
pemanecem apenas fictícios, o discurso se torna icônico.”4

Em todos esses casos, de se notar a função essencial de utilização do termo “povo” como meio
de justificação para a existência de um determinado Estado ou, ao menos, de certas medidas ou atos
praticados por ele.

É crescente o interesse que o emprego da expressão “povo” tem adquirido, especialmente no
que diz respeito aos modelos de democracia no mundo. Algumas questões reforçam a necessidade de

2 GADAMER, 1998. P. 17.
3 GADAMER, 1998. P. 17.
4 MÜLLER, 2000. P. 108.
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esclarecimento do conceito, em face do paradigma do Estado Democrático de Direito, e.g.: a) até que
ponto a democracia exige eficientes meios de participação?; b) e participação de quem?; c) ao mencionar
a participação popular, a que povo se está referindo?

Em termos metodológicos, é imprescindível a leitura do trabalho “Direito, linguagem, violên-
cia”, publicado no Brasil por Sergio Antonio Fabris Editor, em que Müller desenvolve a primeira parte
dos seus Elementos de uma teoria constitucional. Um texto de rara clareza, ao tratar da questão
epistemológica, e que já prenunciava a consistente abordagem jus-política presente em “Quem é o povo?”

Ali, Müller traça as linhas mestras do que chama de uma “metódica jurídica” e que seria “a
técnica de atribuição da ciência prática no âmbito desses processos decisórios: a saber, a técnica
da recondução, regular e aceita no caso normal, de normas decisórias a normas jurídicas”5 , cujo
mote subjacente “resulta do fato do estado constitucional liberal pretender funcionar tão ampla-
mente quanto possível com o recurso à ‘violência constitucional’ vazada na forma do direito e
conseqüentemente veiculada pela linguagem.”6

Para Müller, não se trata de buscar um potpourri de métodos das ciências humanas, mas de
analisar os objetos a partir e mediante o processo comunicativo interpessoal no bojo do qual eles se
apresentam7.

Na perspectiva desse método, é necessário relativizar as escolas tradicionais do direito:
positivismo, decisionismo e marxismo. Alguns elementos de análise de que elas se utilizam são importantes
e podem contribuir para uma melhor compreensão dos fenômenos jurídicos.

O presente artigo se limitou a constatar a riqueza da abordagem de Müller, procurando realçar
as relações entre a teoria exposta e nossa realidade. Essa tarefa foi grandemente facilitada pelas várias
referências que esse autor faz, ao longo de sua exposição, sobre o direito brasileiro, demonstrando co-
nhecer nossa matriz constitucional e nossas condições de implementação e aplicação das normas jurídicas
positivadas. Valioso ainda é a leitura de um artigo de Müller, publicado em 1999, pela Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, nos seus “Cadernos da Escola do Legislativo”, sob o instigante título “Legitimidade
como conflito concreto do direito positivo”.

Certamente, o estudo de textos de Müller guarda muito mais riqueza do que poderá ser encon-
trado nessa breve exposição. Que a leitura deste texto sirva, ao menos, para demonstrar a enorme rele-
vância do tema e a incipiência desse debate entre nós.

2. O “POVO” COMO ELEMENTO FUNDANTE DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DI-
REITO

Tomem-se, como ponto de partida, as premissas básicas do regime democrático. Para Rousseau,
a liberdade e a igualdade:

“Se quisermos saber no que consiste, precisamente, o maior de todos os
bens, qual deva ser a finalidade de todos os sistemas de legislação, verifi-
car-se-á que se resume nestes dois objetivos principais: a liberdade e a igual-
dade. A liberdade, porque qualquer dependência particular corresponde a
outro tanto de força tomada ao corpo do Estado, e a igualdade, porque a
liberdade não pode subsistir sem ela.”8

5 MÜLLER, 1995. P. 7.
6 MÜLLER, 1995. P. 7-8.
7 Cf. as conclusões de MÜLLER, no seu “Direito, linguagem, violência”, 1995.
8 ROUSSEAU, 1987. P. 66.
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Consentaneamente às doutrinas contemporâneas, acrescentaríamos um terceiro esteio: a supre-
macia da vontade popular, ou a “auto-suficiência de cada membro de uma comunidade”, conformando-se
o que o professor Salgado identifica, em Kant, como “os princípios a priori, sobre os quais se assenta
a sociedade civil”9  e que Dallari chama de três pontos fundamentais10 de uma democracia.

Exatamente sobre esse terceiro, a vontade popular, vamos nos debruçar.
A máxima de que “todo o poder emana do povo” segue como um dos tótens da democracia

moderna e não há estudioso que negue a preeminência da vontade popular na construção de um Estado
legítimo.

O Estado representativo, na forma de um Estado Democrático de Direito, resultou de uma longa
evolução rumo à maior participação popular nas decisões. Bobbio revela essa preocupação, ao mostrar
as linhas mestras adotadas pelas democracias modernas – o princípio da soberania popular e o fenômeno
da associação –, assim como seus corolários, em termos instrumentais:

“Tendo presente os dois caracteres fundamentais relevados por Tocqueville
na democracia americana, o princípio da soberania do povo e o fenômeno
da associação, o Estado representativo conhece um processo de democra-
tização ao longo de duas linhas: o alargamento do direito de voto até o
sufrágio universal masculino e feminino, e o desenvolvimento do
associacionismo político até a formação dos partidos de massa e o reco-
nhecimento de sua função pública.”11

O postulado ideal da supremacia da vontade popular se tornou uma meta de difícil alcance, à
medida que a própria base popular que constitui o Estado Moderno veio se alargando enormemente,
desde a concepção desse modelo de Estado.

Entretanto, e apesar dessas dificuldades, conforme Müller,
“constituições como a brasileira de 1988 ou a Lei Fundamental alemã men-
cionam expressamente a legitimação pelo povo. É de importância decisiva
saber em que campos e em que grau essas pretensões são cumpridas ou
descumpridas no funcionamento cotidiano do ordenamento jurídico.”12

3. A QUESTÃO SEMÂNTICA

Fundamentalmente, para Müller, o Estado é uma expressão de poder-violência, o que fica bas-
tante evidente a partir da constatação de que o Estado é o detentor do monopólio da aplicação da justiça
e da imposição de penas.

Se é verdade que há inúmeras “ordens jurídicas” hoje vigentes fora do Estado – e, no Brasil,
esse fenômeno está diuturnamente nos noticiários escritos e falados, como p. ex., as regras impostas pelos
traficantes do “morro”, ou as normas de conduta de dentro das prisões, com modelos punitivos bastante
severos -, também é certo que apenas o Estado detém a legitimidade para exercer esse poder-violência,
em nome de todos e diante de todas as pessoas. Tal legitimidade decorre exatamente da presença do
povo como elemento humano na conformação do Estado.

Desde os primórdios do Estado Moderno, o povo foi componente indiscutivelmente necessário,
para a conformação desse novo detentor do poder. Com o aperfeiçoamento do Estado e sua evolução
até o estágio atual de Estado Democrático de Direito, tornou-se imprescindível definir o significado e o

9 SALGADO, 1986. P. 296.
10 DALLARI, 1987. P. 128.
11 BOBBIO, 1992. P. 153.
12 MÜLLER, 2000. P. 87.
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alcance preciso desse “povo”, empregado com desenvoltura pelas constituições democráticas e por aquelas
ditas democráticas. Essa necessidade se agudizou à medida que o próprio Estado passou a buscar os
sentidos de “democracia” e “soberania popular”. Nas palavras de Friedrich Müller:

“Aqui se trata do conceito jurídico ou, mais precisamente, dos modos de
emprego da expressão ‘povo’ nos textos das normas de uma constituição
democrática; de uma constituição, para dizê-lo em outros termos, que quer
justificar o seu aparelho de Estado e o exercício de sua violência/do seu
poder enquanto ‘democráticos’. ‘Quem é o povo?’ transmuda-se aqui na
pergunta: como se pode empregar ‘povo’ nesse contexto, caso a pretensão
de legitimidade ‘do governo do povo’ deva fazer suficientemente senti-
do?”13

Essencialmente, trata-se, pois, de buscar legitimar as ações do Estado ou, antes, a existência
mesma do Estado. Nesse ponto, é de se ressaltar que tanto Müller, quanto Ralph Christensen – na
Introdução à obra “Quem é o povo” - alertam que essa legitimação deve ser almejada dentro de uma
perspectiva democrática e que sua busca deve ser constante, não se podendo cair na armadilha de uma
“democracia pronta”, que se deixa engessar assim que é reconhecida como um regime popular e, portan-
to, livre das ameaças do autoritarismo ou da violência bárbara.

De volta ao conceito de Lincoln - democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo
- , será preciso delinear, com a máxima exatidão, de que “povo “ se está falando. A legitimação democrá-
tica decorre do emprego correto do conceito de “povo”, que, como já se ressaltou, é plurívoco. Daí os
quatro meios de se entender a utilização do povo nas constituições dos Estados.

4. “POVO” COMO POVO ATIVO

Uma primeira identificação do povo é facilmente possível através da leitura de uma constituição
que se pretenda democrática.

“O povo ativo está definido ainda mais estreitamente pelo direito positivo (textos de nor-
mas sobre o direito a eleições e votações, inclusive a possibilidade de ser eleito para diversos
cargos públicos).”14

A Constituição Federal do Brasil, de 1988, principia com uma previsão clara, nesse sentido:
“Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente”.15

Ele corresponde à instância maior de legitimação de um regime representativo e está presente
como eleitor ou como votante, em qualquer espécie de consulta sobre os rumos do Estado. Há que se
distinguirem, pois, eleições de votações.

Nas eleições, o povo é chamado a escolher seus representantes. Ocupantes de cargos políticos
de direção (presidentes, governadores) e de cargos pertencentes ao poder legislativo devem ser ungidos
pelo voto popular, como pressuposto de capacidade para agir em nome da maioria. Especialmente aque-
les que recebem a incumbência de elaborar a constituição precisam ter a origem do seu exercício do
poder reconhecida pelo povo.

Quanto mais radical for o modelo democrático, mais numerosos serão os postos a serem preen-
chidos através do critério da escolha popular dos ocupantes. Assim, cargos de direção em empresas
públicas, administradores regionais, dirigentes de 2° ou 3° escalão da administração pública tendem a
passar pelo crivo eleitoral, ainda que o universo de eleitores seja restrito, em determinados casos.

13 MÜLLER, 2000. P. 52.
14 MÜLLER, 2000. P. 79.
15 BRASIL. Constituição Federal, promulgada em 5.10.88, art. 1°, parágrafo único.
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Mais que a simples escolha dos ocupantes desses cargos, primordial é que o preenchimento de
cargos com competências decisórias e de criação de normas de funcionamento da sociedade seja feito de
modo democrático.

Segundo Müller:
“A idéia fundamental da democracia é a seguinte: determinação normativa
do tipo de convívio de um povo pelo mesmo povo. Já que não se pode ter o
autogoverno, na prática quase inexeqüível, pretende-se ter ao menos a
autocodificação das prescrições vigentes com base na livre competição entre
opiniões e interesses, com alternativas manuseáveis e possibilidades efica-
zes de sancionamento político.”16

Como muitas vezes o direito é criado também através de normas infraconstitucionais, nada mais
lógico que os responsáveis por esses atos normativos sejam oriundos de uma escolha popular.

Atualmente, entretanto, o exercício dos direitos eleitorais tem encontrado fortes resistências
junto à população, numa clara demonstração de esgotamento do modelo democrático representativo.
Uma “crise da representação política” está presente em escritos de vários autores e significa um risco para
os fundamentos do ideário democrático, pois mina a essência participativa do regime e não apresenta
opções, além da adoção da ditadura.

Essa crise se apresenta em países com longa história de lutas pela democracia, como a França
e a Itália, e pode ser reconhecida também em países de formação mais recente, como a Austrália17, com
conseqüências graves, conforme aponta Alain Touraine:

“Os eleitores deixaram de se sentir representados; e exprimem tal senti-
mento ao denunciarem uma classe política cujo único objetivo seria seu
próprio poder e, por vezes, até mesmo o enriquecimento pessoal de seus
membros.”18

Os E.U.A. são um exemplo alarmante disso. Conforme dados apresentados por Müller:
“Isso se expressa diretamente na participação tendencialmente decrescen-
te nas eleições: na sua primeira eleição, Ronald Reagan tinha obtido os
votos de menos de 30% dos eleitores, nau sua segunda eleição, Bill Clinton
tinha obtido mal e mal 25% dos votos dos eleitores; e a participação nas
eleições de 1994 para o Congresso Nacional dos EUA foi de 38%.”19

Igualmente, nas eleições do ano 2000, o eleitor norte-americano demonstrou enorme desinte-
resse pelo pleito presidencial e pesquisas do “Centro de Imprensa, Política e Políticas Públicas Joan
Shorestein”, ligado à Escola de Governo John f. Kennedy, da Universidade de Harvard, mostravam, às
vésperas do escrutínio, que 70% dos eleitores que não votam e 67% dos eleitores votantes manifestavam
a mesma opinião: de que a campanha era um “teatro”20.

O professor Paulo Sérgio Pinheiro apresentou, em palestra proferida na Escola do Legislativo
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, em 24/10/1994, os seguintes números, relativos à abstenção
eleitoral:

16 MÜLLER, 2000. P. 57.
17 TOURAINE, 1996. P. 79.
18 TOURAINE, 1996. P. 18.
19 MÜLLER. Legitimidade como conflito concreto do direito positivo. In: Cadernos da Escola do Legislativo, Belo
Horizonte, n. 9. p. 20, jul./dez. 1999.
20 Cf. artigo de Sandra Nascimento, O desinteresse do eleitor americano, Jornal “Gazeta Mercantil”, 6.12.00, p. A-3.
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“Nas grandes democracias, vale dizer, no G7, o Grupo dos Sete, as elei-
ções revelam altos níveis de abstenção. Nas últimas eleições na França,
chegou-se ao patamar de 50%, ou seja, metade dos votantes. Nos Estados
Unidos, índices de 30, 40, 50% de abstenção são normais.”21

A Suíça, país de secular tradição democrática, também dá mostras de esgotamento do modelo
político representativo, o que fica patente através da análise dos índices de participação popular em
eleições para escolha dos membros do Conselho Nacional, uma das câmaras componentes da Assem-
bléia federal suíça: em 1919, a taxa de comparecimento às eleições nacionais foi de 80,4% do eleitorado;
já em 1922, o índice caía para 76,4%; durante décadas manteve-se nessa faixa, até que, em 1959, sofreu
nova retração considerável, para 68,5%; daquele ano em diante, a queda dos índices foi constante e,
conforme os últimos dados verificados, de 1983, a participação popular nas eleições era de apenas
48,9% do total dos eleitores habilitados a votar22.

Os índices de abstenção eleitoral e de aproveitamento de votos em cada eleição demonstram a
insatisfação da população diante do atual modelo democrático.

No Brasil, em 1998, durante a importante eleição que decidiu a escolha do Presidente da Repú-
blica, de Governadores de Estados, de Senadores e de Deputados Federais e Estaduais, o Tribunal
Superior Eleitoral23 constatou um não-comparecimento de 21,49% do eleitorado. Isso, com o voto obri-
gatório em vigor24.

No mesmo pleito, verificou-se que 8,03% dos votos foram brancos e 10,67% dos eleitores
votantes anularam sua escolha. Isso, para a escolha considerada mais “importante”, a de Presidente da
República.

Desses índices, decorre a constatação de que o candidato eleito, Fernando Henrique Cardoso,
obteve apenas 33,8% dos votos do total de 106.101.067 eleitores registrados e habilitados a proceder à
escolha.

O resultado não representa nenhuma novidade, tendo sido observada situação equivalente nas
eleições de 1989, apesar da disputa bem mais acirrada que se deu entre os principais candidatos à
Presidência.  Fernando Henrique Cardoso se elegeu, naquela ocasião, com apenas 36,28% dos votos
válidos, enquanto outros 33,15% dos eleitores (algo em torno de 31 milhões) simplesmente não se mani-
festaram, pois se abstiveram, votaram em branco ou anularam seu voto.

21 PINHEIRO. Os limites da consolidação da democracia no Brasil, in: Cadernos da Escola do Legislativo, Belo

Horizonte, n° 3, jan/jun de 1995. p. 19.
22 Os dados foram extraídos do trabalho de Jean François Aubert, Instituzioni politiche svizzere, 1986. p. 253.
23 Site da internet:  em 19/9/1999.
24 A Constituição Federal dispõe:
Art. 14.  A  soberania  popular  será  exercida  pelo  sufrágio  universal  e  pelo  voto  direto  e  secreto, com valor igual
para todos, e, nos termos da lei, mediante:
[...]
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II - facultativos para:
a) analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.”
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Ao menos em parte, uma explicação para o problema poderia ser essa, esboçada por Müller:
“Os dispositivos do direito eleitoral atingem cada vez mais os seus limites;
fracassam cada vez mais, enquanto garantidores da legitimação democrá-
tica, na medida em que são vistos como dispositivos necessariamente ape-
nas formais.”25

É preciso, pois, propiciar outros mecanismos de intervenção popular na vida do Estado, de
modo a incrementar o acesso às decisões e a transformar o desinteresse em efetiva participação.

Outras formas de participação popular na definição do direito a ser criado vão se dar através
das votações em consultas plebiscitárias, referendárias ou através da iniciativa popular de leis.

Aqui não se trata mais da escolha de representantes, mas de influir imediatamente em algumas
decisões de caráter político, através do voto.

Na perspectiva desse modelo de participação direta do povo nas decisões, Pateman se refere a
uma “teoria da democracia participativa”, cujos expoentes seriam Rousseau, Stuart Mill e G.D.H. Cole,
para os quais a “participação” é o fermento necessário para o crescimento e desenvolvimento da demo-
cracia, como meio de exercício social do poder.

Rousseau foi o primeiro dos teóricos da democracia a considerar a importância da participação
na construção desse regime político. Para ele, a participação  possui enorme relevância26:

1. em primeiro lugar, pelo seu caráter educativo27;

2. também como modo de “proteger os interesses privados e de assegurar um bom governo”28;

3. como meio de libertar o indivíduo, na medida em que funciona como forma de controle sobre
os que executam a lei e sobre seus representantes;

4. “permite que as decisões coletivas sejam aceitas mais facilmente pelo indivíduo”29;

5. por fim, como meio de integração do indivíduo em sua comunidade.

Na esteira do pensamento de Rousseau, a participação se configuraria como prática educativa
auto-alimentadora.

Nesse sentido, Hirst assinala que “o sociólogo Émile Durkheim definiu a democracia não
em termos de um conjunto de instituições representativas, mas como uma condição de interação
efetiva, baseada no trânsito adequado de informação entre o Estado e a sociedade civil”30, num
processo de contínuo aprendizado e cujo resultado deverá ser a criação de laços cada vez mais fortes
entre o indivíduo e a instituição estatal.

As perspectivas de criação e implementação de novas formas de interferência nas discussões
políticas podem ser reunidas em torno da designação de “democracia participativa”. O termo é utilizado
por Carole Pateman; por Bobbio, ao relacionar os problemas do sistema político contemporâneo e as

25 MÜLLER. Legitimidade como conflito concreto do direito positivo. In: Cadernos da Escola do Legislativo, Belo
Horizonte, n. 9. p. 21, jul./dez. 1999.
26 Cf., a propósito, as análises de Carole Pateman (1992. p. 38-42).
27 Essa é a principal função da participação para Rousseau, segundo Pateman (1992. p. 38): “A função central da
participação na teoria de Rousseau é educativa, considerando-se o termo ‘educação’ em seu sentido mais amplo”.
Igualmente apontam a importância da educação Stuart STUART MILL e G. D. H. Cole, ainda de acordo com Pateman
(1992. p. 46-55).
28 PATEMAN, 1992. P. 38.
29 PATEMAN, 1992. P. 41.
30 HIRST, 1992. P. 42.
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possíveis soluções aplicáveis31; por Touraine, na sua importante obra O que é a democracia?32; por J. J.
Gomes Canotilho, no seu Direito constitucional, em que assinala que “a teoria da democracia participativa
considera-se como teoria crítica da teoria pluralista e como alternativa para o impasse do sistema repre-
sentativo”33; entre os autores nacionais que se ocuparam com o tema da participação, do ponto de vista
jurídico, o termo é usado por José Afonso da Silva34; por Diogo de Figueiredo Moreira, em interessante
monografia intitulada Direito da participação política35; pelo professor José Alfredo de Oliveira Baracho,
na sua Teoria geral da cidadania36; também, em dois trabalhos de mestrado pesquisados: o de Adrian
Sgarbi37, voltado à análise do referendo, e o de Fabiana de Menezes Soares38, com ênfase no direito de
participação junto à administração pública.

No âmbito dessa democracia participativa, encontramos a chamada democracia semidireta39 e
todos os institutos de intervenção utilizados por ela, gerando o que Maria Victoria Benevides chama de
“complementariedade entre representação tradicional (eleição de representantes no Executivo e
no Legislativo, principalmente) e formas de participação direta (votação em questões de interesse
público)”.40

A previsão e a utilização de meios de interferência direta dos cidadãos nas escolhas políticas do
Estado se coadunam com a crença de que a participação cada vez maior é o caminho encontrado para o
melhor funcionamento de uma democracia que se pretende mais efetiva e real. Porém, a utilização desses
instrumentos ainda esbarra em uma dificuldade prática: a atribuição do direito de participar tende a se
esgotar na noção de “cidadão”, numa delimitação inadmissível do alcance do conceito de “povo”, que
Müller critica:

“Não há nenhuma razão democrática para despedir-se simultaneamente
de um possível conceito mais abrangente de povo: do da totalidade dos
atingidos pelas normas: one man one vote.”41

5. “POVO” COMO INSTÂNCIA GLOBAL DE ATRIBUIÇÃO DE LEGITIMIDADE

Esse sentido de povo só pode ser admitido em situações em que o “povo ativo” existe. Isso
corresponde a dizer que apenas em sociedades democráticas é possível observar-se essa instância atributiva
do povo.

31 Em passagem de sua A era dos direitos (1992. p. 151), diz Bobbio: “Dos quatro remédios de que falamos no item
anterior, o que parecia mais decisivo, o quarto (ou o controle a partir de baixo, o poder de todos, a democracia
participativa , o Estado baseado no consenso, a realização no limite do ideal rousseauísta da liberdade como autonomia),
é também aquele para o qual se orientam, com particular intensidade, as formas mais recentes e mais insistentes de
contestação.”
32 TOURAINE, 1986: 20.
33 CANOTILHO, 1991. P. 413.
34 SILVA, 1996:  136, passim.
35 MOREIRA NETO, 1992: XVII, passim.
36 BARACHO, 1995. P. 4.
37 SGARBI, 1999. P. 81, passim.
38 SOARES, 1996. P. 69, passim.
39 Segundo Canotilho (1999. p. 288): “O arquétipo dos Town Meetings americanos ou dos Landsgemeinde suíços
desapareceu quase por completo nas democracias constitucionais complexas. Não desapareceram, porém, os mecanis-
mos político-constitucionais de democracia semidirecta, progressivamente presentes nas constituições modernas de
vários Estados (França, Áustria, Alemanha, Itália, Suécia).”
40 BENEVIDES, 1991. P. 15.
41 MÜLLER, 2000. P. 58
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Segundo Müller, “o  povo como instância de atribuição está restrito aos titulares da naciona-
lidade, de forma mais ou menos clara nos textos constitucionais”42 e sua importância é tão maior quanto
mais freqüente for a presença de ocupantes de cargos com funções estatais que não passam pelo proces-
so de escolha popular.

Ao declarar que “todo o poder emana do povo”, uma certa constituição está a afirmar que,
ainda que indiretamente ou por via transversa, todo e qualquer exercente de parcela do poder do Estado
somente pode desempenhar suas tarefas se o fizer em conformidade com a vontade do povo e por
delegação deste.

Conforme as palavras de Müller:
“Os poderes ‘executantes’ Executivo e Judiciário não estão apenas institu-
ídos e não são apenas controlados conforme o Estado de Direito; estão
também comprometidos com a democracia. O povo ativo elege os seus
representantes; do trabalho dos mesmos resultam (entre outras coisas) os
textos da normas; estes são, por sua vez, implementados nas diferentes
funções do aparelho de Estado; os destinatários, os atingidos por tais atos
são potencialmente todos, a saber , o ‘povo’ enquanto população. Tudo
isso forma uma espécie de ciclo de atos de legitimação, que em nenhum
lugar pode ser interrompido (de modo não-democrático). Esse é o lado
democrático do que foi denominado estrutura de legitimação. (...) Parece
plausível ver nesse caso o papel do povo de outra maneira, como instância
global da atribuição de legitimidade democrática. É nesse sentido que são pro-
feridas e prolatadas decisões judiciais ‘em nome do povo’.”43

Nesse sentido, ainda, é que não se pode mais admitir a máxima de que “a justiça tarda, mas não
falha”. Evidentemente, a justiça que vem tarde não é justiça, mas mero ato de desincumbência de uma
obrigação funcional por parte do juiz. Como explicar a um membro da sociedade que seu processo,
iniciado em 1991, ainda está pendente de julgamento? Como dizer que se está fazendo Justiça, quando os
operadores do direito se valem do processo como fim em si mesmo, no lugar de instrumento para se
alcançar uma solução eqüânime e boa para as partes e para toda a sociedade? Como decisão do Estado,
que deve responder aos anseios dos que aguardam uma solução, a sentença tem, efetivamente, que se
revestir desse poder atribuído pelo povo e fazer-se respeitar.

Enquanto instância de atribuição, o povo pressupõe a existência de condições mínimas de fun-
cionamento de um Estado Democrático de Direito, tais como: livre acesso ao Judiciário, respeito às
garantias processuais da ampla defesa e do contraditório, possibilidade de recurso contra decisões admi-
nistrativas e judiciais, respostas céleres e eficazes por parte das instâncias decisórias.

Trata-se de uma função normativa do povo, “de uma instância permanente, diante da qual o
poder de Estado é responsável, perante a qual ele deve defender efetivamente o exercício de sua
atividade ‘de poder violência’”44.

Para Müller, essa função do povo imprescinde do respeito aos direitos fundamentais do homem
e somente à medida que esses direitos estiverem minimamente garantidos é que o emprego desse signifi-
cado pode contribuir para legitimar o Estado. Do contrário, estar-se-á empregando o conceito de povo
com função meramente icônica.

42 MÜLLER, 2000. P. 79.
43 MÜLLER, 2000. P. 60.
44 MÜLLER, 2000. P. 62.
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6. “POVO” COMO “ÍCONE”

É verdade que o Estado possui a primazia e a exclusividade do emprego da violência, como
forma de fazer cumprir suas normas. Porém, Müller lembra que essa prerrogativa está radicalmente asso-
ciada à condição de legitimidade desse Estado.

“O Estado Constitucional possui o monopólio do exercício legítimo da violência, não o
monopólio do exercício ilegítimo da mesma.”45

Como nem sempre o Estado está efetivamente investido de legitimidade – ao contrário, muitas
vezes se trata de um Estado autoritário e anti-democrático – surge então a função do povo como ícone.

“O povo icônico refere-se a ninguém no âmbito do discurso de legitimação. Ocorre que por
ocasião da politização crescente e de um emprego ainda pseudo-sacral (mitologia revolucionária
do ‘povo’) as inclusões e exclusões assumem um tom enérgico.”46

A prática dos Estados termina por demonstrar o quão freqüente é o emprego do povo como
ícone.

Discursos inflamados no parlamento estão sempre recheados de referências “ao povo”, quan-
do, verdadeiramente, tratam-se de situações em que a defesa é de um interesse particular e, não raras
vezes, escuso. No Brasil, a urgência de uma reforma eleitoral é unanimidade entre os políticos mais sérios
e os estudiosos do Direito Político. Afinal, em meio aos que se elegem para o Congresso Nacional, há
dezenas de meliantes, cujo maior objetivo com a eleição é obter a proteção da  imunidade parlamentar
que, entre nós, parece mais um direito à “impunidade parlamentar”.

Nessa condição, o povo se revela como conceito mágico, maleável e vazio de significado, pois
se torna justificativa para qualquer tipo de política e para todo tipo de ação do Estado ou do ocupante de
cargo de direção do Estado. Em certa medida, esse mau-uso decorre do fato de que “povo não é um
conceito descritivo mas claramente operacional” 47, no dizer de Fábio Konder Comparato. São tam-
bém históricas as interpretações equivocadas acerca dos significados de povo, como, e.g., também res-
salva Comparato, demonstrando que muito do que se diz sobre a classificação dos regimes de governo de
Aristóteles está incorreto.

Conforme a lição de Müller,
“o povo como ícone, erigido em sistema, induz a práticas extremadas. A
iconização consiste em abandonar o povo a si mesmo; em ‘desrealizar’ a
população, em mitificá-la (naturalmente já não se trata há muito tempo
dessa população), em hipostasiá-la de forma pseudo-sacral e em instituí-la
assim como padroeira tutelar abstrata, tornada inofensiva para o poder-
violência – ‘notre bom peuple’.
Ou, caso a população real tiver dimensões que atravanquem os planos de
legitimação, importa ‘criar o povo’, o que se faz por meio de medidas ex-
ternas: colonização, reassentamento, expulsão, liquidação; mais recente-
mente também por meio da ‘limpeza étnica’, um neologismo bárbaro a
denotar uma velha práxis bárbara ”48.

45 MÜLLER, 2000. P. 66.
46 MÜLLER, 2000. P. 79
47 COMPARATO. In: MÜLLER, 2000. P. 13.
48 MÜLLER, 2000. P. 67.
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A previsão e a implantação de instrumentos de maior participação popular, a conquista de
espaços de discussão e debate sobre os problemas do Estado e a abertura de canais institucionais de
interferência do povo nas decisões pode ser um caminho para a desmitificação do conceito de povo.

Nesse rumo, a Constituição do Brasil, de 1988, operou alguns avanços como, e. g., a criação
do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Mesmo que em formação e ainda muito dependentes,
para sua implementação, da vontade dos próprios parlamentares, que se sentem extremamente ameaça-
dos pelo exercício desses direitos, são instrumentos importantes e que devem ser explorados em busca da
superação dessa noção de povo como ícone. Assim também crê Friedrich Müller:

“Mas se o povo – mesmo no conjunto normativamente restrito de povo ativo – deve
apresentar-se como sujeito político real, fazem-se necessárias instituições e, por igual, procedimen-
tos: a eleição de uma assembléia constituinte, o referendo popular sobre o texto constitucional,
instituições jurídicas plebiscitárias, eleições livres e destituição por meio do procedimento
plebiscitário e votação. Alternativas e sanções devem ser normatizadas de forma cogente no to-
cante aos procedimentos. A pequena lâmpada diante do ícone pode extinguir-se; o povo – nem que
seja apenas o seu conjunto parcial dos cidadãos titulares de direitos ativos – entra em cena como
destinatário e agente de responsabilidade e controle.”49

7. “POVO” COMO DESTINATÁRIO DE PRESTAÇÕES CIVILIZATÓRIAS DO ESTADO

Foi também Rousseau quem, primeiramente, falou em povo como agente político fundamental.
De um lado, nos primórdios do Estado Moderno, Montesquieu e Locke acreditavam num mo-

delo em que os deputados seriam verdadeiros representantes do povo, com liberdade para agir em seu
nome, como se exercessem uma parcela da soberania originária, sendo certo que, uma vez escolhido, o
representante possuía plena autonomia para decidir em nome de seus representados.

Rousseau, por seu turno, considerava que o poder soberano, cujo detentor primeiro é o povo,
uno e indivisível, é totalmente atribuído ao Estado, quando de sua constituição. O choque de opiniões foi
flagrante, desenrolando-se acirrada disputa quanto ao modelo de democracia a ser adotado.

Rousseau não admitia uma soberania divisível e, tampouco, que o povo pudesse delegá-la a
representantes escolhidos para o fim de substituí-lo na tarefa única de decidir as questões políticas do
Estado.

Em suma:
“Afirmo, pois, que a soberania, não sendo senão o exercício da vontade
geral, jamais pode alienar-se, e que o soberano, que nada é senão um ser
coletivo, só pode ser representado por si mesmo. O poder pode transmitir-
se; não, porém, a vontade.”50

E prossegue, sustentando o caráter inalienável da soberania, cujo detentor é o povo, que deverá
exercê-la através dos mecanismos da democracia direta, decidindo, sempre, aquelas questões políticas
cruciais para a vida do Estado:

“A soberania é indivisível pela mesma razão por que é inalienável, pois a
vontade ou é geral, ou não o é; ou é a do corpo do povo, ou somente de
uma parte. No primeiro caso, essa vontade declarada é um ato de sobera-
nia e faz lei; no segundo, não passa de uma vontade particular ou de um
ato de magistratura, quando muito, de um decreto.”51

49 MÜLLER, 2000. P. 73.
50 ROUSSEAU, 1987. P. 43-44.
51 ROUSSEAU, 1987. P  44.
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Diante da possibilidade da representação política, Rousseau postou-se, invariavelmente, de
maneira muito crítica, não aderindo tranqüilamente à idéia. Assim é que, para ele,

“a soberania não pode ser representada pela mesma razão por que não
pode ser alienada, consiste essencialmente na vontade geral e a vontade
absolutamente não se representa. É ela mesma ou é outra, não há meio-
termo. Os deputados do povo não são, nem podem ser seus representantes;
não passam de comissários seus, nada podendo concluir definitivamente.
É nula toda lei que o povo diretamente não ratificar; em absoluto, não é
lei”. 52

Como se vê, para Rousseau a possibilidade de delegação de poderes do povo a um represen-
tante sugeriria uma grande farsa, maquiando a verdadeira noção de democracia, em que o poder deveria
ser exercido por todos, através de instrumentos de intervenção direta nas decisões políticas. Rousseau
admitia a existência dos deputados do povo, mas alimentava a idéia de uma atuação mínima dos repre-
sentantes eleitos e de um campo de deliberação restrito, que lhes caberia, independentemente de uma
manifestação popular acerca do tema em discussão.

Segundo Müller,
“com o projeto de uma república de leis em termos de democracia popular,
dirigida pela volonté générale e com isso orientada em termos de conteúdo
pelo bem comum (bien commun), Rousseau abandona o discurso icônico
sobre o povo. Os atingidos pelas decisões, os outorgantes da norma devem
ser idênticos ao conjunto dos destinatários da norma”53.

Importa recapitular as funções do povo até aqui expostas. Seja como povo ativo, como instân-
cia global de atribuição ou como ícone, sempre se esteve tratando de uma determinada parcela delimitada
da população, jamais de toda ela. Assim é que cumpre perguntar, com Müller:

“O povo enquanto cidadania ativa abrange apenas os eleitores; o povo
enquanto instância de atribuição compreende, via de regra, os cidadãos do
respectivo país. O ícone é intocável, não diz respeito a nenhuma pessoa
viva. E o que pode a população em meio a tudo isso? Pode também ela
legitimar democraticamente, à sua maneira?”54

O eleitorado não pode ser considerado como todo o povo e as decisões que toma nem sempre
estão de acordo com a vontade geral. Aliás, diante da ocorrência desse tipo de discrepância é que
Aristóteles concebeu sua classificação das formas de governo - costumeiramente confundida sob o enten-
dimento de que o ponto distintivo principal seria a questão do número de ocupantes do poder – e também
as manifestações degeneradas, correspondentes a cada uma delas:

“Os governos viciados são: a tirania para a realeza, a oligarquia para a
aristocracia, a demagogia para a república. A tirania é uma monarquia
que não em outro objeto além do interesse do monarca; a oligarquia só
enxerga o interesse dos ricos; a demagogia só enxerga o dos pobres. Ne-
nhum desses governos se ocupa de interesse geral.”55

52 ROUSSEAU, 1987. P. 107-108.
53 MÜLLER, 2000. P. 71.
54 MÜLLER, 2000. P. 75.
55 ARISTÓTELES, 1965. P. 116.
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Assim, o fundamental é ter-se em vista como o poder é exercido e não, simplesmente, por
quantos ele é exercido.

Se é verdade que é bem mais fácil reduzir-se o alcance de “povo” àquela parcela que está apta
a participar de eleições e votações, também é certo que isso significa um empobrecimento da idéia de uma
soberania popular, que passaria a ser apenas uma soberania de parte do povo. Nesse sentido, conforme
salienta José Afonso da Silva,

“há uma tendência reacionária para reduzir o povo ao conjunto dos cida-
dãos, ao corpo eleitoral, como se os membros deste fossem entidades
abstratas, desvinculadas da realidade que os cerca, como se ao votar o
cidadão não estivesse sob a influência de suas circunstâncias de fato e ide-
ológicas, não estivesse fazendo-o sob a influência de seus filhos, seu cônju-
ge, seu amante, namorado, namorada, noivo, noiva, e também de seu gru-
po, oficina, fábrica, escritório, mais ainda: de seus temores, da fome dos
seus, das alegrias e das tristezas. O corpo eleitoral não constitui o povo,
mas simples técnica de designação de agentes governamentais”.56

A questão é de se saber se o povo está todo contido entre os que se apresentam como povo
ativo, ou se haveria pessoas que não são eleitoras, mas que também merecem a condição de titular da
soberania. Mais: a legitimidade perseguida por um regime democrático pode ser suficientemente justificada
pelo recurso ao povo enquanto corpo eleitoral? Eis a resposta de Müller:

“O corpo de textos de uma democracia de conformidade com o Estado de
Direito se legitima por duas coisas: em primeiro lugar procurando dotar a
possível minoria dos cidadãos ativos, não importa quão mediata ou imedi-
atamente, de competências de decisão e de sancionamento claramente de-
finidas; em segundo lugar e ao lado desse fator de ordem procedimental, a
legitimidade ocorre pelo modo, mediante o qual todos, o ‘povo inteiro’, a
população, a totalidade dos atingidos são tratados por tais decisões e seu
modo de implementação. (...) Podemos denominar essa camada funcional
do problema ‘o povo como destinatário de prestações civilizatórias do Es-
tado’, como ‘povo-destinatário’.”57

É evidente que nem todos os componentes do povo poderão ser encontrados entre os eleitores,
ou sequer entre os detentores da nacionalidade de um certo país. O que dizer dos loucos, dos estrangei-
ros não naturalizados, daqueles que estão apenas de passagem? Também esses merecem a proteção do
direito e se submetem às normas vigentes em um determinado Estado. Afinal,

“por causa de ‘one man one vote’, de uma afirmação que não é nenhuma
norma superior sem alternativas, o povo ativo e o povo enquanto instância
de atribuição devem ser aproximados na medida do possível em termos de
política constitucional; (...) assim e.g. o direito eleitoral municipal para (de-
terminados grupos de) estrangeiros, ainda que eles não devam receber ne-
nhum direito eleitoral para o Legislativo.”58

56 SILVA, 1996. P. 136.
57 MÜLLER, 2000. P. 76-7.
58 MÜLLER, 2000. P. 113.
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Evidentemente essa proposta adquire contornos mais complexos, em um Estado em que o
município alcançou o status de entidade constitutiva da federação, como é o caso brasileiro, a partir da
Constituição de 1988.

Nessa linha, Müller conclui que ninguém pode, pois, ser excluído da noção de povo como
destinatário:

“Por fim, ninguém está legitimamente excluído do povo-destinatário; tam-
bém não e. g. os menores, os doentes mentais ou as pessoas que perdem –
temporariamente – os direitos civis. Também eles possuem uma pretensão
normal ao respeito dos seus direitos fundamentais e humanos, à proteção
do inquilino, à proteção do trabalho, às prestações da previdência social e
a circunstâncias de fato similares, que são materialmente pertinentes no
seu caso.”59

Afora, portanto, a noção de povo como ícone, todas as outras são úteis e se prestam à legitimação
de um Estado democrático:

“As invocações do povo legitimador nos textos das normas apresentam-se
como direito constitucional com caráter de obrigatoriedade na República
Federativa do Brasil; a legitimidade dessa constituição bem como a da
constituição alemã deve poder deixar  vincular-se no plano da realidade ao
povo ativo, ao povo enquanto instância de atribuição e ao povo-
destinarário.”60

8. EXCLUSÃO

Preocupação constante do jurista, como de todo aquele que se ocupe da interpretação da
realidade, em busca da superação dos obstáculos rumo à realização da justiça social e da implantação de
um modelo verdadeiramente igualitário, deve ser a questão dos mecanismos de exclusão de enormes
contingentes de pessoas, retirando-lhes direitos básicos, inclusive o de se integrarem ao povo.

Nas palavras de Müller:
“Trata-se aqui da discriminação parcial de parcelas consideráveis da po-
pulação, vinculada preponderantemente a determinadas áreas; permite-se
a essas parcelas da população a presença física no território nacional, em-
bora elas sejam excluídas tendencial e difusamente dos sistemas
prestacionais econômicos, jurídicos, políticos, médicos e dos sistemas de
treinamento e educação, o que significa ‘marginalização’ como
subintegração. Esse fenômeno não se restringe a países periféricos.”61

Retomando os dados acima apresentados sobre o desinteresse do povo em participar das elei-
ções - situação verificada em países ricos e pobres – sobressai uma conclusão preocupante: a diminuição
da participação gera uma nova espécie de carência, a “pobreza política”62.

59 MÜLLER, 2000. P. 79-80.
60 MÜLLER, 2000. P. 90.
61 MÜLLER, 2000. P. 91.
62 A esse respeito, MÜLLER nos remete a texto de A. Schrader, conforme nota de rodapé 69, p. 93, do seu “Quem é o
povo?”.
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Relevantes, nesse sentido, são: o grau de desinformação e a falta de educação política da soci-
edade.

Na condição de sujeito desinformado e sem acesso aos meios necessários para se informar, não
se obtêm os instrumentos necessários para fazer uma boa avaliação, seja do candidato, no momento do
voto, seja em relação ao desempenho dos eleitos, durante o período de duração dos respectivos manda-
tos. O resultado desse descompasso entre a “idéia” de democracia e sua efetiva prática deságua no que
se convencionou chamar de “ditadura da maioria”63.

Uma ditadura pela via de deliberações tomadas por uma minoria esclarecida, que impõe sua
vontade sob a aparência de uma decisão discutida e elaborada coletivamente pela sociedade, mas que, na
realidade, é apenas o ponto de vista de um grupo privilegiado que faz mau uso dos mecanismos democrá-
ticos, aproveitando-se do desinteresse e da desinformação populares.

Nesse ponto, Tocqueville alerta para os riscos de um governo democrático em que vigore a
“onipotência da maioria”64, sem freios e sem limites para suas decisões:

“Portanto, quando vejo concederem o direito e a faculdade de fazer tudo a
uma força qualquer, seja ela chamada povo ou rei, democracia ou aristo-
cracia, seja ela exercida numa monarquia ou numa repúblico, digo: aí está
o germe da tirania.”65

Para Tocqueville (1998: 304), o risco de uma tirania da maioria, sem limites e dissociada de
valores mais elevados66, é tão sério que poderia significar a perda da própria liberdade, com conseqüên-
cias incalculáveis a partir do momento em que as minorias, subjugadas, apelassem para o uso da força e
da violência materiais.

Soma-se a essa condição desfavorável uma crescente disseminação, nas sociedades atuais, de
que a política é algo “sujo” e “desonesto”, em que somente se envolve quem “quer se dar bem”. Essa
visão estreita do papel a ser desempenhado socialmente pela política afasta cada vez mais os cidadãos
dos fóruns de debates, impedindo o seu amadurecimento político e criando um modelo representativo da
vontade apenas de uma minoria que se dispõe a participar e questionar o modelo existente.

Vê-se, assim, desmoronar o princípio tão caro do respeito à vontade da maioria, cujas bases
morais, segundo Tocqueville (1998: 290-291), seriam: a) há mais sabedoria em muitos homens reunidos
do que num só; b) os interesses da maioria devem ter preferência sobre os da minoria.

Em uma perspectiva de perpetuação de um determinado grupo no poder, não faz sentido a
defesa da regra da maioria, cujo principal mérito seria o de proporcionar o reconhecimento da vontade do
povo, desde que a possibilidade de se tornar majoritário estivesse aberta a todos os grupos que disputam
o poder.

Bobbio, em exame ao pensamento de Mill, indica que “um dos remédios contra a tirania da
maioria está exatamente no fato de que, para a formação da maioria, participem das eleições
tanto as classes abastadas [...] quanto as classes populares, desde que paguem um imposto por
menor que seja”67 e “o segundo remédio contra a tirania da maioria consiste, para Mill, numa

63 O termo  utilizado por Tocqueville é “tirania da maioria”(1998. p. 294). A preocupação com esse tema está presente em
vários autores, conforme cita Touraine (1996. p. 116): Royer-Collard, Guizot, Madison, Hamilton e Robert Dahl.
64 TOCQUEVILLE, 1998. P. 294-323.
65 TOCQUEVILLE, 1998. P. 296.
66 Tocqueville (1998: 305) afirma que “a justiça é o objetivo a que deve tender todo governo; é a finalidade que se
propõem os homens ao se reunirem” e, por isso, é chamado por Touraine (1996: 121) de “um homem do século XVIII”,
defensor dos grandes princípios humanistas.
67 BOBBIO,  Liberalismo e democracia. 1994. P. 69.
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mudança do sistema eleitoral, isto é, na passagem do sistema majoritário [...] para o sistema
proporcional [...] que assegura uma adequada representação também às minorias”.68

Touraine indica, criticando, a solução para o risco de uma “ditadura da maioria”, encontrada por
autores considerados democráticos - como o constitucionalista britânico Bagehot, ou como Mill, em certa
medida - de impor limites ao acesso ao poder. Esse caminho é condenado pelo autor francês e chamado
por ele de “concepção elitista da democracia” 69.

A resposta possível à armadilha da regra absoluta da maioria é, para Touraine, a defesa do papel
da soberania popular como freio a todo tipo de totalitarismo ou governo oligárquico, à medida que age
como escape para os grupos minoritários:

“Mas em que condições é que a idéia de soberania popular conduz à demo-
cracia? Com a condição de que não seja triunfante e permaneça um prin-
cípio de oposição ao poder estabelecido, seja ele qual for. Prepara para a
democracia se, em vez de dar uma legitimidade sem limites a um poder
popular, introduz na vida política o princípio moral de recurso que é neces-
sário para defender os interesses e manter as esperanças de todos aqueles
que não exercem o poder na vida social.”70

Novamente verificamos, pois, que não basta o atendimento aos aspectos formais ou meramente
procedimentais para que se possa garantir a existência de uma verdadeira democracia. Como diz Touraine:
“As regras de procedimento não passam de meios a serviço de fins nunca alcançados, mas devem
dar seu sentido às atividades políticas.”71

Acima dos métodos e dos instrumentos, é preciso que se tenham em mente os valores democrá-
ticos a guiar as práticas políticas de uma sociedade. Valores como o da justiça social, o da distribuição
equânime das riquezas, o do respeito integral ao homem como sujeito diversificado e carente das mais
diversas formas de atenção. Em suma: o acesso aos direitos fundamentais. Nas palavras de Müller:

“O objetivo da luta é impor a igualdade de todos no tocante à sua qualidade
de seres humanos, à dignidade humana, aos direitos fundamentais e às res-
tantes garantias legalmente vigentes de proteção – sem que se permitisse
aqui as mais ligeiras diferenças, tampouco aquelas com vistas à nacionali-
dade, aos direitos eleitorais passivos e ativos ou à faixa etária (meninos de
rua). Em duas palavras: na luta contra a exclusão, uma democracia cons-
titucional não pode justificar-se apenas perante o povo ativo nem perante o
povo enquanto instância de atribuição, mas deve necessariamente poder fa-
zer isso também perante o demos como destinatário de todas as prestações
afiançadas que a respectiva cultura constitucional invoca.”72

Condições de vida desumanas, salários evidentemente insuficientes para prover o sustento de
uma família, falta de saneamento básico e de moradia, prestação de serviços de saúde e educação de
baixa qualidade e outras formas de desatendimento das necessidades de grande parte da população
revelam estarmos convivendo com um Estado de Direito excludente, o que é totalmente ilógico. Confor-
me Müller:

68 BOBBIO.  Liberalismo e democracia. 1994. P. 70.
69 TOURAINE, 1996. P. 117.
70 TOURAINE, 1996. P. 36-37.
71 TOURAINE, 1996. P. 20.
72 MÜLLER, 2000. P. 94-5.
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“Os direitos fundamentais não estão positivamente à disposição dos indi-
víduos e dos grupos excluídos, mas os direitos fundamentais e humanos
destes são violados (de forma repressiva e de outras formas). Normas cons-
titucionais manifestam-se para eles ‘quase só nos seus efeitos limitadores
da liberdade’, seus direitos de participação política aparecem – diante do
pano de fundo a sua depravação integral – preponderantemente só no pa-
pel, assim como também o acesso aos tribunais e à proteção jurídica.”73

Müller trata de formas de exclusão primária, que se apresentariam sob duas espécies: pelo
simples “silêncio da constituição”, ou por uma modalidade de exclusão não ostensiva, em que “a super-
fície textual da constituição se mostra imaculada”.74

Desse último tipo é que se trata o caso brasileiro:
“Esse é, segundo as fontes brasileiras, o caso desse país, em cujo discurso
científico conseqüentemente se fala tanto de constitucionalização e insti-
tuição do direito ‘nominalistas’ e de função ‘simbólica’ dos documentos
constitucionais como se falou na sua práxis estatal – de tempos anteriores
– de ‘constituições paralelas’ não-escritas, situadas ao lado, na verdade
acima do código constitucional textificado.”75

É preciso, afinal, descobrir meios de, juridicamente, superar esse modelo excludente, não bas-
tando mencionar o povo a cada artigo da constituição, como se isso tivesse o condão de tornar o Estado
democrático ou a sociedade mais justa. Nas palavras de Müller:

“A exclusão deslegitima. Na exclusão o povo ativo, o povo como instância de
atribuição e o povo-destinatário degeneram em ‘povo’- ícone.” 76

9. CONCLUSÃO

Por fim, é preciso resgatar a concepção de democracia formulada por Lincoln e que José Afon-
so da Silva tentou compatibilizar com as exigência de um Estado Democrático de Direito assim:

“Governo do povo significa que este é fonte e titular do poder (todo poder
emana do povo), de conformidade com o princípio da soberania popular
que é, pelo visto, o princípio fundamental de todo regime democrático.
Governo pelo povo quer dizer governo que se fundamenta na vontade po-
pular, que se apóia no consentimento popular; governo democrático é o que
se baseia na adesão livre e voluntária do povo à autoridade, como base da
legitimidade do exercício do poder, que se efetiva pela técnica da represen-
tação política (o poder é exercido em nome do povo). Governo para o povo há
de ser aquele que procure liberar o homem de toda imposição autoritária e
garantir o máximo de segurança e bem-estar.”77

Também Müller deteve-se na fórmula de Lincoln e, utilizando-se dos significados de povo, que
delimita, propõe seguinte a interpretação:

73 MÜLLER, 2000. P. 95.
74 MÜLLER, 2000. P. 98.
75 MÜLLER, 2000. P. 98.
76 MÜLLER, 2000. P. 105.
77 SILVA, 1996. P. 135.
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“Isso [povo-destinatário] corresponde ao ‘government for the people’, na
conhecida fórmula de Abraham Lincoln, se quisermos traçar destarte a
linha para a tradição, sem querer imputar subrepticiamente essa reflexão
ao autor. O ‘government by the people’ deveria, em conformidade com a
idéia fundamental da democracia, abranger na medida do possível todos
os adultos capazes; no entanto, isso não é a práxis usual, sendo que a res-
trição aos cidadãos eleitores exige maior intensidade de fundamentação
do que se costuma mobilizar. Por fim, o ‘government of the people’ oscila
entre a função icônica e a da instância de atribuição, conforme a modali-
dade efetiva de utilização. No modelo plebiscitário de Rousseau aparece
até a tentativa heróica de fundir identitariamente o povo de atribuição e o
povo destinatário, e de banir com isso, claramente no sentido de ‘of the
people’, a piedosa imagem de santo do povo interditado, útil aos detento-
res do poder, para a pré-história da república moderna.”78

Diferentemente de outros juristas, Müller se arrisca a oferecer sugestões para a superação de
um Estado Democrático meramente formal.

Segundo o professor alemão, haveria caminhos jurídicos eficazes para a conquista de avanços
reais e para a redução da distância entre o real e o ideal constitucional. Um deles, chamado de indireto,
abrangeria a iniciativa popular e a eleição de funcionários públicos e juízes.

O papel do estudioso do direito é relevante na defesa de uma concepção abrangente de povo e
na luta pela construção de um Estado verdadeiramente democrático. Como toda opção epistemológica é,
afinal, uma escolha ideologicamente orientada, o jurista tem diante de si o desafio de criar e interpretar o
direito de modo a contribuir para o alargamento da noção de povo, até sua universalização. Assim,
questiona Müller: “Onde está diante da tirania da exclusão o lugar dos juristas?” 79

Sua resposta não deixa margem a dúvidas e tampouco ele se furta a tomar posição em favor de
uma democracia que se poderia chamar de radical, mas que é apenas uma democracia real:

“ Seu lugar é junto ao povo. (...) Trata-se de ‘todo’ o povo dos generosos
documentos constitucionais/ da população, de todas as pessoas, inclusive
das (até o momento) sobreintegradas e das (até o momento) excluídas:
trata-se do povo enquanto destinatário das prestações estatais negativas e
positivas, que a cultura jurídica respectiva já atingiu.”80

Como uma estratégia, Müller sugere alguns passos a serem seguidos, em busca de uma maior
efetividade das normas constitucionais de proteção dos direitos humanos:

“Ela principia com o fato da positivação. (...) Os juristas competentes,
auxiliados pelos grupos de auto-ajuda, por movimentos de cidadania, or-
ganizações protetoras de direitos humanos, devem selecionar casos indivi-
duais, que apresentem vantagens tão grandes quanto possíveis no tocante
à demonstrabilidade dos fatos relevantes para o caso e à possibilidade de
proteção das testemunhas. Fundamentados nesses casos, procedimentos
piloto e processos exemplares devem ser levados tão longe quanto possível

78 MÜLLER, 2000. P. 80.
79 MÜLLER, 2000. P. 100.
80 MÜLLER, 2000. P. 100.
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na hierarquia do Judiciário, de maneira a realizar a proclamada pretensão
genérica de punição por parte do Estado. Com isso (...) criam-se fatos pro-
cessuais, que com o passar do tempo e na transcendência dos casos indivi-
duais só podem fortalecer a obrigatoriedade dos direitos humanos também
dos subintegrados e também contra a ação dos sobreintegrados.”81

Nesse sentido, são de enorme importância as conquistas populares obtidas por ocasião da
elaboração da  atual Constituição Federal brasileira. Sob esse enfoque, torna-se plenamente justificável,
juridicamente, o enorme esforço empreendido por variados grupos políticos que tanto lutaram pela inclu-
são deste ou daquele dispositivo no texto constitucional. Quando pouco, tratava-se de inserir na Carta
Maior uma previsão a respeito de um direito que poderia ser invocado pela só presença na constituição.

Certamente, a simples positivação de um direito não lhe assegura efetividade, haja visto, e. g.,
inúmeros casos de preceitos normativos da Lei brasileira que permanecem no papel, mais de uma década
após a promulgação do texto. Porém, também é verdade que algumas iniciativas jurídicas foram possíveis
graças a avanços em termos de inclusões de direitos na constituição.

Está presente aqui o que Müller considera abertura de possibilidades de realizar interpretações
“ao pé da letra”, em busca de reconhecimento interno e externo para o direito de um Estado:

“Todo e qualquer sistema político necessita de legitimidade interna bem
como externa. Quanto maior a freqüência com que se interprete a consti-
tuição efetivamente ao pé da letra – contrariando certas tradições do pas-
sado – e quanto mais freqüente isso ocorra publicamente, com ressonância
no plano internacional, tanto mais o próprio sistema político deverá a lon-
go prazo aceitar que ele mesmo seja tomado cada vez mais ao pé da letra,
com base na sua própria constituição”.82

Por fim, o mais próximo que se poderia chegar de uma noção ideal de povo, segundo Müller,
seria considerando toda a população, sem exclusões de qualquer natureza, como titular de direitos, na
mesma medida em que toda ela está submetida ao poder-violência do Estado.

“ Quanto mais o ‘povo’ for idêntico com a população no direito efetivamente
realizado de uma sociedade constituída, tanto mais valor de realidade e con-
seqüentemente legitimidade terá o sistema democrático existente como for-
ma.” 83

De volta à questão inicial básica, diria que, no Brasil, já encetamos alguns avanços em direção à
maior efetividade constitucional e em busca de verdadeira legitimidade para o Estado.

Entretanto, o caminho está apenas começando a ser trilhado. Os estudiosos do direito têm muito
a reconstruir diante de um enorme arcabouço de normas jurídicas anacrônicas, de tradições injustificáveis,
de interpretações normativas arraigadas à preservação do status quo e de uma sociedade estamental,
cuja face mais perversa é uma monstruosa e injusta concentração de riquezas nas mãos de uma pequena
minoria, em detrimento de uma enorme maioria da população.

A tarefa de imprimir ao direito e ao seu estudo uma nova configuração é árdua e necessita de
espíritos corajosos e despojados. Aos que estão dispostos, mãos à obra!

81 MÜLLER, 2000. P. 102-3.
82 MÜLLER, 2000. P. 103.
83 MÜLLER, 2000. P. 111.

DANIEL BUENO CATEB - O Conceito de “Povo” e a Democracia Global



163

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS,  nº 1, Jul./Dez., 2004

BIBLIOGRAFIA

ARISTÓTELES. A política. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, 1965. 384p.

AUBERT, Jean François. Istituzioni politiche svizzere – Presentate e analizzate sulla base di alcuni casi
controversi (título original; Exposé des institutions politiques de la Suisse à partir de quelanes affaires
controversées). Trad. Mariangela Galli Bellinzona: Edizioni Casagrande, 1986. 308p.

BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral da soberania. Revista Brasileira de Estudos Políti-
cos. Belo Horizonte: Editora da UFMG, n. 63/64, p. 7-137, jul. 1986/jan. 1987.

__________. Teoria geral da cidadania – A plenitude da cidadania e as garantias constitucionais e
processuais. São Paulo: Saraiva, 1995. 68p.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, Centro Gráfico,
1988.

__________. Constituição da República Federativa do Brasil – 5 de outubro de 1988. 27. ed., São
Paulo: Saraiva, 2001. 332p.

BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. A cidadania ativa – Referendo, plebiscito e iniciativa popu-
lar. São Paulo: Ática, 1991. 208p.

BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade. Trad. Marco Aurélio Nogueira (original: Stato, go-
verno, societá – Per una teoria generale della política). São Paulo: Paz e Terra, 1992. 173p.

__________. Liberalismo e democracia. 6. ed.  São Paulo: Brasiliense, 1994. 104 p.

BOBBIO, Norberto et al. Dicionário de política. Trad. Carmen C. Varriale et al. 6. ed. Brasília: Editora
da Universidade de Brasília, 1994. 2 v., 1.322p.

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 1994.

________. Teoria do Estado. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1991.

__________. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1999. 1.414p.

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1994. 440p.

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1987.
259p.

GADAMER, Hans-Georg. O problema da consciência histórica. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio
Vargas, 1998. 72 p.

HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1993. 350p.

HAURIOU, André. Derecho constitucional e instituciones políticas. Trad. José Antônio Gonzales
Casanova. 2. ed. Barcelona: Ariel, 1980. 1.100p.

HIRST, Paul. A democracia representativa e seus limites. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992. 216p.

LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución. Barcelona: Ariel, 1976. 618p.

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito da participação política, legislativa, administrati-
va, judicial (Fundamentos e técnicas constitucionais da legitimidade). Rio de Janeiro: Renovar, 1992.
221p.

MÜLLER. Friedrich. Direito, linguagem, violência – Elementos de uma teoria constitucional I. Por-
to Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1995. 48p.



164

__________. Legitimidade como conflito concreto do direito positivo. In: Cadernos da Escola do
Legislativo, Belo Horizonte, n. 9. p. 7-37, jul./dez. 1999.

__________. Quem é o povo? – A questão fundamental da democracia. 2. ed. São Paulo: Max
Limonad, 2000. 116p.

PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática (Participation and democratie theory). Trad.
Luiz Paulo Rouanet. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 161p.

PINHEIRO, Paulo Sérgio. Os limites da consolidação da democracia no Brasil. In: Cadernos da Escola
do Legislativo, Belo Horizonte, n. 3. p. 19, jan./jun. 1995.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. Trad. Lourdes Santos Machado. 4. ed. São Paulo:
Nova Cultural, 202p. (Os Pensadores).

SALGADO, Joaquim Carlos. A idéia de justiça em Kant – Seu fundamento na liberdade e na igualdade.
Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1986.  352p.

SGARBI, Adrian. O referendo. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.  430p.

SIEYÈS, E. J. Qu’est-ce que le tiers État? 2. ed. Paris: Presses Universitaires de France, 1989.  93p.

__________. A constituinte burguesa; que é o terceiro Estado? Trad. Norma Azeredo. Rio de Janei-
ro: Liber Juris, 1988.  155p.

SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 4. ed. São Paulo: Malheiros,
2000. 272p.

__________. Curso de direito constitucional positivo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. 818 p.

SOARES, Fabiana de Menezes. Direito administrativo de participação – Cidadania, direito, Estado,
município. Belo Horizonte: Del Rey, 1996.  261p.

STUART MILL, John Stuart. Sobre a liberdade (On liberty). Trad. e prefácio Alberto da Rocha Barros,
apresentação Celso Lafer. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1991.  158p.

TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América – Leis e costumes de certas leis e certos costu-
mes políticos que foram naturalmente sugeridos aos americanos por seu estado social democrático. (De
la démocratie en Amérique). Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 560p.

TOURAINE, Alain. O que é a democracia? (Qu’est-ce que la démocratie?). Trad. Guilherme João de
Freitas Teixeira. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1996.  286p.

DANIEL BUENO CATEB - O Conceito de “Povo” e a Democracia Global



165

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS,  nº 1, Jul./Dez., 2004

REVISÃO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS – UMA UTOPIA?

MOEMA CORDEIRO DE AZEVEDO MATTOS*

Quando o ESTADO DE MINAS GERAIS absorveu, por força de  interesses políticos e
econômicos, o pagamento dos precatórios oriundos de sua administração indireta, a PROCURADO-
RIA-GERAL viu-se, repentinamente, assoberbada por uma avalanche de precatórios relacionados com
órgãos  extintos, sendo o maior desses órgãos a FEBEM-FUNDAÇÃO  ESTADUAL  DO BEM ES-
TAR DO MENOR.  À primeira vista, não havia o que fazer. Enquanto isto, os jornais, as televisões e
autoridades cobriam de vexame o quadro dos Procuradores do Estado, atribuindo-lhes a má condução
dos processos que culminou com vultoso débito para o erário público. Os leigos, o público em geral e,
talvez, até quem devia saber, confundia a  expressão “advogados encarregados de defender o interesse
do Estado” como sendo os Procuradores do Estado,  “encarregados de...”.

Na realidade, o débito da administração direta do Estado na área trabalhista, por exemplo, não
chegava a um décimo do débito relativo aos precatórios oriundos das ações movidas contra a administra-
ção indireta, em ações defendidas por advogados pertencentes ao seu próprio setor jurídico ou por
advogados outros, contratados para esse mister.

Esperava-se, então, segundo palavras textuais do Governador do Estado, repetidas entre as-
pas, que os procuradores do Estado tivessem “engenho e arte”  para agir, com vistas a minimizar os
débitos do erário que, em sua maior parte, eram visivelmente espúrios, provocados por “negligência dos
advogados encarregados de defender os interesses do Estado”. Eram inúmeros os precatórios e os pedi-
dos simultâneos de intervenção. A palavra de ordem era fazer-se o possível e o impossível. Tentou-se o
que parecia impossível: rever, em exame minucioso,  processos até então desconhecidos da Casa, cujos
valores dos precatórios tinham cifras astronômicas. Lidos e relidos estes processos, detectou-se a exis-
tência de erros materiais grosseiros, litigância de má-fé, litispendência, nulidades não apontadas oportu-
namente, falta de duplo grau de jurisdição, advogados subscritores da inicial e, mais tarde, da defesa do
órgão, falta de representação legal, índices majorados, cálculos de parcelas que não foram objeto de
pedido, desrespeito à coisa julgada. Assistia-se ao desfile de muitos se locupletando às custas do erário
público.

Inúmeras foram as petições apontando estes fatos, fundadas nos princípios da legalidade e da
moralidade, dos direitos indisponíveis, no visível desrespeito à “coisa julgada” e ao dever de fiscalização
judicial do processo. Muitos foram os indeferimentos, mas a luta para reverter o que parecia irreversível
continuava, embora sem subsídios ou precedentes conhecidos para destronar a contundente resposta da
preclusão. Os Juizes, Tribunais  e o MPT eram, freqüentemente,  instados a pensar que não deveriam
compelir o ente político a pagar precatórios que se originaram de cálculos majorados, com grosseiros
erros aritméticos e  com evidente  desapreço aos limites do julgado, em prejuízo do interesse público.
Repetíamos, sempre, que o art. 125 do CPC   confere um ordenamento ao Juiz, dispondo  que a ele
compete  “prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça”.  Um dia, o Ministério
Público e o Eg. Tribunal se sensibilizaram e o Estado obteve expressiva vitória, quando do julgamento do
TRT-AP/1483/95, dando provimento às suas  razões. A ementa então publicada deu a exata dimensão
do pensamento que  começou a predominar:

*  Procuradora aposentada e Consultora-Técnica.
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EMENTA: O Juiz não é um mero homologador de  cálculos. Tem o poder-
dever de zelar pelo cumprimento do julgado exequendo, independentemente da
anuência  ou não das partes quanto aos valores apresentados por uma delas. A
preclusão é instituto que se dirige à parte e não ao Juiz que, por sua vez, pode
determinar  o refazimento de cálculo, ou reabrir o prazo às partes para nova
proposição, em fiel respeito à coisa julgada.

E, posteriormente, no acórdão 2112/96, cuja ementa se transcreve a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE PETIÇÃO - EXECUÇÃO
O Estado, vindo a responder pelo débito de uma Fundação Estadual, tem con-
dições, na primeira vez que fala nos autos, de impugnar cálculos evidentemente
errôneos. Inexistência de preclusão e observância do interesse público
sobrepugnando interesse privado.
Agravo de petição provido.

Não foi sem razão que o Egrégio TST, tendo em vista os abusos cometidos contra as
Entidades  Públicas, expediu a Instrução Normativa n.º  11, que, no seu inciso VIII “b”, determinou que
compete ao Juiz Presidente do TRT competente, antes de expedir o ofício requisitório, verificar os erros
materiais ou meramente aritméticos, erros estes que podem ser a qualquer tempo alegados, de acordo
com o art. 463, I, do CPC e o art. 833 , da CLT.

Diante da constatação de tantas e tão graves irregularidades afloradas e desejando o governo,
realmente, pagar seus débitos, reuniram-se pessoas altamente credenciadas para encontrar uma solução
viável e que atendesse ao interesse de todos. Fruto do trabalho do Eg. TRT da 3ª Região, contando com
o apoio da OAB/MG e da Procuradoria-Geral do Estado, instituiu-se o Juízo Auxiliar de Precatórios
visando tentativas de conciliação, cujos acordos tivessem por norte a coisa julgada formada no processo
de conhecimento. O sucesso da medida foi constatado até mesmo pelo  MIN. FRANCISCO FAUSTO,
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, em inspeção pessoal, ao anunciar sua pretensão de estendê-la
aos Tribunais Regionais da Federação como uma solução viável dos precatórios cuja pendência angustia
os credores, os devedores e a própria Justiça.

Em pouco mais de um ano de trabalho, mais de mil precatórios já foram conciliados, com
significativa redução do passivo de precatórios trabalhistas, com a  sua adequação aos limites objetivos
da “coisa  julgada”.

A perplexidade de quem vivenciou a angústia destes tempos, e que assina este artigo, permite-
me extravasar  um pensamento muito pessoal – aqueles que tiveram ou têm tido procedimento lesivo ao
interesse público, responsável em última instância por tantas mazelas decorrentes da malversação dos
recursos que poderiam ser aplicados em favor dos menos favorecidos, certamente deveriam temer o
momento em que Deus se cansar de ser misericordioso, pois, segundo as escrituras “as misericórdias do
SENHOR são a causa de não sermos consumidos” (Lm 3:22).

MOEMA CORDEIRO DE AZEVEDO MATTOS - Revisão de Precatórios Trabalhistas - Uma Utopia?
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PROCEDÊNCIA: PROCURADORIA ADMINISTRATIVA
INTERESSADO: EDIR COELHO DA SILVA E OUTROS
NÚMERO: 10.905
DATA: 25 de janeiro de 2000
EMENTA:

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - DEMISSÃO DE SERVIDOR OCU-
PANTE DE FUNÇÃO PÚBLICA - LICITUDE DO ATO - EXERCÍCIO DO
DIREITO. 1) Fato jurígeno apontado; 2) Conceito de dano moral; 3) As fontes
geradoras das obrigações; 4) Ilicitude; 5) Exercício regular do direito - Abuso do
direito; 6) Analogia com o Direito do Trabalho; 7) “Quantum” Indenizatório.

RELATÓRIO

Solicita-nos a Procuradoria Administrativa, para fins de defesa do Estado em
juízo, parecer sobre a existência de dano moral derivado da demissão de servidores ocupantes de função
pública, sem haver-lhes sido paga a indenização, que ora pleiteiam.  Concomitantemente, pedem a repa-
ração por dano moral, em decorrência de ato praticado sumariamente, que lhes trouxe sofrimento e
conseqüentes doenças de fundo psíquico.

PARECER

1. Fato jurígeno apontado - Não foi a dispensa em si, mas a dispensa sem a devida indenização,
conforme apontam os autores na peça vestibular, que seria considerada ato ilícito.

A dispensa sem indenização e sem pagamento imediato das verbas rescisórias gerou o dano
moral, por ter provocado doenças de fundo emocional, “causadas pela tensão e desgaste, em função da
experiência amarga vivida, mesclada de frustração e desespero de se ver desempregado e sem condições
de arcar com o próprio sustento da família”.

Ressaltam que o ato de demissão de forma abrupta causou “perturbação de ordem psicológica
com sofrimento moral, em vista do constrangimento pela demissão inesperada...”.

Por fim, admitem “que não se discute aqui a legalidade ou não das dispensas, uma vez que esta
discussão já foi devidamente submetida ao exame do Judiciário, encontrando-se, pois, definitivamente
sepultada”.

A indignação está  “na forma como foram dispensados, sem nenhum direito”. Infere-se, portanto
que, segundo os autores, houve ABUSO DO DIREITO, ou seja, exercício do direito a eles lesivo.

2. Conceito de dano moral - Dano encerra a diminuição ou subtração de um bem jurídico;
significa todo prejuízo acarretado a um bem jurídico, seja por diminuição do patrimônio ou do bem-estar,
comportando basicamente duas espécies: patrimonial e não patrimonial. O extra-patrimonial tem a termi-
nologia de moral adotada por nossos legisladores constitucional e infra-constitucional.

A doutrina mais aplaudida adota o critério da “patrimonialidade ou não do prejuízo” para clas-
sificar, quanto ao objeto, as espécies de dano, ou seja, os efeitos ou reflexos produzidos na esfera jurídica
violada ( natureza do prejuízo final)- e não em razão da natureza do direito violado.

“ Il danno non patrimoniale ( danno morale) è quelo che non si concreta in un’alterazione
patrimoniale direttamente o indirettamente proddota. Esso non tocca in nessum modo il patrimonio
e si concreta exclusivamente in un perturbamento psichico (della sfera dei sentimenti) il quale
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deriva dal cordoglio, dalle angoscie, dal dolore o in genere, dal pregiudizio morale cagionati da
reato”.1

 No Código Civil italiano, a reparação por dano moral dá-se por cometimento de ilícito penal; daí
o emprego da expressão “reato”.

A doutrina moderna propõe conceituação  em sintonia com a amplitude do sentido:

“É aquele que, direta ou indiretamente, a pessoa física ou jurídica, bem assim a coletividade,
sofre no aspecto não econômico dos seus bens jurídicos”.2

Outras classificações são apontadas pela doutrina, como o dano moral puro ou direto e dano
moral reflexo ou indireto. Ainda se pode dizer que o dano moral pode ser: subjetivo (quando se circuns-
creve à esfera íntima ou campo de valoração do ofendido) e objetivo (quando repercute no círculo de seu
relacionamento, seja familiar, social, de trabalho, etc).

O que importa verificar, nas diversas classificações propostas sobre o aspecto moral, é não
ocorrer sua desnaturação se, concomitante a ele ou supervenientemente, ocorrerem também prejuízos
patrimoniais. Nesses casos, tanto são indenizados os prejuízos materiais quanto os morais.

Precursor no estudo de dano moral, o saudoso professor WILSON MELO, com subsídio de
FISCHER e AGUIAR DIAS, nota que os danos morais “são danos da alma” e a dor seu elemento
essencial, abrangendo tanto sofrimentos físicos quanto morais.3

Entretanto, conforme observamos em outro trabalho e no entendimento atual da doutrina e
jurisprudência, os sentimentos morais, sensações dolorosas, a dor da alma não englobam todos os danos
que não são prejuízos patrimoniais.

É com esta visão que defendemos a honra da Pessoa Jurídica.
“Contrario sensu”, não são todos os sentimentos d’alma que irão se agasalhar no campo da

reparabilidade do dano moral. Para que tal proteção ocorra, mister se faz que haja provocação injusta, ou
seja, a configuração da invasão da esfera jurídica alheia de outrem “contra ius” ou “sine ius”, podendo
essa invasão atingir a coletividade. Existem angústias e sofrimentos no mundo afastados do campo da
incidência da norma jurídica.

Em suma, dano moral é o que atinge o conjunto de valores integrantes das esferas da persona-
lidade afetiva, intelectual ou valorativa, seja esta última no campo próprio ou individual do lesado, seja em
seu campo social.

Ao conceituá-lo, alguns autores observam o que consistem os aspectos não econômicos desses
bens:  atributos de cunho moral ou espiritual - provocam perturbação do ânimo, reações desconfortáveis,
constrangedoras.

No caso, qual a esfera atingida?  A afetiva, trazendo, em conseqüência, doença  de fundo
emocional, perturbação psíquica - afirmam. Mas foi essa perturbação resultante de ato ilícito? Não nos
parece, conforme  análise seguinte.

3. As fontes geradoras das obrigações -  As obrigações têm sua origem na lei ou no acordo
entre as partes. No direito romano, a idéia denotava “simplicidade pela menção da dualidade de origens:
“vel ex contractu nascitur, vel ex delicto”, enquanto, no direito moderno, a doutrina tem apresentado
apenas uma fonte ou várias. Ainda, no direito romano, percebeu-se mais tarde que não só o contrato e o

 1 CARLO SALTELLI e ENRICO ROMANO. Apud  CHAVES, Antônio. Tratado de direito civil - Responsabilidade civil.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, v. 3, p.607.
2 LIMONGI FRANÇA, Rubens. Reparação dos danos morais. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 631, p. 29-37, maio/88.
 3 SILVA, Wilson Melo da. O dano e sua reparação. Belo Horizonte, UFMG.Tese, 1949. p. 225.
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delito poderiam englobar as demais figuras originadoras de obrigação. Assim foram introduzidas outras
fontes análogas àquelas : “quase ex contractu e quasi ex delicto”. Essa extensão das fontes podemos
ver na Codificação Justiniana e em Gaio.

O direito moderno seguiu orientação romana, aprimorando-a, como ocorreu no Código
Napoleônico e no Código Italiano de 1865.

Alguns autores tendem pela aceitação de tal distribuição analítica, enumerando como fonte :
contrato, vontade unilateral, ATO ILÍCITO, enriquecimento sem causa, a lei; Outros retomam a primitiva
concepção romana : contrato, ATO ILÍCITO. O BGB ( Código Civil alemão) foi sintético, adotando o
negócio jurídico (que é gerador de todas obrigações voluntárias) e a lei.

Em nosso direito, considerando-se o conceito de obrigação em seu sentido especial, vemos que
nela ocorre um fato volitivo, um fato humano, seja no contrato ou na declaração unilateral de vontade.
Igualmente, no ato ilícito, há também o fato humano que origina uma obrigação pela atitude ilícita. Pode-
se dizer, assim, que duas são as fontes da obrigação, conforme a preponderância de um ou outro fator.
Embora todas as obrigações nasçam da lei, por ser esta fonte primária de todos os direitos, a preponde-
rância de um ou de outro fator é que irá determinar a fonte; se a força imediata for a vontade, temos o
negócio jurídico; se a força provém da lei, esta é a lei (e aqui se encerra o ilícito). Portanto, não há
obrigações que se originam apenas da lei nem as que nascem somente da vontade. Quando a lei é referida
como fonte, encontra campo naquelas situações em que o devedor se subordina a ela, independentemen-
te de ter feito declaração de vontade. Ela estabelece obrigações para o indivíduo, em virtude de sua ação,
independentemente de qualquer manifestação de vontade sua, de qualquer fato. (Cf. PEREIRA, Caio
Mário da Silva. Instituições de direito civil. Forense Universitária, 1991, v. II, p.26-30).

Resta examinar em qual dessas fontes está o direito de indenizar decorrente da despedida. Não
está na declaração de vontade, mais precisamente no acordo entre as partes. Descipiendo tecer maiores
considerações, porquanto consabido ser a relação de trabalho entre o Estado e o servidor uma relação de
natureza institucional. Admitidos pela CREDIREAL S/A, tiveram posteriormente transformada aquela
relação empregatícia em função pública de natureza não estável, decorrendo daí transmutação das obri-
gações (Lei 10.254/90, art. 4o.).

Destarte, nesse vínculo de natureza especial, não houve e não há acordo entre as partes sobre
possível indenização, no caso de rompimento da relação jurídica.

É certo que, na disciplina normativa das obrigações, o devedor inadimplente responde por
perdas e danos, podendo ser incluído, mas nem sempre o dano moral, mesmo havendo nexo de causali-
dade entre o dano e a conduta do devedor (art. 1056 Código Civil). Entretanto, nas obrigações de
pagamento em dinheiro, as perdas e danos consistem nos juros de mora, custas processuais e pena
convencional. É o preceito do art. 1061 daquele Estatuto. Isto está seguro em outro fundamento :
descumprida a obrigação, nasce para o credor, primeiramente, a faculdade de obtenção do seu cumpri-
mento coativo, utilizando a via judicial.

Igualmente, não tem como fonte a Lei. Não há dispositivo legal que impõe ao Administrador
Público indenizar, em razão da demissão, o servidor naquelas circunstâncias. Tanto assim é  que invocam
os autores a aplicação analógica da Lei n.º 12.280, de 31/07/1996, de vigência posterior à ocorrência do
fato.

4. Ilicitude - A ilicitude encerra o comportamento humano infringente da ordem jurídica. Implica
a lesão a um direito decorrente da violação do dever jurídico de respeito à esfera jurídica alheia.

Sem adentrar-mo nos estudo aprofundado da noção de ato ilícito, que suscita grandes contro-
vérsias, fiquemos com a distinção sintética, apresentada por HERMES LIMA:
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“...Do ponto de vista geral da antijuridicidade, o ato humano pode ser ilegal,
ilícito ou excessivo. ILEGAL, o realizado sem direito; ILÍCITO, o de que resultou
violação do direito alheio ou prejuízo a outrem; EXCESSIVO, o que resultou
do uso imoderado de prerrogativas jurídicas. Modalidade de ato ilícito, o abuso
do direito, porém, com ele não se confunde, pois o abuso decorre do exercício
de um direito: é lícito na sua morfologia, mas não o é na sua gênese”.4

No direito civil brasileiro, diz-se que o ato ilícito consiste no ato praticado em desacordo com a
ordem legal; na violação do ordenamento jurídico.

“A iliceidade de conduta está no procedimento contrário a um dever preexistente”.5

Ato ilícito  é a

“A violação do direito ou dano causado a outrem por dolo ou culpa. O dolo
consiste na intenção de ofender o direito ou prejudicar o patrimônio por ação ou
omissão. A culpa é a negligência ou a imprudência do agente, que determina a
violação do direito alheio ou causa prejuízo a outrem. Na culpa há, sempre, a
violação de um dever preexistente. Se esse dever se funda em contrato, a culpa
é contratual; se no princípio geral do direito que manda respeitar a pessoa e os
bens alheios, a culpa é extra-contratual ou aquiliana”.

“O ato ilícito pressupõe culpa, lato sensu, do agente, isto é, a intenção de violar o direito alheio,
de prejudicar a outrem, ou a violação de direito, o prejuízo causado por negligência ou imprudência”. 6

É o estatuído no art. 159 do Código Civil:

“ Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.”

A sanção reparatória do dano moral encontra fulcro na teoria da responsabilidade civil, cujo
sistema  permite recompor ou compensar os prejuízos advindos do mal injusto, praticado contra outrem,
uma vez que foi da teoria do ato ilícito que a responsabilidade civil se originou.

A configuração do dever de reparação reúne três elementos, quais sejam : a culpa do agente, a
ocorrência do dano, o nexo causal entre o dano sofrido e a conduta do agente. Sem esses elementos não
se concretiza a responsabilidade civil.

No tocante a eles, destacamos:  a noção de culpa em sentido lato, que encerra o comportamen-
to infrator de dever contratual ou legal, seja por dolo ou culpa. Tal infração, todavia, não ocorreu no
vertente caso, sendo lícita a atitude do Réu ( inexistência de culpa do agente);  a relação de causalidade
entre a ação antijurídica e o dano causado, ou seja a ocorrência do dano moral, apenas porque o Estado
procedeu “contra ius”  (sem indenizar) não foi evidenciada; o dano alegado (doenças de fundo emocio-
nal) não restou provado.

 4 LIMA, Hermes. Introdução à ciência do direito. 30. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1993. p. 92.
5 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. São Paulo: Francisco Alves, 1931, v. I, p. 419 e
Código Civil..., 1919, v. V, p. 280.
 6 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit. v. I, p.452.
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Exercício regular do direito - Abuso do direito - Partindo do aforismo  romano de que o ilícito
consiste em agir sem direito, agir contra o direito (agere sine jure, id est contra jure), o exercício de um
direito, a contrario sensu,  não constitui contrariedade a direito. Com supedâneo nesses princípios, as
legislações civis, normalmente, pré-excluem de ilicitude o exercício de um direito reconhecido ante a
incompatibilidade lógica entre exercer um direito e o recíproco cometimento de ilícito. E essa norma
jurídica de excludente de ilicitude atinge todas as esferas jurídicas, seja no direito público, comercial, civil,
processual civil, etc.

À idéia de exercer regularmente um direito reconhecido contrapõe-se ipso facto à de não causar
dano a outrem com seu uso irregular, o que encerra a figura de abuso do direito. Nem sempre o legislador
fixa na lei limitação ao exercício do direito, fazendo com que surjam, na sua concretização, dificuldades
originárias da extrapolação de seus limites.

O exercício do direito consiste na atuação prática do conteúdo do próprio direito, seja pondo
em ação um, alguns ou todos os poderes que o encerram; é fato material correspondente ao abstrato
conteúdo de um direito. Pode consistir em ato único ou em atos sucessivos.

Nosso Estatuto Civil declara expressamente, no art. 160, sua exclusão do campo da ilicitude:

“Não constituem atos ilícitos:
I - Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.
Em puro rigor, o exercício correto do direito não constitui ato ilícito, conseqüentemente, não se

pode falar em conflito de direitos, visto que se constituem harmoniosamente dentro de um mesmo sistema
jurídico. Cada direito tem seu raio de ação, e seu exercício só é legítimo quando se move dentro da área
fixada na lei. Fugindo de sua órbita, ainda que, originariamente, tenha sido exercido nos seus limites,
atingirá o campo do direito alheio, surgindo o conflito.

O exercício do direito implica a obrigação correlata de não ultrapassar a área delimitada, seja
pelo seu próprio exercício, seja pelas conseqüências que podem do exercício derivar. Entretanto, os
limites podem não estar fixados na lei e sim na natureza do próprio direito.

Não se pode acolher, em sua rigidez, o adágio Qui iure suo utitur nemini iniuriam facit  (quem
usa seu direito não ofende ninguém), pois não se justifica a violação do direito de outrem para exercício do
próprio direito. O Código Civil brasileiro mantém orientação oposta ao provérbio citado, sendo o exer-
cício que causa lesão, contrário a direito. Para exclusão da contrariedade, o fundamento é sua regularida-
de, significando, com isto, que nem todo exercício ocasionador de dano seja antijurídico, somente confi-
gurando-se como tal aquele irregular.7

O requisito básico é lesar com culpa, não competindo indagar qual o propósito de lesar. A
questão assenta-se em dado objetivo. Segundo PONTES DE MIRANDA,

“O critério de se ter por irregular o exercício, se o interesse único seria o de
lesar, não basta, em direito brasileiro”. 8

Na enunciação das características do exercício regular do direito, no direito brasileiro, podemos
elencar:

- Exercício sem fim de causar dano a outrem ou com ausência de culpa na sua realização, seja de
ordem patrimonial ou moral;

7 Cf. AMARANTE, Aparecida. Excludentes de ilicitude civil. Belo Horizonte: Del Rey, 1999. p. 63 et seq.
8 Tratado de direito privado - parte geral. Rio Janeiro: Borsoi, 1954, t. II; 1966, v. 53, p. 293).
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 - Exercício que denota a existência de qualquer interesse legítimo ( o art. 76 do Código Civil, ao
cuidar do exercício do direito em juízo, exige : “Para propor, ou contestar ação, é necessário ter legítimo
interesse econômico, ou moral”);

 - Exercício com responsabilidade e moderação;
 - Exercício dentro da órbita do próprio direito, seja dentro do limite traçado pela lei, seja pelo

não desvirtuamento de sua essência.
Os limites do exercício de cada direito são variáveis, podendo estar definidos na Lei, como

também na eqüidade, nos costumes, na ordem social, no espírito de justiça, etc. Há um limite não expres-
so, de caráter geral, que é dado pelo objetivo pelo qual o legislador concedeu o próprio direito. Quando
o limite é traçado pela lei, o exercício que for além dos limites objetivos dá lugar a uma verdadeira e
própria violação do direito. Quando não é expresso, o exercício anormal e contrário à essência mesma do
direito constitui uma forma especial de violação, denominada abuso do direito.9

No caso sob lume, não ocorreu violação do direito porque o ato demissório ateve-se ao coman-
do legal. Do mesmo modo, não houve abuso do direito, conforme destacaremos a seguir.

Enfocando apenas o direito pátrio, o ABUSO DO DIREITO estaria no uso anormal do direito
- teoria acolhida pelo Código Civil. Consiste no exercício irregular, anormal; no exercício com excessos,
intencionais ou voluntários, dolosos ou culposos, nocivos a outrem; é a doutrina versada em excelente
parecer de PLÍNIO BARRETO. 10

Examinando o texto da nossa Lei, consigna Plínio Barreto dois pressupostos: - Quando o único
efeito do ato praticado pelo agente poderia produzir fosse o de prejudicar outrem; - Quando o agente
realiza o ato sem interesse apreciável e legítimo. Não é suficiente que o ato lese outrem, mas sim que tenha
sido realizado sem que ao agente assistisse direito legítimo de fazê-lo ou interesse apreciável em fazê-lo.
O exercício é irregular, anormal; supõe aquele direito exercido ou com dolo, ou com negligência ou
imprudência. Nada mais é, na versão do autor, a teoria do ato ilícito.11

Após estudo da teoria de SALEILLES, CARVALHO SANTOS conclui que, no nosso Estatu-
to Civil, o abuso pode resultar da culpa, como qualquer ato ilícito. Nada mais exige nossa lei do que o
exercício anormal, ou seja exercido ou com dolo, ou com negligência ou imprudência. O exercício deve
ser moderado. 12

No direito brasileiro, havendo excesso, ou causar mal desnecessário ou injusto no seu exercício,
o comportamento do titular equipara-se ao ilícito.

Se o dano encerra lesão injusta a qualquer componente do conjunto de valores protegido pelo
Direito, carreando a exposição acima para o caso concreto, percebe-se, sem dúvida, que o Estado
exercitou um direito amparado por norma legal, dentro dos limites objetivos nela previstos, ou seja, sem
violação do direito, e mesmo não contrário à sua essência (ausência de abuso).

Regidos por regime jurídico especial, não havia norma específica que concedesse aos pleitean-
tes as verbas que julgavam ter direito, tanto assim é que a matéria controvertida só posteriormente foi
aclarada, inclusive com parecer favorável a eles exarado pela própria Procuradoria do Estado, citado
pelos Autores, sendo-lhes pagas as verbas asseguradas constitucionalmente. E ao Administrador Público
não é permitido conceder direitos, principalmente de repercussão financeira, sem que haja comando legal.

9 Cf. AZZARITI, Francesco S. MARTINEZ, Giovanni. Diritto civile italiano. Padova : Cedam, 1943, t I, p. 17.
10 Revista dos Tribunais, v. 79, p.506, ago/1
11 Cf. Op. cit., loc. cit.
12

 
Cf. CARVALHO SANTOS, J. M.. Código civil brasileiro interpretado. Parte geral. Rio Janeiro; Calvino Filho, 1934, v. III,

p. 350-355.
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Em que pese dizerem os Autores que não questionam a ilicitude do ato de demissão, nisso que
se assenta o fundamento maior do pedido, a despeito de terem invocado o não pagamento de verbas
(indenização, etc) como ilícito, confirme abordaremos a seguir.

Nos termos do art. 20 do Decreto n. 31.930, de 15/outubro/1990, regulamentador da Lei do
Regime Jurídico Único do Servidor,

“... O detentor de função pública não estável poderá ser dispensado, por ato
motivado, se assim recomendar a conveniência administrativa”.

Foi o ato praticado dentro dos limites legais :  atingiu o detentor de função pública não estável;
houve conveniência administrativa e motivação do ato.

O Decreto nº 37.794, de 26 de fevereiro de1996, delegou competência ao Secretário de Esta-
do de Recursos Humanos e Administração para a prática de “dispensa do servidor detentor de função
pública não estável”.

Em conseqüência, o ato emanado do Secretário daquela Pasta, de 28 de fevereiro de 1996,
encontra-se motivado e foi realizado por conveniência administrativa, considerando : “falta de recursos
financeiros”; “dificuldade econômica que o Tesouro Estadual está enfrentando”; “necessidade de moder-
nizar, racionalizar e adequar o serviço público, visando à política de contenção de gastos”; “a desnecessidade
da mão de obra prestada pelo servidor”.

Por outro lado, esteve em consonância com o exercício normal de seu direito de demitir, sem
dele abusar ou causar mal desnecessário, atendo-se à essência do próprio direito.

A tal conclusão chegou o Eminente Julgador o Tribunal de Justiça Mineiro, no MS nº 67.843-3 :
“...Trata-se de ato material e formalmente perfeito, sem eiva de nulidade
ou irregularidades, praticado nos limites da competência da autoridade
impetrada...”.

O ato jurídico apontado como ILÍCITO pelos Autores teria sua ilicitude na ausência de
indenização, inclusive pelo não pagamento de verbas asseguradas constitucionalmente a todo trabalhador.
Mais adiante declaram que o Estado pagou algumas verbas, etc...

É uma “contradictio in terminis”   dar certo fato, perfeito e acabado, como lícito (demissão), e
ao mesmo tempo torná-lo ilícito; isto só poderia ocorrer por abuso no exercício do direito , porquanto o
abuso se configura em ilicitude ( é uma modalidade de ato ilícito) e se caracteriza pela forma de exercê-lo
ultrapassando os limites expressos ou não em lei, exercendo-o anormalmente   e contrariamente à sua
essência. E, se há abuso no exercício, o próprio ato recebe a eiva da ilegalidade. O argumento utilizado é
sofístico.

Se obrigação havia de pagamento de indenização ( e isto admitimos para debate teórico), não
será seu descumprimento que dará supedâneo à indenização por dano moral, porque este está além de tal
fato. Importa em algo mais grave, em comportamento aviltante à figura do empregado. Se toda e qualquer
falta de pagamento resultasse em ocorrência de dano moral (ilícito), estaria subvertida  a disciplina sobre
inadimplemento das obrigações e seria melhor ao credor aguardar e regozijar-se com a mora do devedor.

Se o fato acarretou sofrimento aos servidores, isso resultou da relação jurídica precária e até
mesmo inconstitucional que detinham com o Estado. Se houve sofrimento moral, resultou da perda do
emprego, do ato demissório, fato previsível (já que sua permanência no Estado, além de frágil, tinha o
vício da inconstitucionalidade). Os arts 30, I e 31 do ADCT da Carta Mineira, que deram suporte à
permanência deles, foi atacado pela ADIN n. 88/MG, estando suspensos por liminar deferida.
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A ausência de indenização, alegada como ILÍCITO, foi um consectário do próprio ato de de-
missão; portanto, seria este ato o fato gerador do direito do qual se arvoram  detentores.

Neste ponto, é importante trazer à colação o comportamento de nossos Tribunais do Trabalho,
que cindem as verbas trabalhistas da configuração de dano moral:

“Dano moral - Não pagamento de verbas salariais-Inexistência. O dano moral supera a desonra
de compromissos meramente financeiros. Se há pagamento de baixos salários, ou se o empregador deixa
de honrar integralmente suas obrigações trabalhistas, deve o empregado, como fez a reclamante, buscar
a via judicial com a invocação do direito objetivo lesado. O dano moral adviria de ato do empregador que
afetasse o lado social e humano do trabalhador, mas impedindo-o do convívio normal e harmonioso em
sociedade”. (Tribunal Regional do Trabalho-9a. Região. RO nº 15.277/95.; Ac. nº 023227/96, j. em
1.10.96.)

Em um outro caso, não precisamente como na hipótese do pleito ora formulado, mas que revela
a licitude do exercício regular do direito, de colocação de servidor estável, em disponibilidade remunera-
da, nos termos do art. 41, § 3º., da Carta da República, situação em que o servidor considerou-se
moralmente ofendido, decidiu o Tribunal Superior do Trabalho:

“Dano Moral. Disponibilidade de Servidor. Indenização Indevida.”

Dispõe o parágrafo terceiro, do artigo quarenta e um da Constituição Federal de oitenta e oito,
que “extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remu-
nerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo”, inexistindo, por isso, dano moral decorrente
de ato de coloca servidor em disponibilidade.

O artigo quatrocentos e oitenta e três da CLT não cogita de indenização por danos morais, mas,
na hipótese de ocorrência desse evento, de rescisão do contrato de trabalho, com indenização do tempo
de serviço”. ( Tribunal Superior do Trabalho. R Rev. N. 166007/95-1. Ac. 19/11/97. http.www.tst.gov.br.).

Analogia com o direito do trabalho

Quando, em outro trabalho, afirmamos  que a ofensa à honra poderia configurar-se em caso de
despedida/demissão, naturalmente nos referíamos a condutas graves ( prática de ilícito), ocorridas no
desfecho das relações de emprego ou durante seu curso. Também não descartamos a possibilidade de
ocorrência na fase pré-contratual. Não examinamos, àquela época, pormenorizadamente a questão.

Nessas relações, poderá ocorrer dano moral:
- Período pré-contratual - atos discriminatórios por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado

civil, situação familiar, bem como certas práticas discriminatórias mencionadas na Lei nº 9.029, de 13/
abril/1995; atos que invadem a esfera da vida íntima ou privada do indivíduo, sua ideologia, etc

- Período contratual - existência de assédio sexual; rebaixamento de cargo, salvo se este for de
confiança; transferências abusivas; atitudes constrangedoras na revista pessoal, que deve ser feita de
forma razoável; comunicação maldosa de crime à autoridade policial;  rigor excessivo no uso do poder
disciplinar, ferindo a dignidade do trabalhador; enfim ataques à honra e à vida privada ( e aqui vamos além
da CLT que considera a ofensa à honra motivo de rescisão do contrato  - art. 483, e ).

- Período de extinção da relação - anotações de fatos desabonadores ou motivo da despedida
na Carteira de Trabalho; despedida por motivos discriminatórios (lei citada); despedida ofensiva à honra,
seja por calúnia, difamação ou injúria. No tocante à injúria, destacamos que esta pode resultar de palavras
ou atos ofensivos ou quando a despedida se apóia em motivos infundados, que causem descrédito do
empregado, afetando seu convívio social. Ainda assim, não é toda justa causa de demissão não provada
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acarretadora de dano moral, mas aquela alegada/inexistente falta grave que repercute de forma acentuada
no patrimônio moral do ofendido.

“Mutatis mutandis”, transpondo essas situações para o campo das relações do caso “sub
examine”, veremos que  nenhuma delas ocorreu. É certo que o regime jurídico em questão é outro,
porém, o elenco dos fatos dá-nos idéia do que consiste verdadeiramente dano moral nas relações de
trabalho. Poderemos acrescentar, nas relações com o servidor público, o caso de abertura injustificada ou
culposa de processo administrativo disciplinar.

“ Quantum” indenizatório

 Com subsídio em BREBBIA, destacamos que a indenização desempenha os papéis : a) com-
pensatório - quando o dano pode ser avaliado de maneira aproximadamente exata; b) satisfatório -
quando  esta valoração não for possível; c) punitivo - quando não se busca compensar o prejudicado,
mas sim impor penalidade pela infração da norma. Para o Autor, quando se tratar de dano moral, a sua
função só pode ser satisfatória. 13

Os Tribunais brasileiros, entretanto, assentaram ponto de vista de que à ação indenizatória por
danos morais deve dar-se caráter exclusivamente compensatório, entendendo que a indenização encerra
um lenitivo aos males/prejuízos infligidos ao lesado.

A fixação do “quantum debeatur” deve ser feita com cautela e moderadamente, já que seu
fundamento é restabelecer o equilíbrio rompido, de tal sorte que não seja transformado em fonte de
enriquecimento indevido para o lesado como, ainda, não ser de valor irrisório, que não chegue a minimizar
o desconforto moral e não sancione o comportamento do ofensor. Devem ser levados em conta a situa-
ção social e econômica das partes, a gravidade da ofensa e sua repercussão, bem como as circunstâncias
do fato.

CONCLUSÃO

“Ex positis”,  considerando que:
- O conceito de dano moral não abarca todos os sofrimentos e angústias que afetam o psiquismo

do indivíduo;
- A obrigação de indenizar deriva do acordo de vontades ou da lei; em nenhuma dessas fontes

ela se encontra, em decorrência da despedida do servidor detentor de função pública;
- A obrigação de indenizar,  por ocorrência de dano moral, implica a prática de ilícito,  lato

sensu, não ocorrido na espécie;
- O exercício regular do direito ( direito de demitir, sem que haja previsão de reparação pelo ato

da despedida em si) não constitui ato ilícito;
- Na configuração do abuso do direito é indispensável que o exercício do direito seja irregular,

anormal, ou seja, exercido com dolo, negligência ou imprudência, desrespeitando os limites fixados em lei
ou desatendendo sua essência;

Somos levados à conclusão de que não ocorreu dano moral no caso em estudo.

‘A consideração superior
Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2.000

APARECIDA AMARANTE
PROCURADORA DO ESTADO

13 Cf. BREBBIA, Roberto H. El daño moral. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1950, p. 84.
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PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP
INTERESSADO:   Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/MG
NÚMERO:   12.122
DATA:   03 de agosto de 2001.
EMENTA:

SERVIÇOS PÚBLICOS – REGIÃO METROPOLITANA DE BELO
HORIZONTE – TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR
TÁXI – TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS –
VIDA ÚTIL DOS VEÍCULOS – SUBSTITUIÇÃO.

RELATÓRIO

Por meio do Ofício GAB/1.172/01, de 31 de julho de 2001, o Secretário de Estado de Transporte
e Obras Públicas pede instrução “com relação a solicitação em anexo da Diretoria de Transporte
Metropolitano do Departamento de Estradas de Rodagem de do Estado de Minas Gerais – DER/MG”.

A referida solicitação, contida no DTMETR OF. 024/2001, de 20 de junho de 2001, é no
sentido de que

“o prazo de substituição dos veículos ano modelo 1990, seja novamente
prorrogado por 180 dias, contados a partir de 30 de junho de 2001, e que este
mesmo prazo para os veículos ano modelo 1991 seja prorrogado também por
180 dias contados a partir de 31 de dezembro de 2001”.

Na verdade, o que se pretende é a “prorrogação da vida útil”  dos táxis especiais da Coopertramo
– ano 1995 -, por 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 30 de junho de 2001”, e “dos ônibus do Sistema
Metropolitano de Transportes, (...), por 180 (cento e oitenta) dias a partir de 30 de junho de 2001, para
os veículos ano 1990 e a partir de 31 de dezembro de 2001 para os veículos ano 1991”,  como se lê nos
OF DG 903/01 e 902/01, ambos de 27 de julho de 2001, do Diretor Geral do DER/MG para o consulente.

As razões pelas quais está se pretendendo prorrogar a vida útil dos veículos seriam:

1. no caso dos táxis da Coopertramo, a falta de regulamentação, no âmbito do
Estado de Minas Gerais, da isenção do ICMS na aquisição de táxis novos, já
decidida pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, em 06 de
julho de 2001 e também a alegada diminuição da renda dos taxistas, em razão
da invasão dos “perueiros”, na cidade, e
2. no caso dos ônibus do Sistema Metriopolitano de Transporte, a situação
econômica do sistema, o combate do transporte clandestino e a necessidade de
continuidade de atendimento aos usuários.

A Assessoria Jurídica do DER/MG examinou a matéria e sobre ela se manifestou em 30 de julho
de 2001, concluindo – tanto no que diz respeito aos táxis especiais da Coopertramo, quanto no que se
refere aos ônibus do Sistema Metropolitano de Transportes – que “à vista do parecer / da manifestação
favorável da área técnica do DER/MG e, ainda, da competência do Senhor Secretário da SETOP,
entendemos que o presente pleito pode ser autorizado”.

Passo a opinar sobre as questões postas, que nada têm a ver com a prorrogação das permissões,
mas somente com a prorrogação da vida útil de táxis e ônibus.
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PARECER

A respeito dos táxis especiais da Coopertramo, observo, em primeiro lugar, que o atual
REGULAMENTO DO SERVIÇO  PÚBLICO DE TRANSPOERTE INDIVIDUAL DE
PASSAGEIROS POR TÁXI DA REGIÃO METROPOLITANA DE  BELO HORIZONTE  é o
publicado em 31 de agosto de 2000, e não o aprovado pela Deliberação nº  137/89, do  Conselho
Deliberativo da RMBH, publicado em 2 de novembro de 1989.

No entanto, tudo indica que a permissão outorgada à Coopertramo obedeceu às regras do
Regulamento antigo, que no artigo 24, c/c o 79, estabelecia, para os táxis especiais:

a) vida útil de 5 (cinco) anos, que venceria, sempre, num dia 31 de dezembro
porque contada com exclusão do ano em curso, e
b) sua substituição por outro, com 2 (dois) anos de fabricação, no  máximo
(admitindo, em casos excepcionais, a critério do DER/MG,  a  substituição por
veículo  com até 3 (três) anos.

Nenhuma inovação importante trouxe, nesse particular, o novo regulamento; só não encontrei
no artigo a regra – que existe no atual  - segundo a qual  “somente poderá ingressar no sistema, veículo
como táxi especial que tenha no máximo 02 (dois) anos de fabricação” (artigo 34, §3º).

Verifico, no entanto, que faz parte do expediente, uma comunicação interna – CL.SNT – 093/01,
de 05/01/01 (?) – de  “Mary de Fátima R.M. da costa – SNT” para “Eva Lansky – DCT”, em que se lê:

“Com base nos artigos 88 e 89, o Diretor  do DER/MG, solicitou a
prorrogação da vida útil ao Secretário de Estado de Transportes e Obras
Públicas, por 2 (duas) vezes, às quais foram concedidas de janeiro a março,
e de março a junho de 2001”.

Acontece que os artigos 88 e 89 do Regulamento antigo – ao que a informante com certeza se
refere – não cuidam de prorrogação de vida útil, mas de “Portarias necessárias para execução das
determinações estabelecidas neste Regulamento” (88) e de “casos omissos” (89).

A meu ver, a falta de previsão de regras referentes à prorrogação da vida útil do veículo não
configura caso omisso, a uma porque não me parece possível prorrogar-se a utilidade de algo que já a
perdeu para o fim a que se destina, e a duas porque a norma pela qual “a substituição do veículo será
processada obrigatoriamente por outro” , quando esgotado o prazo de vida útil do táxi, não deixa dúvida
de que não há como o permissionário fugir do dever de substituir o veículo quando chega a hora da
substituição.

Para mim, prorrogar a vida útil de um táxi é algo tão inimaginável quanto prorrogar a validade de
um medicamento; num caso e noutro, a fixação do prazo – de vida útil, ou de validade – com certeza foi
feita com a necessária seriedade, levando na devida conta fatores técnicos corretamente avaliados.

Nada justifica uma prorrogação desse tipo, muito menos opiniões incônicas como “a área técnica
está de acordo” e “quanto às condições de manutenção e segurança, os veículos estão aptos”, lançadas
na CI.SNT – 093/01, que deixam a impressão de que o assunto não foi tratado, dentro do DER/MG, da
forma que sua importância recomenda.

Se é verdade que em breve a Coopetramo vai poder adquirir táxis novos, com isenção do
ICMS – com base em uma deliberação do CONFAZ datada de 56 dfe julho de 2001, - verdade também
é que a vida útil dos seus táxis “vencidos” já foi devidamente prorrogada por duas vezes, de janeiro a
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março, e de março a junho deste ano, o que me leva a supor que essa tentativa faz parte de um “jogo de
empurra” motivada pela pouca ou nenhuma disposição de os permissionários investirem no negócio que
exploram.

Também não vejo como prorrogar-se a vida útil dos ônibus do Sistema Metropolitano de
Transportes.

A situação econômica do sistema não justifica, em absoluto, a manutenção, em operação, de
veículos mais rodados que o desejável. Pelo contrário, a não substituição dos ônibus “velhos” por outros,
mais novos é que pode agravar a situação econômica do sistema, pois é certo que veículos usados
perdem valor, com velocidade acelerada, para eventuais trocas – que ficariam, assim, cada vez mais
difíceis de serem feitas.

Da mesma forma, não vejo como seja possível melhorar o combate ao transporte clandestino
com a utilização de ônibus mais antigos. Penso, até, que uma das razões de o transporte clandestino ter-
se alastrado seja a má qualidade dos veículos que fazem o transporte dito regular.

Finalmente, a necessidade de continuidade do atendimento aos usuários pressupõe qualidade
desse atendimento, que obviamente só pode haver se processada a substituição por outros, mais novos,
dos veículos cuja vida útil se esgotar.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, pelas razões aduzidas neste parecer, opino no sentido da impossibilidade da
prorrogação da vida útil dos táxis e ônibus aos quais o expediente se refere.

É o que penso.

À consideração superior.

Belo Horizonte, 1º de agosto de 2001.

Humberto Rodrigues Gomes
Procurador do Estado
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O Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais exarou, no Parecer que se
segue, o seguinte despacho.

“Aprovo.
Em 23/4/2003.”

PROCEDÊNCIA:  Conselho de Administração de Pessoal - CAP
INTERESSADA: Sônia Bussad Baraldi
NÚMERO: 14.098
DATA: 14 de abril de 2003
EMENTA:

RENÚNCIA DE APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS JURÍDICOS DA
LEGALIDADE E DA MORALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA - OBEDIÊNCIA AO ATO JURÍDICO PERFEITO E
PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 16 DE DEZEMBRO DE
1998 - PRECEDENTES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
- PROVIMENTO DO RECURSO OFICIAL

RELATÓRIO

Vem a esta Procuradoria Geral do Estado recurso oficial manifestado pelo ilustre Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão em face da Deliberação nº 5963/CAP/2002, por meio da qual, medi-
ante maioria de votos, determinou-se:

“Renúncia à aposentadoria - Natureza unilateral do ato - Direito da servidora - Provimento,
maioria de votos, com voto-desempate da Presidência.

Decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, em Mandado de Segurança, Processo 000248505.00,
considerou que dada a unilateralidade do ato de renúncia à aposentadoria, não pode a Administração
Pública obstar-lhe o reconhecimento, sob pena de incorrer em abuso de poder, não sendo necessário,
para tanto, expressa autorização legal.

Renúncia à aposentadoria só deve ser concedida quando não implicar ônus para a Administra-
ção Pública (Conselheira Marize Maria).

V.v. Renúncia à aposentadoria afronta alguns princípios jurídicos do sistema, entre eles o da
segurança jurídica e do ato jurídico e do ato jurídico perfeito (Conselheira Cássia Maria)”.

Nesse sentido, não se conformando com a r. Deliberação mencionada, o ilustre recorrente,
tempestivamente, apoia suas razões seja em arrazoado de sua assessoria técnica, seja, respectivamente,
nos pareceres nºs 10.628, de 24 de agosto de 1999 e 11.869 de 24 de abril de 2001, ambos da Procu-
radoria Geral do Estado, os quais, em linhas gerais, negam o direito subjetivo à renúncia da aposentadoria
pelo servidor público, ante a ausência de norma legal que a regulamente.

Intimada, a recorrida apresentou suas razões pela manutenção da Deliberação hostilizada, reite-
rando os argumentos anteriormente expendidos, afirmando que: “ O entendimento de que a aposentado-
ria é renunciável encontra respaldo em inúmeras decisões do Conselho de Administração de Pessoal de
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Minas Gerais, do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais”,
estando, ao seu sentir, correto o eminente Conselheiro Domingos Lago, quando averbou:

“... a aposentadoria é um bem pessoal, e como tal, disponível, constituindo cerceamento de
liberdade impedir que o funcionário desista daquilo que conquistou ao longo do tempo de prestação de
serviço ao Estado”.

Por fim, diz a recorrida “...que a renúncia ora pretendida não acarretará ónus algum ao Estado
de Minas Gerais”, isso porque, segundo aduz, aposentou-se em cargo público do Estado de Minas
Gerais, e, posteriormente, logrou êxito em concurso público realizado junto ao Tribunal Regional do
Trabalho da 3ª Região, com o que manterá vínculo jurídico apenas com este órgão público federal,
desonerando, assim, o erário estadual.

Examinada a matéria opino.

PARECER

De início, registre-se que a razão de ser da renúncia pretendida pela interessada consiste no
afastamento de vedação constitucional, que se introduziu pela Emenda Constitucional nº 20, de 16 de
dezembro de 1998, o qual vedou, expressamente, a percepção simultânea de proventos e da remunera-
ção, referentes a cargos públicos não acumuláveis na forma da Constituição da República de 1988. Trata-
se do artigo 37, § 10, da CR/88. Eis sua redação atual:

“ É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos
arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis
na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre
nomeação e exoneração.”

Acrescente-se, ainda, que referida Emenda Constitucional nº 20/98 admitiu exceção à regra
geral contida no preceptivo constitucional acima transcrito, conforme se afere de seu artigo 11. Contudo,
impunha-se o reingresso do servidor ao serviço público em data anterior à vigência da Emenda em ques-
tão, o que, por não ser a situação jurídica da interessada, dela não se aproveitou.

Assim, a essa altura, tendo obtido sucesso no concurso público federal de que participou, cuja
remuneração fixada para o cargo público de certo é mais representativa, almeja, a fim de contornar a
vedação constitucional aludida, porquanto os cargos não são acumuláveis na forma Constituição da Re-
pública de 1988, renunciar aos proventos que percebe pelo Estado de Minas Gerais, não admitindo,
entretanto, em momento algum, a restituição das parcelas pagas a tal título, sustentando, com respaldo em
jurisprudência, cuidar-se, à sua aposentadoria, de direito subjetivo seu, de natureza disponível.

É certo que o reconhecimento manifestado pelo Poder Público, de quaisquer das esferas que
compõem a Federação brasileira, no que concerne à aferição do preenchimento, pelo servidor público,
dos requisitos necessários à sua inativação, significa a edição de um ato jurídico declaratório, assegurando
ao servidor a percepção de valores pecuniários, os quais integrarão então o seu patrimônio.

No entanto, embora não desconheça a linha jurisprudencial que acolhe, com argumentos
jusprivatísticos, a renúncia da aposentadoria pelo servidor público, alinho-me, à vista do regime jurídico
no qua se encontra inserido o vínculo entre o particular e o Poder Público, ao entendimento esposado nos
pareceres desta Casa de números, respectivamente. 10.628/1999 e 11.869/2001.

É que, tendo sido compactados os direitos de determinado servidor público para apuração de
seus proventos e formalizada sua aposentadoria, a exemplo da situação jurídica da interessada, tem-se
que se configura um ato jurídico perfeito, não se podendo admitir seja facultado ao servidor sua alteração
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unilateral, uma vez que, se assim fosse, desatender-se-ia ao instituto jurídico mencionado (artigo 5º, inciso
XXXVI, da CR/88), aos princípios da legalidade e da moralidade (artigo 37, caput, da CR/88 e 13 da
CEMG) e, ainda, ao planejamento fiscal público (artigo 155 da CEMG).

A propósito, em decisão recentíssima, já na vigência da Emenda Constitucional nº 20/98, o
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por sua 6ª Câmara Cívil, à unanimidade, nos autos da
apelação cível nº 237.705-9 (DIMG de 27.02.2003, pp. 01/02 ), firmou correto entendimento segundo
o qual “a renúncia ao direito de aposentadoria não pode ser entendida como ato unilateral do servidor,
sendo imprescindível a concordância do ente público, dada a vinculação que continua existindo o servidor
inativo e o Poder Público, quando da aposentação”. E mais, “não há direito líquido e certo do servidor
que renuncia à aposentadoria à aceitação desse seu ato pela Administração, visto que essa concordância
envolve um exame discricionário.”

Do r. voto proferido pelo eminente Relator, Des. DORIVAL GUIMARÃES PEREIRA, extrai-
se breve excerto que bem delimita a afronta que a pretensão de renúncia à aposentadoria de servidor
público proporciona aos princípios jurídicos da legalidade e da moralidade, confira-se:

“ Por seu turno, o Estado sustenta que a renúncia tem diversos efeitos em sua esfera jurídica,
principalmente financeiros, visto que proporcionaria aposentadoria futura com proventos maiores; sendo
assim, afirma que não pode haver renúncia unilateral a esse direito e que sua aceitação está inserida poder
discricionário do ente público.

Não há como negar que o direito à aposentadoria tem no servidor inativo o seu beneficiário, o
que causa a aparência de que somente a ele interessa, ou seja, que apenas o servidor é por ele afetado ou
pode sobre ele decidir, importando ressaltar que essa é uma idéia bastante equivocada e que não pode
prosperar.

Com a aposentadoria, aquele vínculo profissional de prestação de serviço cessa, mas não pode
dizer que não reste ligação alguma entre o inativo e o Poder Público, pois que subsiste vínculo, de natureza
distinta, claro, mas subsiste.

Em virtude dessa ligação, não é de se admitir o caráter unilateral da renúncia ao direito de
aposentadoria.

De fato, é pertinente o argumento do douto Procurador do Estado segundo o qual o ato de
renúncia da aposentadoria não pode ser tido como ato de caráter unilateral, vez que afeta diretamente ao
erário estadual e, ainda, por tratar-se de ato para cuja formação concorreu o Estado como parte essencial”.

Portanto, o ato de aposentadoria regularmente editado e homologado, não comporta seja des-
feito unilateralmente, eis que se consubstancia em ato jurídico perfeito, concebido sob regime de direito
público, exigindo submissão da Administração Pública à estrita legalidade, não se admitindo, in casu, seja
interpretado com as nuances do direito privado, mormente pela repercussão no planejamento fiscal do
Poder Público, exigindo-se exegesse restritiva. A respeito, ponderou o nobre Desembargador DORIVAL
GUIMARÃES PERREIRA, no precedente mencionado:

“ Seria temerário admitir que, por qualquer motivo, o particular, unilateralmente e à revelia do
ente público, pudesse renunciar à aposentadoria, o que permite o caos que poderia ser formado no
sistema previdenciário nacional, tendo em vista a possibilidade de compensação entre os regimes, por
exemplo” (destacamos).

Logo, o ato de aposentadoria, regularmente editado, não pode ser alterado ao alvedrio do
particular, vez que nesta questão subsiste o principio jurídico basilar de prevalência do interesse público
sobre o interesse privado, não comportando, naturalmente, seja investigada, pelos demais Poderes do
Estado, a discrição administrativa conferida à Administração Pública de anuir ou não com determinado
pedido de renúncia ao ato de aposentadoria.

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS
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A aposentadoria voluntária, enfim, não pode ser alterada pelo simples querer do particular, eis
que se impõe a avaliação discricionária da Administração Pública, em prol da coletividade. Traz-se à
colação reflexão de Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO, pertinente à supremacia do interesse pú-
blico sobre o interesse privado, que não se respeitou ao editar-se o preceptivo legal aqui tido como
inconstitucional:

“ A Administração Pública está por lei, adstrita ao cumprimento de certas
finalidades, sendo-lhe obrigatório objetivá-las para colimar interesses de outrem:
o da coletividade. É em nome do interesse público - o do corpo social - que tem
de agir, fazendo-o na conformidade da intentio legis. Portanto, exerce “função”,
instituto - como visto - que se traduz na idéia de indeclinável atrelamento a um
fim prestabelecido e que deve ser atendido para o benefício de um terceiro. É
situação oposta a da autonomia da vontade, típica do Direito Privado. De regra,
neste último alguém busca, em proveito próprio, os interesses que lhe apetecem,
fazendo-o pois, com plena liberdade, contanto que não viole alguma lei.
Onde há função, pelo contrário, não há autonomia da vontade, nem a liberdade
em que se expressa, nem a autodeterminação da finalidade a ser buscada, nem
a procura de interesses próprios, pessoais. Há adstrição a uma finalidade
previamente estabelecida e, no caso de função pública , há submissão da vonta-
de ao escopo pré-traçado na Constituição ou na lei e há o dever de bem curar
um interesse alheio, que, no caso, é o interesse público; vale dizer, da coletividade
como um todo, e não da entidade governamental em si mesma considerada”.

Lado outro, em que pese a um primeiro momento revelar-se sólido o argumento da interessada
no sentido de que sua renúncia à aposentadoria será benéfica ao erário estadual, uma vez que perceberá
apenas do erário federal pelo exercício do cargo público a que ascendeu via concurso, devo dizer que, a
partir da emenda Constitucional nº 20/98, tal intenção não poderá mesmo ser acolhida.

Isso pelo singelo fato de que aludida emenda determinou a única hipótese admissível de acumu-
lação de proventos e remuneração, qual seja, ter o servidor público aposentado reingressado no serviço
público, via concurso, antes da vigência do texto contido na Emenda Constitucional nº 20/98. Assim,
buscar-se outro caminho - renúncia de aposentaria -, não cogitado pelo constituinte derivado, a fim de
ver-se afastado o obstáculo da acumulação ilícita, caminho este não acolhido, como visto acima, pelo
regime jurídico de direito público, revela-se uma burla à vedação constitucional. Frise-se que os julgados
colacionados pela interessada não examinaram a questão sobre esta ótica, qual seja, prevalência do
interesse público sobre o interesse privado.

Ademais, ainda que se admitisse a aquiescência do Poder Público a eventual requerimento da
interessada no sentido de se desfazer à sua aposentaria, tem-se que não há previsão legal que confira
respaldo a este agir estatal. No visto aposto no parecer nº 10.628/1999, alhures citado, o eminente
Procurador Geral Adjunto do Estado de Minas Gerais à época, ponderou, com a acuidade de seus
pronunciamentos:

“Visto:
não assiste ao titular renúncia - ato unilateral a direito indisponível como é o direito à aposentadoria.
Tratá-lo como ato condicionado, condicionado a que a Administração Pública lhe conceda

outra aposentadoria, pressupõe lei regulando a espécie, o que entre nós se desconhece. Antes, Proposi-
ção de Lei nº 13.807, cuidando dessa possibilidade, está formalmente vetada desde 30/VII/98 (“MG de
31/VII/98)”.
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De fato, aquiescência do Poder Público impõe previsão legal, porquanto, como notório, mesmo
no agir discricionário do ente estatal há que haver respaldo na legislação, a qual, então, discrimina as
alternativas legais à Administração Pública, facultando-lhe a opção. No precedente citado pela interessa-
da (apelação cível nº 248.505-0), constante dos autos, colhe-se trecho do r. voto do eminente
Desembargador CLÁUDIO COSTA, com o qual se anui, por dar respaldo ao quanto aqui afirmado,
veja-se:

“Ora, a CF/88, em seu art. 37, estabelece os princípios sob os quais deverá atuar e funcionar a
Administração Pública em geral.

São eles, como se sabe, os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
acrescidos na área estadual, pelo princípio da razoabilidade, segundo invocação introduzida pelo art. 13
da Carta Estadual. Ao ser apreciada administrativamente a pretensão da impetrante, firmou a Procurado-
ria-Geral do Estado o entendimento segundo o qual, diversamente do que ocorre na área privada, Admi-
nistração é obrigada a submeter-se ao império do princípio da legalidade.

Não existe lei que preveja o que a impetrante deseja. E se porventura o existisse, seria
inconstitucional e violadora do principal princípio que deve nortear a atividade administrativa.

Segundo a doutrina de Hely Lopes Meirelles, “Não se compreende o ato administrativo sem fim
público. A finalidade é, assim, elemento vinculado de todo ato administrativo - discricionário ou regrado
- porque o Direito Positivo não admite ato administrativo sem finalidade pública ou desviado de sua
finalidade específica” (Direito Administrativo Brasileiro, 17ª ed., pág. 135)”.

De outro ângulo, mesmo que não seja a específica hipótese fática da interessada, deve-se inibir
a renúncia à aposentadoria não só pelas razões jurídicas já alinhavadas acima, mas, outrossim, pelo fato
de ensejar eventualmente a reversão, instituto jurídico banido do ordenamento desde o advento da Cons-
tituição da República de 1988, a qual somente admite como forma de investidura em cargo público a via
do concurso público. A única hipótese de retorno ao cargo público anteriormente titularizado é na situa-
ção de aposentadoria por invalidez, quando esta especial condição é superada. Sobre a espécie há pre-
cedente do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“ A aposentadoria voluntária do servidor recorrente importou na renúncia do cargo, sendo desta
forma irrevogável, não comportando reversão uma vez que este instituto caracteriza-se por um ato jurídi-
co vinculado onde não mais subsistem os pré-requisitos de conveniência, oportunidades e existência de
vaga, ocorrente somente nas hipóteses de aposentadoria por invalidez, o que não se harmoniza com a
hipótese em exame visto que o recorrente aposentou-se voluntariamente” (RMS nº 6.426/RJ, Rel. Min.
José Dantas, STJ).

Destaque-se, ainda, que a pretensão almejada pela interessada, a par de não revestir-se de
legalidade, enseja insegurança nas relações jurídicas, uma vez que enseja o desfazimento unilateral de atos
administrativos em conformidade com a lei. Já dissera a Profª CARMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA,
em seu d. parecer (10.628/1999): “A renúncia à aposentadoria afronta alguns dos princípios jurídicos do
sistema tais como o da segurança jurídica, o do ato jurídico perfeito, dentre outros”.

Por fim, registre-se que a pretensão da interessada, conforme se refere de sua petição inicial,
consiste na suspensão dos proventos, e pela eventualidade, seja referido o pedido de renúncia, sem, em
momento algum, se dispor a restituir aos cofres estatuais o quanto percebido, a tal título, afrontando-se,
ao meu sentir, a moralidade pública, propiciando, ademais enriquecimento ilícito. Ora, se admitido fosse a
renúncia, ad argumentandum, seus efeitos seriam ex func. Já, a suspensão de proventos, por si só, não
elide a acumulação ilícita, assim determinada pela Constituição da República de 1988 na redação dada
pela Emenda Constitucional nº 20/98.

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS
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CONCLUSÃO

Do que vem de ser exposto, sou de parecer que deva ser conhecido o recurso oficial, por
tempestivo, e, no mérito, ser-lhe dado provimento, cassando-se a Deliberação nº 5963/CAP/2002, uma
vez que não há legislação estadual autorizando o Estado de Minas Gerais a aquiescer ao pedido de
renúncia da aposentadoria, e mais, em face do regime jurídico público no qual se insere a relação jurídica
entre a interessada e o Poder Público, impõe-se à prevalência do interesse público sobre o privado, em
respeito não só à segurança das relações jurídicas, mas, também, ao ato jurídico perfeito e exaurido.

É o que me parece, sub-censura.

Belo Horizonte, 10 de abril de 2003.
.

Sérgio Pessoa de Paula Castro
Procurador do Estado

Aprovado. Em 11/4/2003
Mariane Ribeiro Bueno Freire

Procuradora-Chefe da Consultoria Jurídica

Aprovo. Em 14/04/2003
José Bonifácio Borges de Andrada
        Procurador-Geral do Estado
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O Excelentíssimo  Senhor Governador do Estado de Minas Gerais exarou, no Parecer que se
segue, o seguinte despacho.

“Aprovo. Publique-se
Em 09/09/2004.”

PROCEDÊNCIA: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
INTERESSADA: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
NÚMERO: 14.374
DATA: 08 de setembro de 2004
EMENTA:

MEIO AMBIENTE - FISCALIZAÇÃO - PENALIDADES - MULTA - DÍ-
VIDA ATIVA - FORMAÇÃO - INSCRIÇÃO E COBRANÇA.

RELATÓRIO

O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável encaminhou para
análise do Secretário de Estado do Planejamento e Gestão a minuta de decreto para alteração do art. 5º,
inciso IV, do Decreto nº 43.370, de 5/VI/2003, contendo o Estatuto da Fundação Estadual do Meio
Ambiente - FEAM.

Essa modificação propõe autorizar a FEAM a inscrever os créditos não tributários e emolumentos
decorrentes de suas atividades na dívida ativa, extrair as certidões e promover a execução judicial do
créditos, diretamente ou por convênios.

De ordem do Secretário de Estado do Planejamento e Gestão vem à Advocacia-Geral do
Estado o expediente com a Nota Técnica SUMIN/nº 047/2004 e a Nota Técnica AJA nº 094/2004,
além do parecer do Consultor Jurídico da FEAM pugnando pela necessidade de alteração normativa a
fim de encontrar competência à Fundação para o fim colimado.

A remessa solicita avaliação da AGE para a proposta veiculada.

PARECER

A FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente é pessoa jurídica de direito público vinculada
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, possuindo
personalidade jurídica que lhe confere autonomia administrativa para prática de certos atos. Essa autono-
mia é limitada pelo princípio da legalidade já que a Administração só pode fazer o que a Lei ordena e
autoriza.

Para a FEAM inscrever créditos não tributários na dívida ativa extraindo as respectivas certi-
dões a fim de promover a execução judicial, é necessário a existência de norma autorizativa.

Sem a norma a inscrição e os atos subseqüentes só se autorizariam pela genética atuação estatal
de constituir, inscrever e executar seus créditos como ofício próprio, com as inconvenientes constestações
e imputações de algum vício gerador da nulidade, como faz o IEF.

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS
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Eis o direito, segundo o Decreto nº 24.855/85:

“Art. 1º - O débito proveniente de multa aplicada por infração de norma de
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, de que trata a Lei nº 7.772,
de 8 de setembro de 1980, será inscrito em Dívida Ativa, para cobrança judici-
al, quando, cumulativamente:

omissis

“Art. 2º - A competência para apuração do débito, bem como para a inscrição
em Dívida Ativa, é da Comissão de Política Ambiental - COPAM, da Secreta-
ria de Estado de Ciência e Tecnologia”

Em observância a essa norma, a competência para efetuar a inscrição dos créditos não tributá-
rios e emolumentos decorrentes de infrações ao meio ambiente, das atividades da FEAM, também é do
COPAM.

A Lei estadual nº 7.772/80 que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio
ambiente, estabelece as penalidades cominadas às infrações por ela tratada. Dentre aquelas penalidades
estão as aplicadas pela FEAM no exercício de sua atividade fiscalizadora, já que lhe compete fiscalizar o
cumprimento da legislação ambiental aplicando as penalidades, multas e sanções administrativas (Decreto
nº 43.370, art. 5º, IV).

Agora a Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto p. p., acaba de conceder à Advocacia-Geral
do Estado a competência, outrora restrita à matéria fiscal, para toda a atividade de inscrição e cobrança
da dívida ativa, assim:

“Art. 4º - São atribuições do Procurador do Estado da carreira da Advocacia
Pública do Estado:
...

VII - inscrever e cobrar a dívida ativa do Estado e de suas autarquias e funda-
ções públicas e exercer o controle de legalidade do seu lançamento;”

Revogadas, de certo, as mais determinações distoantes.
Por isso também a celebração de convênios para promover a execução judicial da dívida ativa

é descabida porque visa transferir para particular atividades fim do Estado e segundo a competência da
LC nº 81/2004.

CONCLUSÃO

Com base na Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, compete à Advocacia-Geral
do Estado inscrever e cobrar a dívida ativa referente aos débitos provenientes de multa aplicada por
infração de norma de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, dentre os quais se encontram
os créditos não tributários e emolumentos oriundos da atividade da FEAM.

As atividades fins do Estado não podem ser executadas por particulares mediante a formação
de convênios, competência reservada à Advocacia-Geral do Estado.

Isso posto, a modificação do art. 5º, IV, do Decreto nº 43.370 só se aconselha por demasia,
podendo segundo o atual modelo normativo ser procedida a formação da dívida ativa pelos entes e órgão
integrantes do sistema estadual de meio ambiente segundo a competência de cada um de seus órgãos e
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entidades. Depois, a Advocacia-Geral do Estado, órgão encarregado do seu serviço jurídico procederá
a inscrição e a cobrança do título assim caracterizado.

É, sob censura, o Parecer,

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2004.

Antonio Olímpio Nogueira
 Procurador do Estado

Mariane Ribeiro Bueno Freire
 Procuradora-Chefe da Consultoria Jurídica

José Bonifácio Borges de Andrada
Procurador-Geral do Estado

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS
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O Senhor Advogado-Geral do Estado exarou, na Nota Técnica que se segue, o seguinte despa-
cho:

“Aprovo.
Em 21/08/2003.”

PROCEDÊNCIA:            Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
INTERESSADO:             Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
NÚMERO:                    98
DATA:                             22 de agosto de 2003
EMENTA:

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - DECISÃO DO CONSELHO NA-
CIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA. ISENÇÃO DE ICMS A FOR-
NECEDOR ESTABELECIDO NO ESTADO CONTRATANTE. DECRE-
TO Nº 43.394 DE 2003 E RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 3.458 DE 2003.

NOTA TÉCNICA Nº 98

O ilustre Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, por meio do Ofício n.º GAB.SEC.
1030/03, submete à Advocacia-Geral do Estado solicitação de exame e parecer a respeito de cláusula a
ser inserida nos Editais das diversas modalidades de licitação patrocinadas pelo Estado de Minas Gerais,
à consideração de decisão havida no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ
“que determinou a isenção de ICMS para todos os fornecedores estabelecidos no Estado contratante”.

Informa o Consulente que, no Estado de Minas Gerais, foram editados o Decreto n.º 43.349,
de 30 de maio de 2003, bem assim a Resolução Conjunta n.º 3.458, de 23 de julho de 2003, instrumen-
tos normativos estes que disciplinam à isenção determinada pelo CONFAZ.

Por fim, solicita-se no Ofício aludido que, uma vez aprovado o texto sugerido, no qual se prevê
que o preço, quando se tratar de fornecedor mineiro, deva ser apresentado também considerando a
isenção conferida pelo CONFAZ, seja procedida publicação no Órgão Oficial de Minas Gerais com a
orientação de que todos os editais previamente aprovados passem a vigorar com a cláusula em questão.

Examinada a matéria, opino.

De fato, tem-se que o CONFAZ, em reunião ordinária realizada na cidade de Salvador, aos 04
de abril de 2003, houve por bem isentar do ICMS o contribuinte local que forneça mercadoria ou bem
destinado a órgãos da Administração Pública Estadual Direta, suas fundações e autarquias, fazendo acres-
centar à Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS o item 136.

A partir de então, restou editado o Decreto n.º 43.349/2003, no propósito de inserir no Regu-
lamento do ICMS (Decreto n.º 43.080, de 13 de dezembro de 2002) tal previsão, sendo editada, em
seguida, a Resolução Conjunta n.º 3.458, de 22 de julho de 2003, a qual estabelece os procedimentos a
serem adotados para o atendimento da isenção concedida.

Da leitura que fiz da cláusula sugerida, tenho que está em consonância com a isenção concedida,
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fazendo-se referência apropriada às normas jurídicas que as contemplam e disciplinam, determinando-se
ao contribuinte, com adequação, a apresentação, na sua proposta comercial, do preço normal de merca-
do e do preço resultante da isenção do ICMS conferida, “que será o preço a ser considerado para
julgamento”.

Naturalmente que, em se tratando de Editais já publicados, à vista do quanto contido no artigo
21, § 4º, da Lei n.º 8.666/93, deverão ser eles republicados, porquanto a previsão editalícia em apreço,
ao determinar a apresentação da proposta comercial contendo o preço resultante da isenção conferida,
afetará, irremediavelmente, a proposta comercial formulada. A propósito, já se averbou:

“As regras do edital não são imutáveis; sobrevindo motivo de interesse público,
deve e pode a Administração modificá-las, na medida em que bastar para aten-
der ao interesse público, desde, é curial, que o faça antes de iniciada a compe-
tição. Nessas circunstâncias, a lei exige a reabertura do prazo por inteiro, a
contar da divulgação da mudança introduzida, pelo mesmo modo em que se deu
a de versão original do ato convocatório alterado. O Tribunal de Contas da
União é incisivo ao determinar que se ‘não dê prosseguimento a licitações cujos
editais sofram alterações substanciais, a exemplo de modificações do objeto,
pois nesses casos torna-se necessária publicação de novo edital e reabertura
dos prazos legais’ (ac. n.º 305/2000, 2ª Câm., rel. Min. Valmir Campelo. DOU
de 05.06.2000, pág. 57)”.1

Lado outro, admitindo-se hipóteses em que já tenha havido a contratação do fornecedor, ou
seja, vencida a etapa da licitação pública, afigura-se legal a previsão contida no artigo 3º e respectivo
parágrafo único da Resolução Conjunta n.º 3.458, de 22 de julho de 2003, nos termos do qual:

“Art. 3º: Nas aquisições de fornecedores mineiros, cujos processos
licitatórios foram concluídos antes da publicação desta Resolução, os agen-
tes públicos deverão solicitar ao fornecedor a observância da isenção e a
conseqüente dedução do valor do ICMS, quando da emissão do documento
fiscal.
Parágrafo único: Na hipótese de aquisição em que a proposta foi apresen-
tada no período de 05 de julho de 2003 até a data de publicação desta
Resolução em que o fornecedor da mercadoria, bem ou serviço tiver apre-
sentado o respectivo valor sem o ICMS devido, ele deverá comprovar que
esse valor corresponde ao praticado no mercado com a dedução do valor
do ICMS”.

A par da necessidade de republicação dos Editais, cujas licitações ainda estejam em curso,
afigura-se-me apropriada a consideração feita pelo eminente Consulente no sentido de que seja publica-
do no Diário Oficial do Estado o texto da exigência editalícia sugerida, ora aprovada, para que seja
observada por todos os órgãos da Administração Pública Direta e, igualmente, pelas fundações e autarquias
estaduais, inserindo-o nos atos convocatórios correspondentes.

Sugiro que a publicação em referência, em sendo aprovada a presente Nota Técnica, deve ser
feita no espaço próprio destinado às publicações da Advocacia-Geral do Estado, a fim de que se dê
conhecimento do posicionamento jurídico deste órgão público, ao qual incumbe a orientação jurídica do
Poder Executivo.
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Por fim, saliento que os procedimentos fixados na Resolução Conjunta n.º 3.458/2003 deverão
ser compulsoriamente observados, tanto pelo contribuinte como pelo fisco estadual.

É a Nota Técnica que submeto à apreciação superior.

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2003.

Sérgio Pessoa de Paula Castro
 Procurador do Estado

Mariane Ribeiro Bueno Freire
Procuradora-Chefe da Consultoria Jurídica

José Bonifácio Borges de Andrada
Procurador-Geral do Estado
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O Sr. Advogado-Geral do Estado exarou, na Nota Jurídica que se segue o seguinte despacho:

“Aprovo.
Em 06/06/2004

Publique-se.
Em 22-07-2004.”

PROCEDÊNCIA: Advocacia Geral do Estado
INTERESSADO:  Secretaria  de  Estado  da  Fazenda,  de  Planejamento  e  Gestão  e Secretaria de

Estado de Obras Públicas
NÚMERO: 422
DATA:  07 DE JUNHO DE 2004
ASSUNTO:

Transferência voluntária de recursos aos municípios no período das eleições mu-
nicipais - Interpretação do art. 82 da Lei 9.100/95 - conceito de obra e obra em
andamento - Parecer AGU nº GQ - 113.

NOTA JURÍDICA

Tendo em vista a proximidade das eleições municipais de 2004, cumpre esclarecer os prazos a
serem observados, pelo Estado de Minas Gerais, na transferência voluntária de recursos aos Municípios.

1 - A norma jurídica que regula o assunto é o art. 73, VI, ‘a’, da Lei 9.504/97, aqui transcrito:

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e
Município, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno
direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal
preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com
cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência
e de calamidade pública;”

A transferência voluntária de recursos é toda transferência que não decorra de obrigação legal,
ou seja, obrigação de repartição de receitas tributárias ou não previstas diretamente na Constituição ou
em lei. Todo repasse de verbas que não for decorrência direta de previsão constitucional ou legal, como
é o caso das receitas tributárias, enquadra-se no conceito de transferência voluntária;

2 -  O repasse de transferência voluntária é lícito, não viola a lei eleitoral, acaso exista uma
obrigação preexistente, ou seja, formalizada, em convênio ou outro instrumento jurídico qualquer, assina-
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do fora do período de três meses, e nesta obrigação haja um cronograma fixando a data dos repasses dos
recursos para continuidade da obra (conforme Resolução nº 20.410 do Tribunal Superior Eleitoral).

Existindo, portanto, obrigação preexistente, em convênio ou outro instrumento jurídico qual-
quer, sem o início físico da obra, início, de fato, da obra, não se pode efetuar o repasse, pois o que a lei
permite é apenas a continuidade de obra já em andamento, em atenção ao princípio da continuidade do
serviço público.

3 - O tema mereceu análise da ilustre Advocacia Geral da União, que no parecer GQ - 113,
estabeleceu o conceito de obra em andamento, exigindo-se para sua verificação o início físico da constru-
ção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação.

4 - Diante do exposto, fica esclarecido que:

a) a regra geral é a vedação de transferência voluntária de recursos, nos três meses anteriores ao
pleito, ou seja, a partir de 03/07/2004;

b) excepcionalmente, a lei autoriza a transferência voluntária de recursos em dois casos:

b.1) quando destinados a cumprir obrigação assumida em convênio ou outro instrumento
jurídico, com cronograma fixando previamente as datas dos repasses, assinado antes do dia 03/07/
2004, para a execução de obra ou serviço cuja execução física já se tenha iniciado também antes
do mesmo dia 03/07/2004.

b.2) em situações de emergência ou calamidade pública, sem qualquer limitação de tempo.

Belo Horizonte, 27 de maio de 2004.

Mariane Ribeiro Bueno Freire
Consultora-Jurídica Chefe
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O Senhor Advogado-Geral do Estado exarou, na Nota Jurídica que se segue, o seguinte despa-
cho:

“Aprovo.
Em 2/07/2004

Publique-se.
Em 16/07/2004.”

PROCEDÊNCIA: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
INTERESSADO: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
NÚMERO: 457
DATA: 2 de julho de 2004
ASSUNTO:

Nomeação para cargo em comissão de recrutamento limitado na Admi-
nistração Indireta de servidor da Administração Direta - Possibilidade
jurídica - Observância do Decreto nº 43.601, de 19 de setembro de 2003.

NOTA JURÍDICA

Vem a esta Advocacia-Geral do Estado pedido de exame e parecer a respeito da possibilidade
jurídica de se nomear servidor da Administração Direta, titular de cargo efetivo ou detentor de função
pública, para ocupar cargo em comissão na Administração Indireta.

A Consulta formulada está acompanhada da Nota Técnica DCGDS nº 290/2004, por meio da
qual a Diretoria da Diretoria Central de Gestão de Direitos do Servidor da Pasta consulente conclui “que
não há restrições legais para que um servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou detentor de
função pública da Administração direta seja provido em cargo de recrutamento limitado no Departamento
de Estradas de Rodagem - DER, desde que seja requisitado ao seu órgão de origem pela referida
Autarquia”.

Acompanha, ainda, a Consulta, a Nota Técnica nº 101/2004, subscrita pelo Superintendente
Central de Administração e Pagamento de Pessoal, com a qual reafirma a necessidade de manifestação
da Advocacia-Geral do Estado a respeito do tema, a fim de que se transforme o entendimento da DCGDS
em padrão para o Poder Executivo.

Com efeito, ao se examinar a Lei nº 10.254, de 20 de junho de 1990, que instituiu o regime
jurídico único do servidor civil do Estado de Minas Gerais, constata-se que o provimento de cargo em
comissão de recrutamento limitado deverá recair entre servidores ocupantes de cargo efetivo ou detentor
de função pública da administração direta, autárquica e fundacional.

Lado outro, como destacado na Nota Técnica emitida pela DCGDS nº 290/2004, a Lei nº
11.403, de 21 de janeiro de 1994, que reorganiza o Departamento de Estradas de Rodagem - DER, em
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seu artigo 15, determina que o regime jurídico dos servidores da autarquia em questão será o contido na
Lei nº 10.254/90, acima mencionada.

Ademais, a legislação do DER referida anteriormente estabelece que o cargo de provimento em
comissão de recrutamento limitado deverá preferencialmente recair em ocupante do cargo da classe do
Grupo PNS, o que não nos afirma haver quaisquer restrições em se indicar, para os misteres de tal cargo,
servidor da Administração Direta.

Neste caso, aplica-se, conforme registra a Nota Técnica objurgada (DCGDS nº 290/2004), a
regra contida nos artigos 1º, inciso II e 3º, inciso I, alínea ‘a’, item 2, do Decreto nº 43.601, de 19 de
setembro de 2003. Ressalves-se, apenas, que a disposição deverá formalizar-se sem ônus para o órgão
de origem e partir de requisição da entidade integrante da Administração Indireta interessada.

Do que vem de ser exposto, ratifica-se o quanto contido na orientação jurídica firmada pela
Diretoria Central de Gestão de Direitos do Servidor da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
aqui destacada.

É como penso, sub censura.

Belo Horizonte, 02 de julho de 2004.

Sérgio Pessoa de Paula Castro
Procurador do Estado

Mariane Ribeiro Bueno Freire
Consultora-Jurídica Chefe



198

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE ÁGUAS FORMOSAS/MG

O ESTADO DE MINAS GERAIS, pelos procuradores que ao final assinam, Delegação de
Poderes em anexo (Doc. 01), perante V.Exa., por força, do disposto no parágrafo único do Art. 12, IV,
da Constituição Estadual/89, Lei Complementar n.º 30 de 10/08/93 no Art. 11, inc. III c/c Lei Estadual
n.º 11.020 de 08/01/93 no Art. 8º § 1º e seu Decreto Regulamentador n.º 34.801 de 28/junho/93 no Art.
29 e com lastro ainda no Decreto Federal n.º 6.383 de 07/Dezembro/1976 nos Arts. 20, 23 ( com
caráter preferencial e prejudicial), 27 (aplicação às Terras Devolutas Estaduais), vem PROPOR a presente:

AÇÃO DISCRIMINATÓRIA DE TERRA DEVOLUTA ESTADUAL,

pelo procedimento sumário (Art. 20 da lei Federal n.º 6.383/76, c/c Art. 272 § único (alterado
pela Lei n.º 8.952/94 do CPC), aduzindo-se para tanto os fatos e fundamentos adiante, em face dos
Requeridos alinhados e qualificados ao final, todos reunidos em litisconsórcio necessário e facultativo,
dizendo:

I - DA ÁREA DISCRIMINANDA

I.1 - DESCRIÇÃO:

A gleba discriminanda é a denominada FAZENDA ESPERANÇA, com área de 1.662,7723
hectares (área levantada pelo ITER/MG - INSTITUTO DE TERRAS DE MINAS GERAIS)
correspondendo à 1.668.70 ha  (hum mil, seiscentos e sessenta e oito hectares e setenta ares), de Terras
Devolutas  do ESTADO DE MINAS GERAIS, num perímetro de 23.539,26 metros, com registro somente
de posse em Cartório de Títulos e Documentos de Águas Formosas, pelos Requeridos em frente, localizada
às Margens dos Córregos: Gameleira, Água Branca, Rio Alcobaça e afluente do Córrego do Norte, no
MUNICÍPIO DE MACHACALIS, COMARCA DE ÁGUAS FORMOSAS - MG, tudo conforme
Planta e Memorial Descritivo anexos.

Tal gleba discriminanda é delimitada por uma poligonal que se descreve: “ Partindo do ponto 01,
situado na confrontação com terras pertencentes ao Município de Machacalis de coordenadas no Sistema
UTM:E=316.848,000m e N=8.110.184,000m, referidas ao Meridiano Central de 39º WGr e ao equador,
daí seguindo por valo e cerca com azimute de 186º20’25" e distância de 235,44m, até o ponto 02,
situado na mudança de confrontação entre as terras do Município e outras pertencentes a Prefeitura
Municipal de Machacalis; daí, seguindo por valo com azimute igual a 270º00’00" e distância de 111,00m
até o ponto 03; situado na mudança de confrontação entre as terras da Prefeitura Municipal e outras
pertencentes a Jair Gonçalves da Cruz; daí ainda seguindo por valo, com os seguintes azimutes e distâncias:
255º25’50" e 234,54m, até o ponto 04; 254º54’49" e 238,21m, até o ponto 05; 217º56’43" e 713,93m
até o ponto 06; 170º25’01" e 78,09m, até o ponto 07; 130º31’58" e 181,57m, até o ponto 08; 169º37’51"
e 238,90m, até o ponto 09; 224º33’57" e 186,68m, até o ponto 10; situado na mudança de confrontação
entre terras de Jair Gonçalves da Cruz e Raul Lino Prates; daí seguindo por valo, com os seguintes
azimutes e distâncias: 195º55’22" e 692,57m, até o ponto 11; 222º48’51" e 92,70m, até o ponto 12;
204º16’06" e 513,37m, até o ponto 13; 208º48’39" e 570,64m, até o ponto 14; 192º13’28" e 187,73m,
até o ponto 15; situado na confrontação com as terras de Raul Lino Prates e a margem direita do Rio
Alcobaça; daí a jusante do referido rio por uma distância de 5.841,41m, até o ponto 16; situado na
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margem direita do Rio Alcobaça, nas terras de Noêmio de Almeida Pinto Filho; daí seguindo por valo
com os seguintes azimutes e distâncias: 72º17’51" e 712,36m, até o ponto 17; 58º39’44" e 236,50m, até
o ponto 18; 56º03’16" e 995,70m, até o ponto 19; 18º26’06" e 309,90m, até o ponto 20; 333º56’47" e
100,18m até o ponto 21; 68º19’46" e 162,48m, até o ponto 22; 81º07’10" e 259,11m, até o ponto 23;
98º38’37" e 552,27m, até o ponto 24; 102º58’06" e 325,30m, até o ponto 25; 352º46’52" e 453,60m,
até o ponto 26; 19º39’14" e 193,26m, até o ponto 27; 274º27’20" e 77,23m, até o ponto 28; 302º14’12"
e 131,23m, até o ponto 29; 347º03’01" e 191,88m, até o ponto 30; deste continua confrontando com
Noêmio de Almeida Pinto Filho com os seguintes azimutes de distâncias: 35º35’31" e 367,69m, até o
ponto 31; 00º42’33" e 404,03m até o ponto 32; situado na confrontação das terras de Noêmio Pinto
Filho e terras de José Augusto Simão; daí seguindo ainda por valo com os seguintes azimutes e distâncias:
12º39’09" e 301,32m até o ponto 33; 338º03’30" e 454,95m até o ponto 34; 298º12’06" e 78,29m até
o ponto 35; 51º07’03" e 763,07m até o ponto 36; situado na confrontação entre as terras de José
Augusto Simão e terras de Delvarte José Rocha; daí seguindo com azimute de 66º13’25" e distância de
625,05m até o ponto 37; situado na confrontação das terras de Delvarte José Rocha e terras de Joaquim
Martins de Oliveira; daí segue com azimute de 73º55’28" e distância de 483,92m até o ponto 38; situado
na confrontação das terras de Joaquim Martins de Oliveira e terras do Dr. Joaquim Caldeira; daí segue
com os seguintes azimutes e distâncias: 162º55’11" e 187,26m até o ponto 39; 130º26’59" e 205,00m
até o ponto 40; situado na confrontação das terras do Dr. Joaquim Caldeira e terras  de Noêmio Pinto
Filho; daí segue os seguintes azimutes e distâncias: 206º07’52" e 118,07m até o ponto 41; 188º21’29" e
213,27m até o ponto 42; 123º36’56" e 1278,86m até o ponto 43; 193º55’27" e 868,52m até o ponto
44; situado na confrontação das terras de Noêmio Almeida Pinto Filho e terras do Município de Machacalis;
daí seguindo por cercas com os seguintes azimutes e distâncias: 300º41’59" e 74,43m até o ponto 45;
184º47’21" e 371,30m até o ponto 46; 234º25’46" e 202,85m até o ponto 47; 245º30’05" e 86,82m até
o ponto 48; 245º14’29" e 241,17m até o ponto 49; 275º07’41" e 391,57m até o ponto 50; 188º40’50"
e 265,04m até o ponto 51;94º51’59" e 648,34m até o ponto 52; 125º46’21" e 198,44m até o ponto 53;
192º40’49" e 164,00m até o ponto 54; 142º02’23" e 294,26m até o ponto 55;211º13’06" e 77,18m até
o ponto 56; 145º20’12" e 114,28m até o ponto 57; 272º14’27" e 230,18m até o ponto 58; 160º35’19"
e 111,33m até o ponto 01, ponto inicial da presente descrição. (Fontes de referência: carta da SUDENE,
Águas Formosa, fl-SE-24-V-C-III. Escala 1:100.000 e GPS Garmin, memorial este feito pelo Engenheiro
do ITER/MG Dr. Douglas Moreira M.15.199 em abril/2001, conforme Doc. 02 (Planta de toda a área)
e Doc. 03 (Memorial Descritivo transcrito).

I.2 - DA CONFRONTAÇÃO:

A Área discriminanda, constituída de terras devolutas de propriedade do Requerente, conforme
documentação anexa, possui a seguinte confrontação:

- Ao NORTE COM DELVARTE JOSÉ DA ROCHA, brasileiro, fazendeiro, Rua Salvador n.º
123 -   Machacalis-MG; COM JOAQUIM MARTINS DE OLIVEIRA, brasileiro, fazendeiro, Rua
Presidente Dutra n.º 03 - Machacalis-MG; COM Dr. JOAQUIM CALDEIRA, brasileiro, fazendeiro,
rua Presidente Dutra n.º 03 - Machacalis-MG;

- Ao  SUL COM o RIO ALCOBAÇA;

- Ao LESTE COM o MUNICÍPIO E PREFEITURA DE MACHACALIS; COM JAIR
GONÇALVES DA CRUZ, brasileiro, fazendeiro, Rua Salvador n.º 61, Machacalis-MG; COM RAUL
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LINO PRATES, brasileiro, fazendeiro, Rua da Matriz n º 114, Machacalis-MG; COM NOÊMIO
ALMEIDA PINTO FILHO, brasileiro, fazendeiro, Av. Bias Fortes n.º 357, Machacalis-MG;

- Ao OESTE COM NOÊMIO ALMEIDA PINTO FILHO, IDEM ACIMA;   COM JOSÉ
AUGUSTO SIMÃO, Brasileiro, Fazendeiro, Av. Princesa Isabel n.º 629 - salas 308/1.311, Vitória-ES;
COM DELVARTE JOSÉ ROCHA, já qualificado acima retro.

I.3 - BREVE HISTÓRICO - DA CADEIA DE POSSES  - DA AUSÊNCIA DE
DESMEMBRAMENTO DA GLEBA OBJETO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - DA AUSÊNCIA
DE TÍTULO ORIGEM:

A Fazenda Esperança originou-se de várias compras de posses de Terras Devolutas, levadas a
efeito pelo senhor FAUSTO OLIVEIRA, algumas delas registradas no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos de Águas Formosas, todas negociadas entre particulares, posseiros, sem a participação do
Ente Público proprietário, ora Requerente!

Vejamos as aquisições referidas e os respectivos documentos: (aquisições de FAUSTO
OLIVEIRA)

- Em 20/06/1953, adquire de Deusdete Joaquim Ribeiro  e outros, havida por herança de José
Joaquim Ribeiro, conforme recibo lavrado no Cartório de Notas, livro 09, fls. 427, de Machacalis, a
FAZENDA GAMELEIRA, com 40,00ha (DOC. 04) e registrado no Cartório de Títulos e Documentos
de Águas Formosas, sob o n.º 223, liv.B-1, fls. 105 V. em data de 19/07/1963 (DOC. 05);

- Adquire a FAZENDA PARAÍBA, com 520,00ha de Terras Devolutas conforme DOC. 12;
- Em  24/01/1953, adquire de Vitor José Santana e s/Mulher, havida por compra a Aurélio

Alves da Silva, escritura no Cartório de Notas de Machacalis, sob  n.º 708, liv. 09, fls. 256 a 259 a
FAZENDA BOM CONSUELO (CONSELHO), com 300,00ha., registrada no Cartório de Títulos de
Águas Formosas, sob o n.º 95, liv. C-1, às fls. 15V, em 13/05/1953 (DOCs. 06,07);

- Em 22/01/1953, adquire a FAZENDA SANTA NOGUEIRA, com área de 150ha ., de
Manoel Dias da Rocha e s/mulher , escritura do Cartório de Notas de Machacalis, sob n.º 669, liv. 09, fls.
232 a 238 (DOC. 08) e registro no Cartório de Títulos de Águas Formosas, sob o n.º 53, liv.C-1, fls. 09
(DOC. 09);

- Adquire a FAZENDA ÁGUA BRANCA, com 400,00ha , (DOC.12);
- Adquire a FAZENDA MANGUEIRO, com área 10ha , (DOC. 12);
- Em  20/02/1952, adquire a FAZENDA ESPERANÇA, com área de 360,00ha, por compra

a José Dias e s/mulher, havida por compra a Manoel Vermêdo, Mariquinha de Tal e Valdir da Silva,
conforme escritura no Cartório do 1º Ofício de Notas de Águas Formosas, liv. 27, fls. 197 a 200, (DOC.
10) e Registro no Cartório de Títulos de Águas Formosas, sob o n.º 30, liv-C-1, fls. 05, (DOC. 11);

- Adquire a FAZENDA SANTA ROSA, com área de 500,00ha., e, após seu falecimento, foi
legitimada perante o ESTADO, em 05/04/1976, em nome da viúva MARIA VANDETE SOBRAL DE
OLIVEIRA, registrada no cartório de Registro de Imóveis de Águas Formosas, sob o n.º 01, matrícula
200, liv.02, fls. 199V/200, sendo vendida posteriormente para o Sr. Valdevino da Silva Cabral e Outros
em 26/12/1976, (DOC. 12), não constando tal gleba no Pedido Presente, obviamente.

Vê-se, perfeitamente, dos documentos carreados que as aquisições foram de posse de terras
devolutas, não havendo tais glebas se desmembrado do Patrimônio Público, e indevidamente apossadas,
a excluir-se apenas a FAZENDA SANTA ROSA, já legitimada na forma da Lei. Os títulos dos atuais
posseiros ocupantes não são legítimos, não conferem domínio aos posseiros!
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Continuando o histórico, temos que, com o falecimento do Sr. FAUSTO OLIVEIRA, as terras
passaram para sua esposa MARIA VANDETE SOBRAL DE OLIVEIRA, conforme DOC. 12, que
vendeu parte das terras ao Sr. Valdomiro Alves Correia e Prefeitura Municipal de Machacalis, vendeu a
FAZENDA SANTA ROSA (legitimada), deixando uma área remanescente de 1.668,70ha., objeto do
Presente Pedido.

Com o falecimento da Sra. Maria Vandete Sobral de Oliveira, a área referida, que constitui o
conjunto da FAZENDA ESPERANÇA, passou para a filha JOSEPHA CÉLIA DE OLIVEIRA
BITTENCOURT, conforme certidão anexa, (DOC. 13), onde esta recebeu daquela, por força de formal
de partilha (autos de Inventário n.º 97.001.114699-8, 1ª Vara de Sucessões do Rio de Janeiro).

Em sequência, a Sra. JOSEPHA CÉLIA cedeu à irmã, LEA MARIA SOBRAL DE OLIVEIRA,
a FAZENDA ÁGUA BRANCA, com área desmembrada da FAZENDA ESPERANÇA, no total de
503.70,32ha., por força do referido Formal de Partilha, ficando com 1.164.99,68ha., tudo conforme
Certidões do Cartório de Registro Público de Águas Formosas, (DOCs. 14, 15 anexos).

Ainda em sequência temos: as vendas de posses, na FAZENDA ÁGUA BRANCA, feitas pela
Sra. LEA MARIA SOBRAL DE OLIVEIRA:

- Em 26/junho/2000 vende 176,60ha., para GILSON SANTOS MOREIRA, que passou a
chamar-se FAZENDA ILUMINADA, (DOC. 16);

- Em 28/setembro/2000 vende 17,00ha. Para ANTONIO COSTA, passando a gleba a chamar-
se VALETINHA, (DOC. 17);

- Em 07/novembro/2000 vende 281.01,52ha., para CARLOS ALVES DA ROCHA, passando
a gleba a chamar-se FAZENDA PLANALTO, (DOC. 18);

- Em 08/novembro/2000 vende 29,00ha., para JUAREZ MARTINS FONTE, passando a
gleba a chamar-se FAZENDA MONTANHA, (DOCs. 19, 20  todos anexos).

I.4 - DOS POSSEIROS E DAS GLEBAS QUE INTEGRAM O GRUPO FAZENDA
ESPERANÇA

Assim, conforme dito acima, a área discriminada constitui-se de um todo formado por terras
devolutas, independentemente das transações entre os posseiros e respectivos desmembramentos. Portanto,
atualmente existem na área em questão os seguintes posseiros:

1º - JOSEPHA CÉLIA DE OLIVEIRA BITTENCOURT, brasileira, viúva, fazendeira, CPF
n.º 033.719.805-53, CI-031126253, residente e domiciliada à Rua Icaraí da Silveira, n.º 28, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro - CEP 22.630-060, ocupante da gleba denominada FAZENDA ESPERANÇA,
conforme certidão anexa, (DOC. 15), com área de 1.164.99,68ha., com as seguintes confrontações:

- Área urbana do Município de Machacalis, Prefeitura Municipal de Machacalis, Estrada
Municipal Machacalis/Águas Formosas, Juarez Martins Fontes, Raul Lino Prates, Jair Gonçalves da Cruz,
Noêmio Almeida Pinto Filho, conforme planta e memorial descritivo anexos-DOCs. 02,03; sede da
Fazenda é Rua Ipiranga s/n.º, Machacalis, tendo por gerente o Sr. Pedro Paulo de Paula; Esta é a gleba
n.º 01.

2º - CARLOS ALVES DA ROCHA, brasileiro, casado, fazendeiro, CPF n.º 126.302.846-20,
residente e domiciliado à Rua Palmeira n.º 80, Machacalis, ocupante da gleba denominada FAZENDA
PLANALTO, conforme Certidão anexa, (DOC. 18), com área de 281.01.52ha., com as seguintes
confrontações:
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- Gilson Santos Moreira, Delvarte José da Rocha, José Augusto Simão, Noêmio de Almeida
Pinto Filho, Juarez Martins Fontes; Esta é a gleba n.º 02.

3º - JUAREZ MARTINS FONTES, brasileiro, casado, comerciante, CPF n.º 467.195.986-
00, residente e domiciliado à rua Manoel Vital n.º 540, Machacalis, ocupante da gleba denominada
FAZENDA MONTANHA, conforme Certidão anexa, (DOC. 19), com área de 29,00ha., com as
seguintes confrontações:

- Carlos Alves da Rocha, Antônio Costa, Josepha Célia de Oliveira Bittencourt, Área Urbana
do Município de Machacalis, sendo esta a gleba n.º 03.

4º - GILSON SANTOS MOREIRA, brasileiro, casado, fazendeiro, CPF n.º 475.200.436-
49, residente e domiciliado à Rua 1º de janeiro, n.º 229, Machacalis, ocupante da gleba denominada
FAZENDA ILUMINADA, conforme Certidão anexa, DOC. 16, com área de 176,60ha., com as seguintes
divisas confrontantes:

- Noêmio de Almeida Pinto Filho, Carlos Alves Rocha, Joaquim Martins de Oliveira, Área
Urbana da cidade de Machacalis, sendo esta a gleba n.º 04.

5º - ANTÔNIO COSTA, brasileiro, casado, agricultor, com o CPF n.º 933.494.406-49,
residente e domiciliado à Rua Manoel Vital n.º 581, Machacalis, ocupante da gleba denominada SÍTIO
DA VALETINHA, conforme certidão anexa, (DOC. 17), com área de 17,00ha., com as seguintes
confrontações:

- Gilson Santos Moreira, Carlos Alves Rocha, Área Urbana da cidade de Machacalis, sendo
esta a gleba n.º 05.

Assim sendo, Excelência,  de todo o estudo da cadeia de posses da gleba discriminanda, não se
chega ao documento de origem, que é o primeiro documento, ou seja, aquele que teria dado existência
legal ao imóvel. Sabe-se que o documento de origem de propriedade de um imóvel é o título de domínio
ou de propriedade expedido pelo Poder Público, visto que, originariamente, todas as Terras do Brasil-
Colônia foram de domínio da Coroa Portuguesa, do Império, e da República, e dos ESTADOS com a
Constituição de 1891. Não se vislumbra, o solene momento onde a gleba em questão teria sido
desmembrada do Patrimônio Público para o privado. Em todos os documentos, (certidões anexas), vemos
que fazem menção à posse de terras devolutas do ESTADO, salvo no caso da FAZENDA SANTA
ROSA, legitimada na forma da lei, e, como já ressaltado, está fora do âmbito deste Pedido.

Então, Excelência, incontestável é a situação de devolutividade da gleba discriminanda, a
ensejar a TUTELA ANTECIPADA, adiante requerida, por estar o Requerente prementemente necessitado
da área!

DESTA FORMA, os títulos dos Posseiros elencados acima são desprovidos de força legal,
ante a devolutividade das terras que ocupam, já que, no esteio do § 1º do Art. 2º do Decreto n.º 34.801/
93 (que regulamentou a Lei n.º 11.020/93, que dispõe sobre terras devolutas do Estado/MG), temos por
definição:

“§ 1º - Consideram-se títulos legítimos aqueles que, segundo a lei civil, sejam
aptos para transferir o domínio...”.

O fato de a gleba haver sido inventariada, quer no espólio de FAUSTO OLIVEIRA, ou de
MARIA VANDETE SOBRAL DE OLIVEIRA, não induz propriedade, domínio sobre a mesma. A
gleba palco continua sendo devoluta!!!

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS
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II - DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO QUANTO AOS OCUPANTES E
POSSEIROS DA GLEBA DISCRIMINANDA - DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO
QUANTO AOS CONFINANTES.

II.1 - DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO

A presente Ação é endereçada aos ocupantes e posseiros, já  acima retro elencados e qualificados,
por imposição legal, devendo, portanto, os mesmos figurarem no Pólo Passivo desta demanda, para fins
de direito.

II.2 - DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO

Também devem figurar no Pólo Passivo os confinantes da gleba em questão, embora a Lei n.º
6.383/76, que disciplina a Ação Discriminatória, aos mesmos não se refira, Diz o Art. 3º, I, ao elencar os
requisitos do Memorial Descritivo da área discriminanda:

“O perímetro com suas características e confinância, certa ou aproximada...”

Este é o entendimento de DONALDO ARMELIN, (in ASPECTOS PROCESSUAIS DA
AÇÃO DISCRIMINATÓRIA, Revista do Processo n.º 70 ano 18-Abril/Junho/93, pág. 121), arrematando
“...que  os  confinantes  da  área objeto desta ação deverão ser incluídos  no  polo  passivo  da  ação,  ad
instar do que sucede com os  confinantes  do  imóvel  usucapiendo,  para eventual defesa de seus
interesses e,  precipuamente, para figurarem na fase processual  de  demarcação,  regrada  pelos  artigos
959 a 966   do   CPC,  da  área já  judicialmente   reconhecida  como devoluta.” (grifamos).

III - DO DIREITO À AÇÃO DISCRIMINATÓRIA - DA DESNECESSIDADE E
INEFICÁCIA DO PROCEDIMENTO DISCRIMINATÓRIO ADMINISTRATIVO NESTE CASO.

III.1 -DO DIREITO À AÇÃO DISCRIMINATÓRIA

Já vimos que as terras brasileiras pertenceram à Coroa Portuguesa, depois ao Império e, com a
República, passaram aos ESTADOS, pela Constituição de 1891 (Art. 64), o que perdura, até o presente,
com a CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88, DESTINADAS AS TERRAS DEVOLUTAS AOS Entes
Federados (Art. 26,I).

PORTANTO, é um direito-dever do Requerente, baseando-se na Legislação presente, defender
e discriminar as Terras Devolutas, que por definição breve são “aquelas que não foram desmembradas do
patrimônio público por um título legítimo” (do Livro INSTITUTO DAS TERRAS DEVOLUTAS E A
LEGISLAÇÃO FUNDIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - de Antônio Maria CLARET MAIA,
PÁG. 28). (GRIFAMOS).

É o caso presente, onde a gleba discriminanda é devoluta, não possuindo título legítimo de
aquisição ao Patrimônio Público, conforme certidões anexadas, sendo originariamente invadida por
posseiros, cujos títulos não se sustentam, devido à ausência de origem legítima, enquadrando-se na hipótese
do disposto no Art. 3º da Lei n.º 601/1850 e Lei n.º 11.020/93.
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Assim, o ESTADO DE  MINAS GERAIS vale-se da Presente para discriminar suas terras, que
lhe transferiu o Art. 64 da Primeira Constituição Federal, em primeiro título de propriedade, na acepção
geradora de direito, e da mesma forma, o art. 12, § único, IV, da CE/89.

III.2 -DA DESNECESSIDADE E INEFICÁCIA DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO.

Aliado à urgência e necessidade de reaver a gleba palco, não mais persiste o entendimento de
obrigação do exaurimento das vias administrativas, como requisito para o ingresso do Pedido em juízo.
Esta é a posição da Doutrina e Jurisprudência, por unanimidade.

Leciona DONALDO ARMELIN, ( op. cit.p.120), in litteris:

“...a garantia do acesso ao judiciário constitucionalmente respaldada,  não mais
autoriza o condicionamento dessa prestação ao  exaurimento  da  via
administrativa. Outrossim, não se  constitui  condição de admissibilidade  desta
ação à prévia anulação dos  títulos particulares relativos  à  área  discriminada,
mesmo  porque essa anulação pode ser obtida na própria ação discriminatória.”
(grifamos).

Na Jurisprudência são exemplos os julgados RTFR 153/191 - e JTACSP RT 118/108. (apud
DONALDO ARMELIN, op.cit.p.123)

IV - DA POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DOS TÍTULOS ATACADOS NA
DISCRIMINATÓRIA - DOS TÍTULOS ATACÁVEIS E NULOS.

IV.1- DA POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DOS TÍTULOS ATACADOS NA
DISCRIMINATÓRIA

A Ação discriminatória, regida pela Lei Federal n.º 6.383/76, nos termos dos Arts. 1º e 27, é
aquela que confere à União e aos estados o poder de separar as terras devolutas de seu domínio das de
domínio de particulares. No caso presente, pelo Art. 27 da lei referida, é a operação de iniciativa do
requerente Estado, usando da via judicial à disposição, para extremar o domínio público do privado,
eliminando os conflitos entre particulares, resultantes da indefinição fundiária.

Assim, à parte de ser uma Ação declaratória, é, segundo o Prof. MARCOS AFONSO
BORGES, discriminatória e demarcatória...”

“...ambas são ações declaratórias  condenatórias, com boa carga  de
constitutividade,  contendo  em seu bojo, a força de reivindicar.”  (in Processo
judicial da ação discriminatória. 2.ed. Editora AB, 1998. p. 31)(gr.n.).

E conclui na página 38:

“O pedido discriminatório,  por  ser  divisório,  é real,  pois se discute amplamente
o domínio.” (Obra citada).

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS
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Na Jurisprudência, o Egrégio TJMG, em Apel. nº 58.417/83, 1ª Câm. Cível, assim se posicionou:

“A ação discriminatória contém força reivindicatória ínsita e portanto,  objetiva
áreas  devolutas  certas e  determinandas.”  (Rel. Des. OLIVEIRA LEITE).

IV.2- DOS TÍTULOS ATACÁVEIS E NULOS

Todas as transações, envolvendo a gleba discriminada, levadas a efeito pelos posseiros e
ocupantes o foram a non domino, e, portanto, sem o condão de descaracterizar a devolutividade e
conseqüente domínio sobre tais glebas por parte do ESTADO. Em todas as certidões no item I.3 consta
o termo: “um direito de posse em terras devolutas do Estado...”, espancando claramente atribuição de
domínio ao particular. E nem mesmo prosperará argüição prescritiva, pois, sendo devoluta a gleba, é
inusucapível!

Ficam, assim, impugnados tais títulos, pois versam sobre glebas devolutas e não legitimadas,
constituindo Patrimônio Público.

V - DA PREJUDICIALIDADE E PREFERÊNCIA DA AÇÃO DISCRIMINATÓRIA
COM RELAÇÃO ÀS DEMAIS RELACIONADAS À POSSE OU DOMÍNIO SOBRE A ÁREA
DISCRIMINANDA

Diz o art. 23 da Lei nº 6.383/76:

“O processo discriminatório judicial tem caráter preferencial e prejudicial em
relação às ações em andamento, referentes a domínio ou posse de imóveis
situados, no todo ou em parte, na área discriminada...” (grifamos).

E por prejudicial entende-se, no magistério da Profª THEREZA ALVIM, “aquela questão que
deve, lógica e necessariamente, ser decidida antes de outra, sendo que sua decisão influenciará o próprio
teor da questão vinculada.” (in Questões Prévias e Limites da Coisa Julgada, pág.24).

ASSIM SENDO, Excelência, data venia, ante a imposição do dispositivo apontado, onde
acorde esta a Doutrina de DONALDO ARMELIN - “...a ação discriminatória assume posição jurídica
preferencial e  prejudicial,  a  todas  as  demais   ações   versando  posse  e domínio   sobre   a   área
discriminada.”   (op.cit.pág.119)   e julgado do  Egrégio  TJMG  na  Apel. 58.417/83 de Espinosa/
MG - 1ª Câm. Cível -  Rel. Des.  OLIVEIRA LEITE  in  Revista dos Tribunais 588/215 - ,

REQUER-SE, desde já, a extinção ou suspensão de qualquer ação ajuizada, versando sobre
posse e/ou domínio da gleba discriminada, como de direito.

VI - DA ÁREA OBJETO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Baseado no permissivo legal, art. 273 do CPC, que autoriza:

“O  Juiz  poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os
efeitos da tutela pretendida  no pedido inicial, desde que, existindo prova
inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação...”,
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O ESTADO requerente, necessitando, de modo premente da antecipação total da tutela
pretendida, initio litis, sobre parte da gleba discriminanda, gleba esta devoluta, de sua propriedade, constante
do apossamento ilegítimo por parte dos demandados, sem benfeitoria, elaborou o MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANTA (Docs. 21,22) anexos, em separado, delineando detalhadamente a gleba
pleiteada em tutela antecipada, para imissão na posse de imediato, no total de 1105,0193ha. de área
líquida, excluindo-se 29,00ha., onde se encontra a sede da FAZENDA ESPERANÇA, na posse da Sra.
JOSEPHA CÉLIA DE OLIVEIRA BITTENCOURT, já qualificada.

Desta forma, passa a descrever o perímetro da referida gleba pretendida em tutela antecipada:

“Partindo do ponto 01, situado na confrontação com terras pertencentes ao Município de
Machacalis, de coordenadas no sistema UTM:=316,848,000m e N=8.110.184,000m, referidas no
Meridiano Central de 39ºWGr e ao equador, daí seguindo por valo e cerca com azimute de 186º20’25"
e distância de 235,44m, até o ponto 02; situado na mudança de confrontação entre as terras do município
e outras pertencentes a Prefeitura Municipal de Machacalis; daí, seguindo por valo com azimute igual a
270º00’00" e distância de 111,00m, até o ponto 03; situado na mudança de confrontação entre as terras
da Prefeitura Municipal e outras pertencentes a JAIR Gonçalves da Cruz; daí ainda seguindo por valo,
com os azimutes e distâncias: 255º25"50" e 234,54m até o ponto 04; 254º54’49" e 238,21m, até o ponto
05; 217º56’43" e 713,93m, até o ponto 06; 170º25’01" e 78.09m, até o ponto 07; 130º31’58" e 181,57m,
até o ponto 08; 169º37’51" e 238,90m, até o ponto 09; 224º33’57" e 186,68m, até o ponto 10; situado
na mudança de confrontação entre as terras de Jair Gonçalves da Cruz e de Raul Lino Prates; daí seguindo
por valo, com os azimutes e distâncias : 195º55’22" e 692,57m, até o ponto 11; 222º48’51" e 92,70m,
até o ponto 12; 204º16’06" e 513,37, até o ponto 13; 208º48’39" e 570m64m, até o ponto 14; 192º13’28"
e 187,73m, até o ponto 15; situado na confrontação com as terras de Raul Lino Prates e a margem direita
do Rio Alcobaça; daí a jusante do referido rio por uma distância 5.841,41m, até o ponto 16, situado a
margem direita do Rio Alcobaça, nas terras de Noêmio de Almeida Pinto; daí seguindo por valo com os
seguintes azimutes e distâncias: 72º17’51" e 712,36m, até o ponto 17; 58º39’44" e 236,50m, até o ponto
18; 56º03’16" e 995,70m, até o ponto 19; 18º26’06" e 309,90m, até o ponto 20; 333º56’47" e 100,18m,
até o ponto 21; 68º19’46" e 162,48m, até o ponto22; 81º07’10" e 259,11m, até o ponto 23; 98º38’37"
e 552,27m, até o ponto 24; 102º58’06" e 325,30m, até o ponto 25; 352º46’52" e 453,60m, até o ponto
26; 19º39’14" e 193,26m, até o ponto 27;  274º27’20" e 77,23m, até o ponto 28; 302º14’12" e 133,23m,
até o ponto29; 347º03’01" e 191,88m, até o ponto 30; situado na margem da estrada municipal de Águas
Formosas/Machacalis, seguindo pela estrada municipal por uma distância de 1.674,45m, até o ponto 31,
situado no canto de cerca e estrada municipal, na confrontação com Juarez Martins Fontes, daí seguindo
pela cerca com os seguintes azimutes e distâncias: 211º11'’8" e 330,61m, até o ponto 32; 194º32’55" e
302,70m, até o ponto 33; 90º17’11" e 296,05m, até o ponto 34; 94º51’59" e 648,34m, até o ponto 35;
125º46’21" e 1908,44m, até o ponto 36; 192º40’49" e 164,00m, até o ponto 37; 142º02’23" e 294,25m,
até o ponto 38; 211º13’06" e 77,18m, até o ponto 39; 145º20’12" e 114,28m, até o ponto 40; 272º14’27"
e 230,18m, até o ponto 41; 160º35’19" e 111,33m, até o ponto 01; ponto inicial da presente descrição.
(Fontes de referência: carta da SUDENE, Águas Formosas, fls. Se-24-V-C-III. Escala 1.100.000 e
GPS Garmin)”, memorial este feito pelo Engenheiro do ITER/MG, Dr. Douglas Moreira M.15.199 em
Abril de 2001.

DESTA FORMA, apresenta-se o Memorial Descritivo da área pleiteada em atendimento legal,
juntamente com o Mapa, que demonstra, inequívoca, e  detalhadamente o perímetro da gleba devoluta,
estampado expressamente nas certidões anexas, sobretudo nos DOCs. 13, 15, onde lemos:

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS
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Nº DOC. 13:
“...deles pude constar que o imóvel rural  em  terras devolutas do  Estado de
Minas Gerais, situado no Município de Machacalis/MG nesta  Comarca, situado
às  margens do córregos  Gameleira,  Água  Branca,  Rio Alcobaça e afluente do
Córrego  Norte,  denominado de FAZENDA  ESPERANÇA...”

Nº DOC. 15:
“...Deles  pude  constar  que  a  Sra.  JOSEPHA  CÉLIA  DE OLIVEIRA
BITTENCOURT, brasileira, viúva,  do lar,  residente no Rio de Janeiro-RJ, é
possuidora de um direito de posse em  terras  devolutas do Estado de Minas
Gerais  denominado de FAZENDA ESPERANÇA...”

Sobre o qual se pretende seja deferida em liminar a tutela antecipada que é a imissão na posse
pelo ESTADO Requerente, face à urgente necessidade, estando tal gleba desabitada, e excluindo-se a
sede, conforme já  dito.

O deferimento do pedido se faz necessário,  para fins de direito, ante a verossimilhança, conforme
os dizeres do magistério de ELPÍDIO DONIZETTI NUNES, in Curso DIDÁTICO DE DIREITO
PROCESSUAL CIVIL, pág. 187:

“Por  prova  inequívoca,  entende-se  a  prova  suficiente para levar o juiz a
acreditar que a parte é titular do  direito material  disputado.”

E ainda:
“Para a concessão da tutela antecipada,  não  se  exige  que da prova  surja  a
certeza  das  alegações,  contentando-se com a verossimilhança delas, isto é, a
aparência da verdade.”

E no presente caso, Excelência, existe muito mais que alegações, existem provas cartoriais da
devolutividade, e daí, sendo a Discriminatória munida de caráter e poderes reivindicatórios, onde, inclusive,
no Art. 24 da Lei n.º 6.383/76, prevê a inalterabilidade das divisas da gleba discriminanda, a imissão
imediata na posse pelo Requerente, evitará a frustação do cumprimento e satisfação do objetivo do Poder
Público. Caso fique a esperar o desenvolvimento regular do feito, até final decisão,  resultaria num dano
de difícil reparação.

PORTANTO, Excelência, estado presentes os requisitos, DATA VENIA, para a antecipação
da tutela, ou seja, a verossimilhança (plausialidade do direito ou “fumus boni iuris”) e o receio de dano
irreparável (“periculum in mora”), espera-se o deferimento da liminar, como de direito.

VII- DO PEDIDO E REQUERIMENTOS:

VII.1-SEJA dado o devido processamento legal, à presente Discriminatória,  que o ESTADO
DE MINAS GERAIS, PROPÕE CONTRA os posseiros elencados abaixo, já qualificados no item I.4
desta, todos devendo ser citados, por todos os temos desta, juntamente com os respectivos cônjuges, se
casados forem, e para contestarem o pedido se desejarem, no prazo legal, pena de revelia e confissão,
seguirem o feito, até final decisão:
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1º - JOSEPHA CÉLIA DE OLIVEIRA BITTENCOURT por carta precatória, para a cidade
do Rio de Janeiro, à Rua Icaraí da Silveira, n.º 28, Barra da Tijuca, CEP 22.630.060;

2º  - CARLOS ALVES DA ROCHA, por mandado, via oficial de justiça, à Rua Palmeira, n.º
8, Machacalis.

3º - JUAREZ MARTINS FONTES, por mandado, Rua Manoel Vital, 1540, em Machacalis;
4º - GILSON SANTOS MOREIRA, por mandado, Rua 1º de Janeiro, n.º 229, Machacalis;
5º - ANTÔNIO COSTA, por mandado, Rua Manoel Vital, 581, Machacalis;

VII.2-SEJAM os Confrontantes abaixo, todos já qualificados citados, por todos os termos
desta, com os respectivos cônjuges, se casados forem, com as mesmas cautelas e fins:

1º - DELVARTE JOSÉ DA ROCHA, Rua Salvador, n.º 123, Machacalis;
2º- JOAQUIM MARTINS DE OLIVEIRA, Rua Presidente Dutra. N.º 03, Machacalis;
3º - Dr. JOAQUIM CALDEIRA, Rua Presidente Dutra, n.º 03, Machacalis;
4º - MUNICÍPIO E PREFEITURA DE MACHACALIS, na pessoas de seu representante

legal em Machacalis;
5º - JAIR GONÇALVES DA CRUZ, Rua Salvador n.º 61, Machacalis;
6º - RAUL LINO PRATES, Rua da Matriz n.º 114, Machacalis;
7º - NOÊMIO ALMEIDA PINTO FILHO, AV. Bias Fortes, Machacalis,
8º - JOSÉ AUGUSTO SIMÃO, Av. Princesa Isabel, n.º 629, salas 1308/1311, Vitória-ES,

por Carta Precatória para aquela Comarca e estado.

Sejam os DEMAIS POSSEIROS, OCUPANTES E CONFINANTES, desconhecidos,
ausentes, da área em questão, assim cautelarmente, aqueles que possam figurar em registros imobiliários,
e surgirem, com as respectivas esposas, se casados forem, citados por EDITAL, nos termos do § 2º, do
artigo 20, da Lei n.º 6.383/76, no Órgão Oficial (MINAS GERAIS), com intervalo mínimo de 08 e
máximo de 15 dias, por duas vezes, para, querendo, contestarem esta, por todos os termos, exibindo
seus títulos se o possuírem, e seguirem até final decisão.

VII.3- SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, DEFERINDO-SE A
LIMINIAR PRETENDIDA, imitindo-se o ESTADO Requerente, na posse da gleba, JÁ DE INÍCIO,
conforme requerido no item VI, na área ali assinalada, e, ao final, em decisão, seja declarada toda a gleba,
pública, desconstituindo-se os títulos atacados no item IV desta, e os que porventura surgirem, declarando-
os nulos, propiciando-se a demarcação, condenando-se  os requeridos a entregarem a gleba em questão,
imitindo-se o ESTADO na posse total, após demarcação, condenando-se ainda, os mesmos nas penas
de sucumbência, custas processuais, honorários advocatícios e periciais, que houverem dado causa os
contestantes, bem como custas “pro rata” para despesas de demarcação.

VII.4- SEJA EXTINTA, ou SOBRESTADA, qualquer ação que estiver ou vier a demandar a
gleba em questão, face ao caráter preferencial e prejudicial da Presente (Art. 23 da Lei 6.383/76).

VII.5- SEJA determinada “initio litis” a expedição de mandado ao Cartório de Registro
Imobiliário e de Notas, de Machacalis e Águas Formosas, a fim de que se abstenham os Srs. Oficiais de
efetuar qualquer registro, averbação, anotação envolvendo a área discriminanda (Art. 16 da Lei n.º 6.383/
76).

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS
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VII.6- SEJA DADA CIÊNCIA NO EDITAL DE CITAÇÃO, que, nos termos do Art. 24 da
Lei n.º 6.383/76, fica proibida qualquer alteração nas divisas da área discriminanda, bem como a derrubada
da cobertura vegetal, construção de cercas, benfeitorias, constando também dos mandados citatórios.

VII.7- SEJA DADO curador “Ad litem” aos citados por Edital, bem como seja intimado o
Nobre Representante do Ministério Público, e sejam cientificados sobre a demanda os Nobres
Representantes das Fazendas da União e Município de Machacalis, para fins de interesse, se houver.

VII.8- DAS PROVAS:

Fica protestado por todas as provas de direito, notadamente, PROVA PERICIAL, desde já
ficando requerida, para levantamento da área discriminanda, demarcação de toda a área para fins de
registro, e para assistente técnico fica indicado o Dr. JAIRO HERCULANO SOARES, brasileiro, casado,
engenheiro civil e agrimensor, CREA n.º 53.242/D-MG, com escritório à Rua Heroina Maria Quitéria,
55, apto. 302, Caiçara, Belo Horizonte, CEP 30.750-330.

REQUER-SE também PROVA TESTEMUNHAL, desde já indicadas as seguintes testemunhas,
que comparecerão mediante intimação:

- Sr. Prefeito Municipal de Machacalis;
- Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Machacalis;
- Dr. Douglas Moreira, brasileiro, engenheiro técnico, do ITER-MG, Matrícula 15199, onde

deverá ser intimado.

PROTESTA-SE por novas provas documentais além dos documentos anexos, e a anexarem-
se, caso seja necessário;

REQUER-SE finalmente DEPOIMENTO PESSOAL dos Requeridos, pena de confissão.

Dá-se à causa o valor de R$1.000,00 para fins legais.

Belo Horizonte, 30 de abril de 2001.

ROMEU ROSSI
 Procurador do Estado

MARCO ANTÔNIO REBELO ROMANELLI
 Procurador-Geral Adjunto do Estado
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EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA        ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
DA COMARCA DE BELO HORIZONTE - MG.

O ESTADO DE MINAS GERAIS , por seu Advogado-Geral e Procuradores do Estado,
FHEMIG – FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS , criada pela Lei nº
7.088, de 03/10/1977 e FUNDAÇÃO  HEMOMINAS – FUNDAÇÃO CENTRO DE
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS , criada pela Lei nº 10.057, DE 26/
12/1989, por seus através de seus respectivos Procuradores Gerais, com fundamento nos artigos 1º, III;
3º, I, II, e IV; 5º, caput, XXI e XXXV; 6º;  8º, III; 23, I e II; 25, caput; 37, VII, todos da Constituição
Federal; art. 33, da Constituição do Estado de Minas Gerais; e artigo 1º, IV, 5º, caput, da Lei nº 7.347/
85-Lei da Ação Civil Pública, vem propor AÇÃO  CIVIL PÚBLICA , com pedido de antecipação de
tutela inaudita altera pars, em face de: ASTHEMG - ASSOCIAÇÃO SINDICAL DOS
TRABALHADORES EM HOSPITAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, representados por
seus Diretores Mônica Abreu e Carlos Augusto Martins, com sede na R. Domingos Vieira, n. 587,  sala
817, 8º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte, do SINDICATO ÚNICO DOS TRABALHADORES
DA SAÚDE DE MINAS GERAIS - SIND-SAÚDE, sediada à rua Carijós, nº 244, 16º andar, Centro,
Belo Horizonte, MG, representado por seu Diretor Renato de Almeida Barros, e do ASSFHEM -
ASSOCIAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS , representado
por sua Diretora Valéria Cristina Pinto da Silva Penna, que pode ser encontrada na Alameda Ezequiel
Dias, 321, Bairro Santa Efigênia, Capital, pelos fundamentos de fato e de direito que, a seguir, passa a
expor:

I - DOS FATOS

Os servidores estaduais da área de saúde, da rede FHEMIG e da FUNDAÇÃO HEMOMINAS,
arregimentados pelas entidades Rés, encontram-se em greve, tratando-se de fato de conhecimento público
noticiado pela imprensa falada, escrita e televisionada. (documentos anexos)

O referido movimento paredista, com suposto propósito de melhores vencimentos, mobilizou os
integrantes prestadores de serviços ESSENCIAIS de SAÚDE PÚBLICA, comprometendo o atendimento
nos hospitais estaduais e demais estabelecimentos de saúde integrantes da rede pública estadual,
especialmente os serviços de coleta de sangue realizados pela HEMOMINAS.

Desta forma, os servidores em greve estão deixando de exercer as funções elementares de
saúde pública, prejudicando a prestação e desenvolvimento de atividades de essenciais à sociedade,
comprometendo as ações e serviços de saúde.

Restaram frustradas as tentativas administrativas de obter dos dirigentes das entidades Rés a
desmobilização das categorias em greve, integrantes da administração direta e indireta, para a continuidade
das negociações.

O descumprimento abusivo dos serviços e ações de saúde pública pelos associados das entidades
Rés gera o direito subjetivo, líquido e certo, do Estado, - que se encontra diretamente prejudicado em sua
prerrogativa e dever de resguardar a sociedade no que tange à saúde pública-, outorgando-lhe
legitimidade para a propositura desta ação. Em contrapartida, é notória a representatividade das entidades
Rés, em relação aos seus associados grevistas.
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É inegável que os presidentes e diretores das entidades Rés encontram-se à frente do movimento
grevista, arregimentando, seus associados, para a paralisação total ou parcial das atividades, visando
melhores vencimentos,  como demonstram as notícias veiculadas nos jornais.

Neste diapasão, regular a representação processual das partes para a constituição válida e
profícua desta relação processual, que, certamente, cominará com a integral procedência do pedido
inicial, com vista a compelir os grevistas a paralisarem imediatamente o movimento, tendo em vista que a
SAÚDE É DIREITO DE TODOS.

II – DO DIREITO À SAÚDE PÚBLICA

Impõe-se ressaltar, nesta passada, as normas da Constituição Federal que tratam do DIREITO
À SAÚDE e vedam a GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Não se ignora que o “direito à saúde é direito de todos e dever do Estado, e este deve
garantí-la mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos. Certo que o direito à saúde rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade
de acesso às ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam”.1

Prescrevem os arts. 196 e 197 da Constituição da República:
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao
poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização
e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”.

Efetivamente, o direito à SAÚDE por ser um direito inerente à própria vida do ser humano,
rege-se pelos princípios da universidade e da igualdade de acesso às ações e aos serviços que a promovem,
protegem e recuperem.

“Por serem de relevância pública, as ações e serviços de saúde ficam
submetidos à regulamentação, fiscalização e controle do poder público.
Assim sendo, uma vez atribuído ao Poder Público o controle das ações e
dos serviços de saúde, tem ele integral dominação dos mesmos, sendo,
portanto, indispensável à existência de órgãos e entidades para fazer valer
as normas de ordem pública relativas à saúde”., afirma o i. Procurador-
Geral da ANVISA, Dr. Hélio Pereira Dias, in “Direitos e Obrigações em Saúde”,
Publicação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Brasília, 2002.

Vê-se, ainda, na Carta Magna, no Título II, denominado “DOS DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS”, o art. 6º, pertencente ao Capítulo II, intitulado “DOS DIREITOS SOCIAIS”, que
enumera, dentre outros, a SAÚDE, como direito social.

Enfatiza o Dr. Helio Pereira Dias, (Op cit.), ao abordar o tema SAÚDE COMO DIREITO DE
TODOS E DEVER DO ESTADO, que é necessário que se estabeleça, conceitualmente, o que significa

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS

1 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 14.ed. 1997. p. 761.
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o tema. Recorre, então, à autorizada palavra do ilustre Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde,
Dr. Halfdan Mahler, in Foro Mundial de la Salud, p. 5-25, 1981 que afirma: “ A saúde para todos
significa que a saúde há de ser colocada ao alcance de cada indivíduo em um país determinado:
por ‘saúde’ há de entender-se um estado pessoal de bem-estar, ou seja, não só a disponibilidade de
serviços sanitários, como também um estado de saúde que permita a uma pessoa levar uma vida
social e economicamente produtiva. ‘A saúde para todos’ obriga a suprimir os obstáculos que se
opõem à saúde (desnutrição, ignorância, água não potável e habitações não higiênicas), assim
como resolver problemas puramente médicos, como de falta de médicos, de leitos hospitalares, de
medicamentos e vacinas”.

Sendo a Saúde direito de todos, entende o insigne Procurador da ANVISA na obra citada:

“O problema da preservação da saúde das pessoas implica,
necessariamente, na adoção de um critério sobre a existência e a natureza
dos direitos públicos daqueles, ou seja, sobre a noção de direito subjetivo,
como se denomina doutrinariamente no campo da ciência jurídica.

Por outro lado, a questão se relaciona com os elementos que servem para
caracterizar os serviços públicos ou que justificam a sua existência para
satisfação de uma necessidade pública. A existência de uma necessidade,
elevada ao caráter de pública, e satisfeita como função obrigatória pelo
Estado, constitui o elemento fundamental do serviço público. E a
preservação da saúde dos habitantes está incluída, indubitavelmente, no
rol das necessidades públicas, posto que aquela como que constitui a riqueza
potencial de um Estado.”.

Releva acrescentar a lição de J. Cretella Jr:

“Ora, como acentua Zanobini, nenhum bem da vida apresenta tão claramente
unidos o interesse individual e o interesse social, como o da saúde, ou seja,
do bem-estar físico que provém da perfeita harmonia de todos os elementos
que constituem o seu organismo e de seu perfeito funcionamento. Para o
indivíduo, saúde é pressuposto e condição indispensável de toda atividade
econômica de toda atividade econômica ou especulativa, de todo prazer material
ou intelectual.”2

III - DA ILEGALIDADE DA GREVE DOS SER VIDORES ESTADUAIS

Não há dúvida de que os autores receberam a competência para zelar, garantir o bem estar
social e executar, nos limites traçados pelo ordenamento jurídico, (arts. 23, I e II, e 25, caput, da CF)
relevantes ações e serviços de Saúde, que, como dito acima, “constitui a riqueza potencial do Estado”, é
direito social fundamental (art. 6º, CF), preserva a cidadania e a dignidade da pessoa humana, princípios
fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 1º, II e III, CF).

Compete-lhes, portanto, preservar e manter as atividades assumidas nesta área, incluída entre
as relevantes necessidades públicas.

2  CRETELLA JR. Comentários à Constituição de 1988. 2.ed. Forense Universitária, vol. VIII, p. 4331.
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Noutra vertente, sabe-se que a Constituição Federal, no artigo 37, inciso VII, estabelece que “o
direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”.

A regra foi transportada para o artigo 33 da Constituição do Estado de Minas Gerais.
De se ver que o direito à greve é um direito meramente potencializado, norma programática, de

eficácia contida, por depender de lei complementar para regulá-la, não podendo ser exercido por seus
destinatários.

A Própria Lei 7.783/89 e seu art. 16, exclui os servidores de sua incidência ao prescrever: “
Para os fins previstos no art. 37, VII, da Constituição, lei complementar definirá os termos e os
limites em que o direito de greve poderá ser exercido.”

Neste sentido e reafirmando a dependência de lei complementar para o exercício do direito de
greve, o ilustre Juiz de Direito, Dr. José Eustáquio Lucas Pereira, em r. decisão concessiva da tutela
antecipatória pleiteada pelo Estado de Minas Gerais em relação à greve dos servidores da área policial,
(cópia anexa),  trouxe lições dos insignes Mestres José Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional
Positivo, 5ª ed., RT, 1989, p. 584) e do Min. Almir Pazzianoto Pinto (in “O servidor Público: Sindicalização;
Direito de Greve, LTr, São Paulo, 54(2): 158, fev., 1990).

A verdade é que os servidores da área de saúde exercem, repita-se, serviços de relevância
pública (artigo 197 da Constituição Federal: “São de relevância pública as ações e os serviços de
saúde...”), sendo-lhes vedado, assim, o abandono de suas funções institucionais, pondo em risco a saúde
da população do Estado de Minas Gerais, especialmente, de Belo Horizonte, na hipótese assinalada.

Os serviços de saúde prestados pelo Estado e demais entidades autoras, por sua conceituação
constitucional, não podem ser paralisados pelos servidores arregimentados pelos requeridos, com
prevalência de interesses individuais em detrimento de interesses públicas, com o caracterizadas manifestas
e flagrantes lesões à saúde, à ordem pública e às finanças públicas.

Demonstrando a situação periclitante narrada, basta citar duas instituições imprescindíveis para
a manutenção do sistema de saúde do Estado, a saber, os Hospitais João XXIII (HPS) e Júlia Kubstichek,
encontram-se com as atividades prejudicadas pelo movimento paredista.

Nesta ordem de raciocínio, conclui-se, sem maior esforço, que um ato ilícito que deflagra a
greve ilegítima no setor de saúde pública ocasiona inegável penalização da população, subtraindo-lhe um
DIREITO SOCIAL que vem assegurado pela Carta Magna como GARANTIA FUNDAMENTAL.

O DIREITO À SAÚDE possui maior dimensão que o direito de greve, mesmo porque, na
espécie, tal intento paredista no serviço público é ilegal e ilegítimo.

Ademais, previsíveis os transtornos e os prejuízos para  a pessoa humana, para a sociedade em
geral e para o regular desenvolvimento das atividades estatais. A sociedade, especialmente a população
carente, depende da manutenção do atendimento médico e hospitalar, importante parcela atinente ao
multicitado direito à saúde e à vida.

A OFENSA À ORDEM JURÍDICA  é evidente, uma vez que a subsistência ou mesmo a
guarida do movimento de paralisação, em questão, acarreta além, dos evidentes prejuízos daí decorrentes,
flagrante ofensa ao ordenamento jurídico, na medida em que a população está sendo despojada de um
direito fundamental: os serviços de saúde pública.

Conforme demonstrado, a ilegitimidade e a ilegalidade do movimento patrocinado pelas entidades
requeridas são irrefutáveis, posto que tal mobilização grevista infringe expressa disposição constitucional.

Na situação enfocada, o movimento de paralisação iniciado por SERVIDORES PÚBLICOS
DA ÁREA DA SAÚDE revela-se inconstitucional.

Como visto acima, a assistência à saúde é direito assegurado ao cidadão e integra o próprio
conceito de dignidade humana, estando intrinsecamente ligado ao direito à vida.

Parte-se, então da premissa de que os serviços de saúde são necessários à sociedade,
prevalecendo, de forma inconteste, ao direito de greve.

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS
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Neste sentido:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO.
SERVIÇO ESSENCIAL. 1. O direito de greve é assegurado constitucionalmente,
mas, como todos os direitos não é absoluto, tem limites. 2. A essencialidade de
todos os serviços do HC-UFPR é fato inconteste, as atividades administrativas
e técnicas, bem como o próprio entendimento do médico estão firmemente
interligadas, não se podendo dizer que o setor de apoio, ou administrativo, não
tem a nota do essencial, pois certamente o próprio ato médico não se realizará
se o paciente não for recebido e encaminhado, se não houver serviço de apoio
e limpeza. Por outro lado, há fundados elementos a confirmar que o Município e
o Estado do Paraná não têm como suprir ou garantir o atendimento médico da
população. 3. O direito à saúde, ao disputar preferência com o direito à greve,
em cognição sumária, encontra momento de prevalência, pois participa do núcleo
do conceito de dignidade humana. 4. O direito à saúde, mesmo enfrentando
dificuldades de concretização no aspecto prestacional, por ser intimamente ligado
ao direito à vida, encontra força e preferência para se ver imposto com a possível
efetividade em toda a ordem jurídica, inclusive privada. 5. Provido o agravo de
instrumento.” (Tribunal Regional Federal – 4ª Região, Agravo de Instrumento
nº. 2001.04.010642620, 3ª Turma, Relatora

Certo é que, com relação às entidades estaduais autoras – FHEMIG e HEMOMINAS, exsurge
notória a importância e a relevância dos serviços públicos de saúde sob a responsabilidade das mesmas,
sendo-lhes dever superar  qualquer impedimento e dificuldade para alcançar seus objetivos institucionais,
atinentes a incontestável direito social global que demanda assistência ininterrupta e integral.

Destarte, não há como prosperar o movimento paredista reportado nesta peça inaugural e
amplamente noticiado na imprensa estadual e nacional.

No Estado Democrático de Direito existem direitos e obrigações que visam a preservação da
ordem pública, o direito à vida, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A inviolabilidade dos
direitos individuais e coletivos garantidos pela Carta Magna impõe deveres a todos, mas especialmente às
autoridades e detentores do Poder. E para a consecução de seus deveres institucionais, os entes públicos
se organizam utilizando-se dos meios e instrumentos necessários para a satisfação e defesa dos interesses
públicos e do bem estar social, através da realização dos serviços públicos.

Não obstante a greve seja direito inerente a todos os trabalhadores (art. 9º da CF), como se vê,
a norma constitucional direcionada aos servidores públicos (art. 37, VII, da CF) não é auto-aplicável,
pois dependente da legislação infraconstitucional para que possa surtir efeito.

O mesmo tratamento é dado à matéria pela Constituição Estadual que, repetindo a Carta Magna,
também estabelece que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei.

Portanto, no âmbito da Administração Pública, os agentes públicos somente podem exercer o
direito de greve a partir da regulamentação da matéria, o que inocorreu até o momento

É de Rui Barbosa a seguinte lição (“Ação Cível Originária n. 7”, Rio, 1915, apud Celso Ribeiro
Bastos, “Curso de Direito Constitucional”, 4a. ed., Saraiva, SP, p. 88):

“Mas nem todas as disposições constitucionais são auto-aplicáveis. As mais
delas, pelo contrário, não o são. A Constituição não se executa a si mesma.
Antes, requer a ação legislativa para lhe tornar efetivos os preceitos.
Ora, o que essa fórmula nos ensina, de acordo com o bom senso, é que as
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determinações constitucionais, que apenas estabelecem princípios, não se podem
executar, enquanto uma lei não as tornar executáveis, organizando-lhes esse
mecanismo de que a Constituição, no seu texto, as deixou destituídas.”

José Afonso da Silva, em classificação que entre nós se tornou clássica, identificou as ditas
“normas constitucionais de princípio pragmático”. Segundo Celso Ribeiro Bastos (ob. Cit., p. 94), a
regra constitucional programática é “dependente de normatização futura, mediante lei ordinária, que
vem integrar-lhes a eficácia, a qual lhes dará capacidade de execução, em termos de regulamentação
dos interesses por ela visados.”

A necessidade da edição de lei para regulamentar o exercício do direito de greve pelos servidores
públicos é assunto pacificado pela Jurisprudência.

Vale citar:

“AGRAVO - LIMINAR - SERVIDORES PÚBLICOS - DIREITO DE
GREVE - NORMA CONSTITUCIONAL NÃO AUTO-APLICÁVEL - 1 -
Conforme reiterado posicionamento do Excelso Pretório e demais Tribunais
pátrios, o direito de greve do servidor público, inserto na Constituição da
República, não é auto-aplicável, pois carece de legislação específica para ser
exercido. 2 - Hipótese em que, seja pela absoluta impropriedade processual,
seja pela inexistência de requisitos ensejadores para tanto, há de ser cassada
definitivamente a liminar cuja concessão motivou o presente agravo.  3 - Agravo
provido.” (Tribunal de Justiça de Minas Gerais, AGRAVO (C. CÍVEIS
ISOLADAS) Nº 1.0000.00.346964-0/000, RELATOR: EXMO. SR. DES.
NILSON REIS).

O direito de greve do servidor público, inserto na Constituição da República, não é auto-aplicável,
pois carece de legislação específica para ser exercido, verbis:

”MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO - DIREITO DE GREVE DO
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - EVOLUÇÃO DESSE DIREITO NO
CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO - MODELOS NORMATIVOS
NO DIREITO COMPARADO - PRERROGATIVA JURÍDICA
ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO (ART. 37, VII) -
IMPOSSIBILIDADE DE SEU EXERCÍCIO ANTES DA EDIÇÃO DE LEI
COMPLEMENTAR - OMISSÃO LEGISLATIVA - HIPÓTESE DE SUA
CONFIGURAÇÃO - RECONHECIMENTO DO ESTADO DE MORA DO
CONGRESSO NACIONAL - IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE DE
CLASSE - ADMISSIBILIDADE - WRIT CONCEDIDO - DIREITO DE
GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO - MANDADO DE INJUNÇÃO
COLETIVO 1. O preceito constitucional que reconheceu o direito de greve ao
servidor público civil constitui norma de eficácia meramente limitada, desprovida,
em conseqüência de classe, do mandado de injunção coletivo, com a finalidade
de viabilizar, em favor dos membros ou associados dessas instituições, o exercício
de direitos assegurados pela Constituição. Precedentes e doutrina. (STF - MI
20 - DF - T.P - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 22.11.1996)”
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CONSTITUCIONAL - SERVIDOR PÚBLICO - DIREITO DE GREVE -
AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
REGULAMENTADORA - EFICÁCIA LIMITADA - PODER-DEVER, de
auto-aplicabilidade, razão pela qual, para atuar plenamente, depende da edição
da lei complementar exigida pelo próprio texto da Constituição. A mera outorga
constitucional do direito de greve ao servidor público civil não basta ante a
ausência de auto-aplicabilidade da norma constante do art. 37, VII, da
Constituição - para justificar o seu imediato exercício. O exercício do direito
público subjetivo de greve outorgado aos servidores civis só se revelará possível
depois da edição da lei complementar reclamada pela Carta Política. A lei
complementar referida que vai definir os termos e os limites do exercício do
direito de greve no serviço público constitui requisito de aplicabilidade e de
operatividade da norma inscrita no art. 37, VII, do texto constitucional. Essa
situação de lacuna técnica, precisamente por inviabilizar o exercício do direito
de greve, justifica a utilização e o deferimento do mandado de injunção. A inércia
estatal configura-se, objetivamente, quando o excessivo e irrazoável retardamento
na efetivação da prestação legislativa não obstante a ausência, na Constituição,
de prazo pré-fixado para a edição da necessária norma regulamentadora vem a
comprometer e a nulificar a situação subjetiva de vantagem criada pelo texto
constitucional em favor dos seus beneficiários. 2. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal firmou-se no sentido de admitir a utilização, pelos organismos
sindicais e pelas entidades DA ADMINISTRAÇÃO EM INSTAURAR
PROCEDIMENTO OU PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA
AVERIGUAÇÃO DE ATOS LESIVOS AO INTERESSE PÚBLICO -
PROCESSO ADMINISTRATIVO - DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -
IMPOSSIBILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA REPRIMENDA, SEM O
RESPECTIVO DESFECHO DO COMPÊNDIO ADMINISTRATIVO -
SUSPENSÃO PREVENTIVA E RELOTAÇÃO - FALTA DE MOTIVAÇÃO
ESPECÍFICA - I - O direito de greve, nos termos do artigo 37, VII da
Constituição Federal, é assegurado aos servidores públicos. Todavia, o seu pleno
exercício necessita da edição de lei regulamentadora. Com isso, «O preceito
constitucional que reconheceu o direito de greve ao servidor público civil constitui
norma de eficácia meramente limitada, desprovida, em conseqüência, de auto-
aplicabilidade, razão pela qual, para atuar plenamente, depende da edição da lei
complementar exigida pelo próprio texto da Constituição. A mera outorga
constitucional do direito de greve ao servidor público civil não basta - ante a
ausência de auto- aplicabilidade da norma constante do art. 37, VII, da
Constituição - para justificar o seu imediato exercício. (Mandado de Injunção
20 - DF, Relator Min. Celso de Mello, DJ de 22.11.96). ... . (STJ - ROMS .
12288 - RJ - 5ª T. - Relator Min. Gilson Dipp - DJU 08.04.2002)».

“ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - DIREITO DE GREVE -
Ainda não editada Lei regulamentadora do direito de greve, o seu exercício está
na dependência de Lei Complementar, por tratar-se de norma constitucional de
eficácia limitada ou contida (CF, art. 37, VII). Mandado de segurança julgado
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extinto. Agravo regimental desprovido. (TJPR -AgravReg 0114602-5/01 -
(3634) - Londrina - 2º G.C.Cív. -Rel. Des. Sydney Zappa - DJPR 11.03.2002).”

A respeito da ilegalidade da greve no serviço público, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Mandado de Injunção n.º 20, tendo como Relator o Ministro CELSO DE MELLO,
assentou que “o exercício do direito público subjetivo de greve outorgado aos servidores civis só se
revelará possível depois da edição da lei complementar reclamada pela Carta política. A lei
complementar referida (...) que vai definir os termos e os limites do exercício do direito de greve no
serviço público (...) constitui requisito de aplicabilidade e de operatividade da norma inscrita no
art. 37, VII, do texto constitucional”.

Conseqüentemente, tendo a Corte Suprema fixado o entendimento de que a mencionada lacuna
técnica (“lei específica”, na redação da Emenda Constitucional n.º 19/98) inviabiliza o exercício do direito
de greve dos servidores públicos, pois o seu exercício não pode importar no sacrifício dos direito subjetivos
dos administrados, imposição do princípio da continuidade do serviço público.

Resulta então que a falta dos servidores públicos da saúde, vinculados às entidades autoras –
FHEMIG e HEMOMINAS - ao trabalho autoriza a Administração Pública a adotar as medidas disciplinares
cabíveis e, especialmente, o manejo desta ação que tem por objetivo resguardar o bem maior
constitucionalmente tutelado: o INTERESSE PÚBLICO.

Desta forma, mister que haja determinação judicial para que as entidades requeridas interrompam
as práticas que fomentam a greve ilícita dos servidores da área de saúde e a conseqüente desobediência
à Lei, sob pena de se instalar o caos generalizado.

Ainda a respeito da ilegalidade da greve no serviço público ante a ausência de lei, já teve
oportunidade de se manifestar o Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, in verbis:

“Classe/ Origem: SS 2062/ CE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA.
Relator(a) Min. ILMAR GALVÂO, DJ DATA-18/10/2001  P-00016,
Julgamento: 05/10/2001.

DESPACHO: Vistos, etc. O Estado do Ceará requer a suspensão da
segurança concedida liminarmente pelo Desembargador José Mauri Moura
Rocha, do Tribunal de Justiça local, no MS n.º 2001.0000.5862-8/0,
impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Grupo Tributação,
Arrecadação e Fiscalização do Estado do Ceará - SINTAF, tendo a decisão
ora combatida determinado “à autoridade apontada como coatora que se
abstenha, com base em motivo ligado faltas no serviço em virtude de adesão
ao movimento grevista acima destacado, efetuar descontos nos
vencimentos dos servidores fazendários substituídos, que já estejam em
greve ou que venham a ela aderir” (fl. 139). Enfatizando que a paralisação
dos servidores da Secretaria Estadual da Fazenda perdura desde 31/07/
2001, o requerente alega “que a liminar ora atacada ofende a ordem
pública, uma vez que a subsistência da greve em questão acarretará
evidente prejuízo ao Estado do Ceará, pois permitirá que os servidores
faltosos não tenham sua remuneração reduzida, ao arrepio do
ordenamento jurídico, bem como incentivará outros servidores a aderir à
greve. Sustenta, ademais, haver sido ofendida a ordem econômica, uma
vez que o movimento grevista coloca em risco a eficiência da arrecadação
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tributária estadual, bem como à fiscalização tributária, o que pode acarretar
a sonegação de impostos” (fl. 146). Em face da urgência reclamada, aprecio
o pedido, após a manifestação da Procuradoria-Geral da República,
observando, inicialmente, que “a competência do Presidente do STF, para
conhecer do pedido de suspensão de segurança, resulta da fundamentação
de natureza constitucional da causa” (AGRSS 302) e, nesse pedido, “não
se examinam as questões da causa em que deferido o writ ou a liminar,
mas, apenas, se ocorre, com tal deferimento, hipótese de risco de grave
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública” (AGRSS 341).
Fixados esses parâmetros, deve-se considerar que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do MI 20, Relator Ministro Celso de Mello, assentou
que “o exercício do direito público subjetivo de greve outorgado aos
servidores civis só se revelará possível depois da edição da lei
complementar reclamada pela Carta política. A lei complementar referida
— que vai definir os termos e os limites do exercício do direito de greve no
serviço público — constitui requisito de aplicabilidade e de operatividade
da norma inscrita no art. 37, VII, do texto constitucional”.
Conseqüentemente, tendo a Corte fixado o entendimento de que a
mencionada lacuna técnica (“lei específica”, na redação da EC 19/98)
inviabiliza o exercício do direito de greve dos servidores públicos, conclui-
se que a falta deles ao trabalho, por esse motivo, não pode ser abonada,
com o pagamento dos respectivos vencimentos, sem que isso implique grave
lesão à ordem administrativa do Estado, conforme exposto pelo requerente,
principalmente levando-se em conta que a paralisação persiste há mais de
dois meses e afeta diretamente as finanças estaduais, com a suspensão
continuada dos serviços de fiscalização e arrecadação. Ante o exposto, e
adotando o parecer do ilustre Procurador-Geral da República, defiro o
pedido de suspensão de segurança ora requerido, até o trânsito em julgado
da decisão proferida nos autos principais. Comunique-se e publique-se.
Brasília, 05 de outubro de 2001. Ministro ILMAR GALVÃO Vice-Presidente
(art. 37, I, do RI/STF).” (REQTE: ESTADO DO CEARÁ; REQDO.    :
RELATOR DO MS Nº 2001.0000.5862-8 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO CEARÁ; IMPTE.: SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS CIVIS DO GRUPO TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - SINTAF) grifos nossos.

Na mesma linha de entendimento é a orientação do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA no julgamento do Mandado de Segurança Nº 8.049 - DF (2001/0169545-9), RELATOR
MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO.

Ressalve-se, ainda, a r. decisão
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IV - DO PEDIDO DE ANTECIP AÇÃO DE TUTELA

A realização dos serviços de saúde pública guarda estreita relação com os direitos, garantias e
princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, a saber, propiciar o bem estar social
assegurando-se a dignidade da pessoa e a consecução dos objetivos relacionados com a promoção,
proteção e recuperação da saúde.

Diante da urgência reclamada pela situação de greve deflagrada pelas categorias de servidores
públicos, autárquicos e fundacionais da área de saúde pública, faz-se necessário o acolhimento liminar da
tutela, evitando-se previsíveis e irreparáveis lesões à ordem pública, aos direitos dos cidadãos de acesso
ao direito à saúde e, consequentemente, ao bem estar da população.

Esclarece a manifestação oficial do i. Presidente da FHEMIG, doc anexo, a grave situação e
prejuízo imposto à população, valendo transcrever:

“Na data de hoje, fomos surpreendidos com o descumprimento das escalas
pelo movimento grevista, associado ‘a invasão e ocupação da sede desta
fundação. Tal fato coloca em risco eminente assistência dos pacientes ora
internados e daqueles que vierem a necessitar dos nossos serviços. Somente o
HPS atende em média 500 pacientes/dia, sendo a unidade de referência para
recebimento de poli-traumatizados, queimados, intoxicações e casos clínicos de
alta complexidade.”

Vale ressaltar que, além dos estabelecimentos acima citados, outras 20 (vinte) instituições de
saúde encontram-se comprometidas com o movimento grevista.

No mesmo sentido, a declaração oficial do Sr. Presidente HEMOMINAS, documento anexo,
in verbis:

“Tratando-se da doação uma atividade espontânea e voluntária, e considerando-
se a dificuldade enfrentada continuamente pela Fundação para conseguir sangue
em quantidade e qualidade adequadas, concluímos que o movimento de
paralisação, impedindo o acesso de doadores, inviabiliza o tratamento adequado
da população e expõe a mesma a risco de morte aumentado, mesmo na ausência
de catástrofes.”

O fato narrado nestes autos é notório, tendo sido destacado por toda a imprensa, (vide notícias
de jornais inclusas), não havendo dúvidas quanto à gravidade da situação. Os documentos anexos, enviados
pelo Ex.mo Sr. Secretário de Estado da Saúde, corroboram os fatos em comento. EIS, PORTANTO, A
PROVA INEQUÍVOCA.

Portanto, a ilegalidade e as graves repercussões da greve em tela são incontestáveis, venia
permissa.

Destarte, o direito tratado nestes autos é mais do que verossímel, posto que líquido e certo,
constante de expressa disposição constitucional (artigos 6º, 196, 197 e 198 da Constituição Federal de
1988).

Restam, assim, demonstrados, exaustivamente, a verossimilhança da alegação, a prova inequívoca
e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois busca-se a proteção e o resguardo ao DIREITO
À VIDA.

Nem se há de argumentar com irreversibilidade do provimento antecipado, pois reassumidas as
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funções precípuas de atendimento médico e hospitalar, estará restabelecida a ordem jurídica, eis que o
bem estar social e a saúde da população dependem da disponibilização destes serviços em sua integralidade.

Ademais, existe o justo receio de irreparáveis danos aos direitos fundamentais e sociais caso o
movimento grevista não seja imediatamente interrompido, através do deferimento da tutela jurisdicional
ora requerida, sendo, repita-se, nefastos os prejuízos daí advindos.

Presentes os pressupostos e requisitos para a concessão da antecipação da tutela jurisdicional,
nos termos requeridos nesta.

V - DO PEDIDO

Oportuna a transcrição do artigo 11 da Lei nº. 7.347/85, Lei da Ação Civil Pública,  que determina:

“Art. 11 – Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da
atividade devida ou a cessação da atividade nociva,  sob pena de execução
específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou
compatível, independentemente de requerimento do autor.”

Preceitua, também, o artigo 12 do mesmo diploma legal:

“Art. 12 – Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação
prévia, em decisão sujeita a agravo.”

Em face do articulado e considerando a relevância pública das ações e serviços de saúde (artigo
197 da CF/88), impõe-se a procedência do pedido inaugural para que seja declarada a ilegalidade do
movimento grevista, com todas as sanções e as penalidades de direito.

Neste diapasão, decorrente da ilegalidade do movimento grevista levantado pelos Requeridos,
requerem o ESTADO DE MINAS GERAIS e as demais entidades autoras o deferimento do pedido de
antecipação da tutela jurisdicional, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão da greve
deflagrada na data de 12 de agosto de 2004, determinando às entidades Rés o fim do movimento paredista,
diligenciando o pronto retorno dos servidores estaduais, da FHEMIG e HEMOMINAS às suas atividades
institucionais, fixando-se uma multa penal diária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada
entidade, ou, ad cautelam, no valor arbitrado por V.Exa., mas nunca inferior à importância ora pretendida,
até o efetivo cumprimento desta medida antecipatória.

Caso entenda V.Ex.a ausentes os requisitos para a antecipação de tutela, o que se admite apenas
por cautela e pela eventualidade processual, requer, nos termos do artigo 273, §7º, do CPC, seja deferida
a medida acautelatória em caráter incidental ao presente feito já presentes o periculum in mora e o
fumus boni iuris.

Em face do exposto, o Estado de Minas Gerais, a FHEMIG e  a FUNDAÇÃO HEMOMINAS
esperam e requerem, ao final, o acolhimento e a procedência integral desta ação para, declarada a ilegalidade
e a ilegitimidade do movimento grevista promovido pelos Requeridos, cominar a imediata retomada das
atividades dos servidores públicos paralisados, com incidência, sem prejuízo dos descontos dos dias
parados, da multa diária arbitrada, nunca inferior a R$100.000,00 (cem mil reais), sendo reconhecida a
responsabilidade solidária das entidades Rés no pagamento da penalidade fixada no caso de não
cumprimento da cominação de retorno à atividade, além de resguardar o direito de desconto dos dias dos



222

servidores parados em decorrência do movimento paradista. Em qualquer hipótese com a aplicação das
sanções legais pertinentes.

Provam o alegado com os documentos anexos, bem como por todos os meios de prova em
direito admitidos.

Dão à causa o valor de R$1.000,00.

P. d. e a.

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2004.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA.

Advogado-Geral do Estado

HELOÍZA SARAIVA DE ABREU.

Procuradora do Estado.

ARTHUR P. MATTOS PAIXÃO Fo.

Procurador do Estado

MAGDA VALÉRIA BONFIM

Procuradora-Chefe da HEMOMINAS

JASON S. ALBERGARIA NETO

Procurador do Estado.

ROBSON LUCAS SILVA

Procurador do Estado

RAQUEL MARIA VALLE DIAS

Procuradora-Chefe da FHEMIG
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE  ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA
GREVE DOS SERVIDORES DA SAÚDE

PROCESSO Nº 024.04.422.248-7
REQUERENTES:           ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS
REQUERIDOS:              ASSOCIAÇÃO SINDICAL DOS TRABALHADORES EM

                 HOSPITAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (ASTHEMG) E
                                      OUTROS
NATUREZA: AÇÃO CIVIL PUBLICA

Vistos, etc.

O ESTADO DE MINAS GERAIS, a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS
GERAIS (FHEMIG) e a FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS
GERAIS (HEMOMINAS), todos qualificados e devidamente representados nos autos, propõem  Ação
Civil Pública contra a ASSOCIAÇÃO SINDICAL DOS TRABALHADORES EM HOSPITAIS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS (ASTHEMG), o SINDICATO UNICO DOS TRABALHADORES DA
SAÚDE DE MINAS GERAIS (SIND-SAUDE) e a ASSOCIAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES
DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS (ASSFHEM), na qual aduzem que:

a) os servidores estaduais da área de saúde, da rede FHEMIG e da FUNDAÇÃO
HEMOMINAS, arregimentados pelos réus, encontram-se em greve;

b) trata-se de fato público, amplamente noticiado pela imprensa estadual e nacional;

c) o movimento grevista, com suposto propósito de receber melhores vencimentos, está
comprometendo o atendimento nos hospitais estaduais e demais estabelecimentos de saúde da rede pública
estadual, especialmente nos serviços de coleta de sangue realizados pela FUNDAÇÃO HEMOMINAS;

d) restaram frustradas as tentativas administrativas de obter a desmobilização das categorias em
greve;

e) o direito à saúde é um direito inerente à pessoa humana, regendo-se “pelos princípios da
universidade e da igualdade de acesso às ações e aos serviços que a promovem, protegem e
recuperem” (sic), possuindo dimensão maior que o direito de greve;

f) nos termos do art. 37, inciso VII, da Constituição Federal, “o direito de greve será exercido
nos termos e nos limites definidos em lei específica.”

g) o exercício do direito à greve, consoante a redação do dispositivo supramencionado, necessita
de regulamentação por lei complementar, pois trata-se de norma pragmática, de eficácia contida, não
sendo, a mesma, auto-aplicável;
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h)a ausência dos servidores ao trabalho permite que a Administração Pública adote as medidas
disciplinares cabíveis, a fim de que seja resguardado o interesse público.

Requerem a concessão de medida antecipatória da tutela final inaudita altera pars - sustentando
a existência de prova inequívoca das alegações deduzidas e com o fim de se evitar previsíveis e irreparáveis
lesões à ordem pública, aos direitos dos cidadãos de acesso à saúde, e, conseqüentemente, ao bem estar
da população -, para que seja suspensa a greve iniciada no dia 12 de agosto deste ano, determinando-se
o retomo imediato dos servidores da FHEMIG e do HEMOMINAS às suas atividades institucionais,
fixando-se multa diária no valor de R$ 100.000,00 para cada entidade ré, em caso de descumprimento
da medida.

E o relatório. DECIDO.

A ação civil pública, regulamentada pela Lei 7.347/85, destina-se a proteger e a reprimir danos
ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico, à ordem econômica e urbanística, bem como a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

Prevê a mencionada Lei, em seu artigo 12, a possibilidade de concessão de medida liminar nos
próprios autos do processo, medida esta, no dizer de Rodolfo de Camargo Mancuso, “muita vez, mais
prática (...), já que se obtém a segurança exigida pela situação de emergência, sem necessidade
de ação cautelar propriamente dita” (Ação Civil Pública. 2.ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
1992. p. 127).

Vislumbra-se presente, in casu, os requisitos necessários à concessão da medida urgente
postulada, com o escopo de obstar o movimento grevista dos servidores da área de saúde estadual da
rede FHEMIG e da FUNDAÇÃO HEMOMINAS.

O direito de greve dos servidores públicos encontra-se previsto no art. 37, VII da Constituição
Federal, que dispõe:

«Art. 37(omissis)

...

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos
em lei específica”.

Constata-se que a norma supracitada é de eficácia limitada, a qual, na lição de José Afonso da
Silva apresenta ‘aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, porque somente incidem totalmente
sobre esses interesses, após uma normatividade ulterior que lhe desenvolva a aplicabilidade.” ‘ 1

Tais normas assim se denominam, por possuírem, em seu contexto, expressão abstrata, genérica,
capaz de gerar dúvidas quanto à sua utilização, de modo que sua eficácia fica vinculada à regulamentação
por outra norma, a qual lhes concederá meios de aplicabilidade.

Não obstante a existência, na doutrina, de pensamentos em sentido contrário, defendendo que
tal dispositivo constitucional seria de eficácia contida, ou seja, com aplicação imediata, apenas com
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possibilidade de receber limitação pela lei ordinária, o Supremo Tribunal Federal, espancando a controvérsia,
decidiu, de forma absolutamente clara, por seu Órgão Pleno, em acórdão da lavra do Ministro Celso de
Mello, que o preceito constitucional que reconheceu o direito de greve ao servidor público civil constitui
norma de eficácia meramente limitada, desprovida de auto aplicabilidade, razão pela qual, para atuar
plenamente, depende da lei complementar (agora ordinária) exigida pelo próprio texto da Constituição.

A propósito, transcreve-se a ementa do julgado proferido no Mandado de Injunção 20/DF,
acima mencionado;

“MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO -  DIREITO DE GREVE
DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - EVOLUÇÃO DESSE DIREITO
NO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO - MODELOS
NORMATIVOS NO DIREITO COMPARADO - PRERROGATIVA
JURÍDICA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO (ART. 37, VII)  -
IMPOSSIBILIDADE DE SEU EXERCÍCIO ANTES DA EDIÇÃO DE
LEI COMPLEMENTAR - OMISSÃO LEGISLATIVA - HIPÓTESE DE
SUA CONFIGURAÇÃO - RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
MORA DO CONGRESSO NACIONAL - IMPETRAÇÃO POR
ENTIDADE DE CLASSE  -  ADMISSIBILIDADE - WRIT
CONCEDIDO.
DIREITO DE GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO
O preceito constitucional que reconheceu o direito de greve ao servidor
público civil constitui norma de eficácia meramente limitada, desprovida
em consequência, de auto-aplicabilidade, razão pela qual, para atuar
plenamente, depende da edição da lei complementar, exigida pelo próprio
texto da Constituição. A mera outorga constitucional do direito de greve
ao servidor público civil não basta - ante a ausência de auto-
aplicabilidade da norma constante do art 37, VII, da Constituição - para
justificar o seu imediato exercício. O exercício do direito público subjetivo
de greve outorgado aos servidores civis só se revelará possível depois da
edição da lei complementar reclamada pela Carta Política. A lei
complementar referida -  que vai definir os termos e os limites do exercício
do direito de greve no serviço público -  constitui requisito de
aplicabilidade e de operatividade da norma inscrita no art. 37, VII, do
texto constitucional. Essa, situação de lacuna técnica, precisamente por
inviabilizar o exercício do direito de greve, justifica a utilização e o
deferimento do mandado de injunção.  A inércia estatal configura-se,
objetivamente, quando o excessivo e irrazoável retardamento na efetivação
da prestação legislativa - não obstante, a ausência, na Constituição, de
prazo pré-fixado para a edição da necessária norma regulamentadora -
vem a comprometer e a  nulificar a situação subjetiva de vantagem criada
pelo texto constitucional em favor dos seus beneficiários.

MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO: A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal firmou-se no sentido de admitir a utilização, pelos

1 Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: RT, 1982.
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organismos sindicais e pelas entidades de classe, do mandado de injunção
coletivo, com a finalidade de viabilizar, em favor dos membros ou
associados dessas instituições, o exercício de direitos assegurados pela
Constituição.
Precedentes e doutrina” (j. 19/05/1994).

Destarte, até que haja regulamentação acerca do direito de greve dos servidores públicos, afigurar-
se-á ilegal qualquer movimento paredista levado a efeito por estes.

Ressalta-se, outrossim, que a Lei 7.783/89, que dispõe sobre o direito de greve, prevê, em seu
artigo 16, que, para os fins previstos no artigo 37, inciso VII, da Constituição Federal, lei complementar
definirá os termos e os limites em que o direito de greve poderá ser exercido, o que só vem a reforçar o
entendimento acima esposado, no sentido da indispensabilidade da normatização ulterior.

Embora se reconheça a difícil situação enfrentada pelos servidores públicos, que há muito não têm
reajuste de vencimento, e vêm exercendo suas atividades em estruturas precárias, o fato é que o interesse de
uma categoria não pode se sobrepor ao bem maior do ser humano, que é a vida e o direito à saúde.

Não há como respaldar a completa suspensão das atividades da rede pública de saúde estadual,
com o descumprimento das escalas pelo movimento grevista, como estaria a ocorrer, consoante ampla
divulgação da imprensa e declarações oficiais exaradas pelos Presidentes da FHEMIG e do
HEMOMINAS, deixando em desamparo toda a sociedade que necessita deste serviço, sempre de forma
urgente e essencial.

Impõe-se mencionar que a própria Lei 7.783/89 estabelece, em seus artigos 10 e 11:

“Art 10 -  São considerados serviços ou atividades essenciais:

...

II — assistência médica hospitalar”

“Art. 11 — Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os
empregados e os trabalhadores ficam obrigados,  de comum acordo, a
garantir, durante  a greve, a prestação dos serviços indispensáveis  ao
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade”.

Afigura-se patente, portanto, não apenas o fumus boni iuris, mas a verossimilhança das alegações
deduzidas na peça exordial, a justificar o manejo da ação civil pública e a concessão da tutela urgente,
com vistas à proteção dos interesses da coletividade. Também se faz presente, na espécie, o perigo de
dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista, conforme mencionado, a natureza essencial e
urgente do serviço de saúde pública, cuja prestação se encontra suspensa em razão do movimento paredista.

Por fim, vislumbro adequada a integração do pólo passivo desta lide, com as associações sindicais
e o sindicato da categoria, porquanto, consoante ressaltado pelo Estado, é inegável que os presidentes e
diretores das entidades rés encontram-se à frente do movimento grevista, arregimentando seus associados
para a paralisação das atividades, visando à obtenção de melhores vencimentos.
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CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, DEFIRO o pedido liminar reconhecendo a ilegalidade da greve deflagrada
pelos servidores da área de saúde deste Estado e a possibilidade de lesão irreparável ao direito à saúde,
constitucionalmente assegurado a toda a população - ,  determinando a imediata suspensão da greve dos
servidores da rede FHEMIG e da FUNDAÇÃO HEMOMINAS, com o pronto retorno às atividades
funcionais. Arbitro desde já multa diária no valor de R$ 100.000.00 (cem mil reais), conforme requerido
pelo autor, em desfavor de cada entidade/ré, em caso de descumprimento do comando judicial.

Tendo em vista a urgência da tutela ora deferida, e considerando o adiantado da hora em que se
ultima tal decisão - visto que protocolizada, a petição inicial, nesta data, 13/08/2004, sexta-feira, às 17:29
horas - determino que os mandados intimatórios/citatórios sejam expedidos pela Secretaria de Plantão de
habeas corpus e medidas urgentes, que consignará o recebimento dos autos, e, posteriormente, a sua
devida entrega à Secretaria desta lª Vara da Fazenda Pública e Autarquias.

P.I.C.

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2003.

ÁUREA MARIA BRASIL SANTOS PEREZ
JUÍZA DE DIREITO
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA
GREVE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL, POLÍCIA MILITAR

E CORPO DE BOMBEIROS

VISTOS, ETC.

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por seu Advogado-Geral e Procuradores do Estado,
ajuizaram a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com pedido de antecipação de tutela inaudita
autera pars, em face de: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO
MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AOPMBM - sediada na rua Ituiutaba, 305, bairro
Prado, Belo Horizonte, representada pelo Maj. PM Zoé Ferreira Santos, CENTRO SOCIAL DE
CABOS E SOLDADOS DA PMMG - CSCS - sediado na rua Dom Oscar Romero, 500, - bairro
Gameleira, Belo Horizonte, MG - CEP 30.510.080, representada pelo Cb PM Alberto dos Santos
Valadores, ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - ASPRA - PM, sediada na rua Álvares Maciel, 108, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte,
MG, CEP 30.240.390, representada pelo 3º Sargento PM José Luis Barbosa, UNIÃO DO PESSOAL
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UPPM - sediada na rua Tenente
Anastácio Moura, 603, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, CEP 30.240.390, representado pelo Cel
PM QOR Zéder Gonçalves do Patrocínio; CLUBE DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - COPM, sediada na rua Diabase, 200, bairro Prado, Belo Horizonte
- MG, CEP 30.410.440, representado pelo Cel PM QOR Paulo Afonso de Miranda; ASSOCIAÇÃO
DOS DELEGADOS DE CARREIRA DE POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS, - sediada na
Av. do Contorno, 4.099, bairro São Lucas, Belo Horizonte, representada pelo Sr. Orlando Antunes de
Oliveira, SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
sediado na rua Guajajaras, 1.268. sobreloja, Centro, Belo Horizonte, MG -CEP 30.180-101, representada
pelo Sr. Danilo dos Santos Pereira, ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MEDICINA LEGAL, sediado
na rua Nícias Continentino, nº 1.291, Bairro Gameleira, Belo Horizonte, MG, CEP 30.140.010,
representada pelo Sr. Kalil Nicolau Fuad Coury, SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA
CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sediado na Av. dos Andradas, nº 302, 3º andar, Centro,
Belo Horizonte, CEP 30.120.010, representado pelo Sr. Antonio Marcos Pereira, ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sediado na Rua dos
Carijós, no. 150, 9º andar, Centro, Belo Horizonte - MG, CEP 30.120.060, representado pelo José de
Souza Lacerda, ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, sediado na rua Pe. Leopoldo Mertens, 700, bairro São Francisco, Belo Horizonte,
CEP 31.250-760, argüindo, em síntese, o que interessa: os policiais militares e civis do Estado de Minas
Gerais, arregimentados pelas associações e sindicatos requeridos, encontram-se em greve desde 04/06/
2004, ceifando ao Estado a realização dos serviços de segurança pública, colocando em risco o bem
estar social, causando danos irreparáveis aos direitos fundamentais sociais, caso a greve persista, a qual é
totalmente ilegal.

Pede a tutela antecipada, inaudito altera pars, para determinar a imediata suspensão e paralisação
do movimento grevista, com a fixação de uma multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada
entidade ou sindicato que descumprir a ordem judicial.
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Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/21, consistentes em noticiários na imprensa local,
confirmando o movimento grevista.

Relatados, tudo visto e examinado, DECIDO.

Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela antecipada, com o objetivo de coibir a greve
perpetrada por policiais civis e militares do Estado de Minas Gerais, que está deixando as famílias, a
sociedade, bem como ao Estado, em situação de vulnerabilidade, pois não há policiais para fazer a
segurança pública, seja o policiamento ostensivo, seja o policiamento investigatório, deixando a população
em total desespero.

Cumpre-me, inicialmente, analisar acerca da competência deste Juízo, a qual se dá por exclusão,
pois o pedido não se encontra elencado nas exceções do Art. 106 da Constituição de nosso Estado. Daí,
tenho como competente um dos juizes das Varas da Fazenda Pública Estadual da comarca de Belo
Horizonte, já que todas as associações e entidades estão sediados nesta Capital.

Feito esta análise proemial, analiso a legalidade ou não da greve iniciada pelos membros das corporações
das gloriosas Polícia Militar e Polícia Civil de nosso Estado.

Preceitua o Art. 42 da Constituição Federal que: “Os membros das Polícias Militares e
Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina,
são Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”.

Diz o § 1º do citado dispositivo constitucional que: “Aplicam-se aos militares dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art.
14, § 8º; do art.40, § 9º; e do art.142, §§ 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as
matérias do art. 142, § 3º, X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos
governadores”.

Depara-se que o dispositivo constitucional mencionado (art. 42, §1º, nos remete para o art.
142, § 3º da Carta da República, que por sua vez preceitua que: “Os membros das forças armadas
são denominados militares, aplicando-lhes além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes
disposições: (...)  IV — ao militar são proibidas a sindicalização e a greve (...) . Sublinhei.

Nesse sentido é o art. 39, § 5º da Constituição do Estado de Minas Gerais. Assim, razão assiste
ao Estado-Autor, quando bate pela ilegalidade da greve perpetrada por nossas corporações policiais,
através de suas associações e sindicatos que os organizam.

Como se não bastasse, prescreve o art. 37, e seus incisos VI e VII da Carta da República que:
inciso VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical; VII — o
direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”.

Depara-se deste dispositivo constitucional que o direito de greve dos servidores públicos é um
direito ainda meramente potencializado, norma programática, de eficácia contida e aplicabilidade invalidante,
que, por depender de lei complementar para regulá-la, não pode ser exercido por seus destinatários.
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É nesse sentido o escólio de Amauri Mascaro Nascimento (Comentários às Leis Trabalhistas,
LTr, 1991, p. 324).

Assim, é indispensável para os servidores públicos essa lei complementar, constitucionalmente
prevista, mas ainda inexistente, para que se instrumentalize definitivamente a operacionalização do Direito
reconhecido e proclamado.

Por sinal, a própria Lei 7.783/89, e seu art. 16, exlcui os servidores da sua incidência ao prescrever:
“Para os fins previstos no art. 37, VII, da Constituição, lei complementar definirá os termos e os
limites em que o direito de greve poderá ser exercido”.

Nas lições do insigne mestre José Afonso da Silva, nenhuma restrição existe no que concerne
à sindicalização dos servidores públicos, “ mas, quanto à greve, o texto constitucional não avançou senão
timidamente, estatuindo que o direito de greve dos servidores públicos será exercido nos termos e nos
limites definidos em lei complementar, o que, na prática, é quase o mesmo que recusar o direito prometido;
primeiro porque, se a lei não vier, o direito inexistirá; segundo porque, vindo, não há parâmetro para o seu
conteúdo, tanto pode ser mais aberto como mais restrito. Depende da correlação de forças. Por isso, é
melhor constar o direito com esses condicionamentos do que não se lhe reconhecer constitucionalmente”.
(Curso de Direito Constitucional Positivo, 5.ed. RT, 1989, p.584.).

Seguindo o mesmo pensamento, assinala o Min. Almir Pazzianoto Pinto, comentando o inciso
VII, do art. 37 do Constituição Federal de 1988: “ A regra em apreço não é auto-eficiente. Impõe
expressamente lei complementar que, ao regulamentá-la, defina os termos e os limites em que será exercitado
o direito que ali apenas se enuncia”. E finaliza: “até que lei complementar entre em vigor, as paralisações
coletivas de servidores públicos civis estarão se chocando com a Constituição recentemente promulgada
(O servidor Público; Sindicalização; Direito de Greve, LTr, São Paulo, 54(2): 158, fev.1990).

Como vimos, se a greve dos Servidores Públicos, no contexto atual é ilegal, pois depende de
regulamentação de lei complementar, mais ilegal ainda é a greve dos policiais militares e civis, que fere
frontalmente à Constituição Federal.

Ademais, é inegável que tal greve deixa o Estado, a Sociedade e as famílias totalmente vulneráveis,
causando o clamor público e o repúdio de todos os cidadãos, pois na verdade está ceifando ao Estado de
prestar a segurança pública, tão almejada em nossos dias, tanto é verdade, que levou Sua Excelência, o
Governador de nosso Estado a requisitar o exército junto à Presidência da República, como veiculado na
mídia local, para manter a ordem e assegurar a integridade física e o patrimônio do povo mineiro.

É inegável que os presidentes das associações e dos sindicatos requeridos, estão à frente do
movimento grevista, arregimentando, conforme bem enfatizou o Estado-Autor, seus associados (policiais
militares e civis), em busca de melhores salários, e diga-se de passagem, sendo justa o reivindicação, pois
conforme noticiado, também pelo mídia, na verdade, buscam eles apenas uma recomposição de seus
salários carcomidos pela inflação. Porém, tenho que os meios não se justificam, pois, está deixando a
sociedade ao relento e à mercê dos larápios que aterrorizam nossa cidade e nossos lares. É óbvio que há
outras formas e ações para buscarem os grevistas suas recomposições salariais, que não seja a greve
total.
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De princípio, poderia até pensar que estaria o Estado-Autor intervindo nas funções institucionais
das associações e dos sindicatos requeridos, o que é vedado em nosso preceito constitucional. É inegável
que a greve está sendo deflagrada por seus associados, que são os policiais civis e militares, responsáveis
pela segurança de nosso Estado. E o pior, que fizeram o juramento de manter a ordem pública, pelo
exercício dinâmico da segurança pública, manifestado por atuações predominantemente ostensivas, visando
a prevenir, dissuadir, coibir ou reprimir eventos que violem a ordem pública. Entretanto, o policial militar e
o civil, não age por iniciativa própria, sendo obviamente organizado pela sua respectiva associação ou
sindicato, que o convoca para a greve. Daí, no meu modesto entendimento, prevalece o interesse da
coletividade, em face do interesse de um sindicato ou de uma associação.

Assim, presentes estão os requisitas do art. 273 do C.P.C., necessários à concessão da tutela
antecipada, pois a realização dos serviços de segurança pública guarda estreita relação com os direitos,
garantias e princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, a saber, propiciar o bem estar
social assegurando-se a dignidade da pessoa e a consecução dos objetivos consignados no art. 3º da CF,
dentre eles: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; e promover
o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e de outras formas de discriminação
(incisos I, II e IV), conforme bem enfatizou o Estado-Autor.

O requerimento de tutela antecipada, também deve ser deferido, porque além de relevante o
fundamento invocado, impossível ignorar que, sem a liminar a medida resultará ineficaz, caso seja concedido
apenas na sentença final, ceifando o Estado de fazer a segurança pública para todos os cidadãos. Diante
da urgência faz-se necessário o acolhimento liminar da tutela, evitando-se previsíveis e irreparáveis lesões
à ordem pública, aos direitos dos cidadãos, a segurança e ao bem estar da população e de seu patrimônio.

Comungo inteiramente com o exposto na exordial, quando o Estado-Autor justifica o pedido da
tutela antecipada, aduzindo:

“Evidente que o movimento grevista, coordenado pelas entidades Rés, nega, ilegalmente, a
prestação de serviços públicos de prevenção e manutenção da ordem pública outorgados com exclusividade,
pela Constituição Federal aos policiais.

Em face de todos os pontos acima articulados e considerando a relevância das funções de
policiamento, o próprio constituinte excluiu, expressamente, a greve do rol de direitos dos policiais.

Relevante o fundamento desta lide, pois pretende-se, em última análise, a salvaguarda da Lei
Maior, em prol da segurança e da ordem públicas, impedindo o descumprimento de deveres e obrigações
constitucionais, essenciais ao Estado Democrático de Direito.

O fato narrado nestes autos é notório, tendo sido amplamente destacado por toda a imprensa
nacional, não havendo dúvidas quanto à gravidade da situação. EIS A PROVA INEQUÍVOCA.

Outrossim, o direito é mais do que verossímil, posto que líquido e certo, constante de expressa
disposição constitucional (art. 142, § 3º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988).

Restam demonstrados, exaustivamente, o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”.
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Nem se há de argumentar com irreversibilidade do provimento antecipado, pois reassumidas as
funções policiais, estará restabelecida a ordem jurídica, uma vez que o bem estar social depende da
disponibilização destes serviços.

Ademais, existe o justo receio de irreparáveis danos aos direitos fundamentais e sociais caso o
movimento grevista não seja imediatamente interrompido, através do deferimento da tutela jurisdicional
ora requerida, sendo, repita-se, nefastos os prejuízos daí advindos”.

Com estes fundamentos estou concedendo liminarmente a tutela antecipada, por entender que a
greve é ilegal, para determinar aos policiais militares e civis a retomarem, incontinentimente, suas funções,
pondo fim ao movimento grevista, sob pena da multo diária abaixo estipulada.

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o requerimento de antecipação
dos efeitos da tutela jurisdicional (CPC, art. 273,1 ), em face do fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação, caso o pedido somente seja deferido na sentença final, por considerar ilegal a greve
deflagrada pelos policiais civis e militares, e, via de conseqüência determino a sua suspensão imediata,
devendo para tanto, as associações e sindicatos requeridos serem intimados para por fim à mesma,
retornando os policiais a seus respectivos postos, incontinentimente, fixando uma multa penal diária no
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada entidade que descumprir esta determinação.

Impulsionando o andamento do processo (CPC, art. 262), determino que sejam citadas as
associações e sindicatos requeridos para contestarem o pedido, no prazo legal.

Expeçam-se os respectivos mandados, intimando-se as associações e sindicatos, através de
seus presidentes, para porem fim a greve por eles arregimentada, sob pena de incorrer na multa diária
acima imposta.

Após, ouça-se o ilustre representante do Parquet. em cinco (05) dias.

Cumpridas as diligências necessárias, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor de feitos,
para distribuição desta ação a uma das varas da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Belo Horizonte.

Cumpra-se.

Intimem-se.

Belo Horizonte, 05 de junho de 2004, às 19 horas.

José Eustáquio Lucas Pereira
Juiz de Direito, em plantão de

“Habeas Corpus” e Medidas Urgentes
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PROC. TRT-AR-223/95
AUTOR: ESTADO DE MINAS GERAIS
RÉU: CLEBERT JOSÉ VIEIRA

AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS
DE LIQUIDAÇÃO - DOLO - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA -
TIPIFICAÇÃO - Viola a coisa julgada, sentença que homologa cálculos de liqui-
dação que incluam todas as diferenças de salários indeferidas pela decisão
exeqüenda e já expressamente mandadas, por isso mesmo, serem extirpadas da
conta por julgamento proferido em agravo de petição. Limitando-se, no entanto,
o cálculo homologado, a fazer mera atualização da primitiva conta insubsistente.
Fixando valor equivalente a 8.335 salários mínimos a ser pago pelo Erário Públi-
co por uma condenação que vale 361,5 mínimos. Tipificado também dolo quan-
do o exeqüente, profissional do direito e integrante do serviço jurídico da execu-
tada, ao falar sobre eles, imediatamente se põe de acordo e, silente, permite
expedição de precatório com base na conta antiga e milionária. E quando insiste,
na presente ação, em defesas indiretas, visando fazer prevalecer o erro, manejan-
do tese de preclusão por não ter o executado impugnado o cálculo na época
própria. A omissão da Fundação executada, então em fase de extinção e absor-
ção pelo Estado, é lamentável, mas não justifica a intenção dolosa.

Ação rescisória procedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ESTADO DE MINAS GERAIS, sucessor nos  autos   da   Fundação Estadual do Bem Estar do

Menor, extinta e iniciadora do presente feito, propõe ação rescisória contra CLEBERT JOSÉ VIEIRA,
advogado e ex-chefe do seu departamento jurídico.

Quer rescindir a sentença   de liquidação    proferida nos  autos   da execução a que responde.
Invoca os incisos III, IV e V do art. 485-CPC.

Narra que embargados os cálculos originais, por exorbitantes e fora dos limites da coisa julgada,
foram tornados insubsistentes através de agravo de petição, cuja decisão também transitou em julgado.
Tendo, no entanto, o MM Juiz homologado mera atualização deles, sem qualquer retificação.

Pede liminar para suspensão do pagamento, já incluído em precatório, a condenação do Réu
por litigância de má-fé e a rescisão do julgado, com substituição do valor devido pelo que menciona,
dando por ofendidos os arts. 5º-II, XXXIX, LIV, LV e 93-X-CF; 652-d e 680-CLT. Tudo, acrescido
dos ônus e cominações que também menciona.

Ação foi indeferida de plano pelo Relator que antecedeu-me no feito, por impossibilidade jurídi-
ca do pedido, dando a homologação como despacho interlocutório. Não conhecido o agravo regimental,
por suposta intempestividade, acolhido o recurso pelo Colendo TST, retomou-se o julgamento, com
provimento do agravo para processamento da ação. Não recebido o recurso de revista do Réu no aspec-
to, por não se tratar de decisão terminativa do feito.

Vieram-me os autos, por redistribuição.
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Em defesa, sustenta o Réu que a decisão não é passível de rescisão por não ser de mérito; não
ter havido pronunciamento explícito na sentença sobre os temas aqui enfocados; inépcia do pedido; não
infringência aos dispositivos legais citados.

Razões finais por ambas as partes. O douto MPT limita-se a sugerir  diligência, em seu parecer.
Não acolhida a sugestão, considerando ter havido expressa manifestação sobre a defesa. O parecer foi
complementado, em audiência, quanto ao mérito, pela procedência.

É o feito, em síntese.

DECISÃO

1.A questão do cabimento da ação e a do seu objeto - sentença de liquidação - restaram
examinadas e definidas por esta Seção no julgamento de fls. 219/24, ratificadas em embargos de decla-
ração provocados pelo próprio Réu: “... provimento para sanando a contradição, esclarecer que a ques-
tão objeto do agravo regimental, ser ou não de mérito a decisão homologatória dos cálculos, restou
definitivamente examinada e superada, pela Seção Especializada, no julgamento deste ARG.” (fl. 230).

Com efeito, discorreu a Em. Relatora juíza Maria Laura de Faria:

“Conforme acentuado pelo douto Ministério Público, “ainda que se considere o
escopo unicamente integrativo da sentença liquidatória, não se pode
desconsiderar as hipóteses em que, por seu intermédio, os elementos estruturais
do cálculo se fixem e se determinem, de maneira que, delimitando os limites e o
alcance do título condenatório, inegável o seu conteúdo meritório”.

Nesse sentido, oportuna a citação pela Autora na inicial da ação rescisória, de ementa do Exmo.
Juiz Álfio Amaury dos Santos:

Ação rescisória de sentença homologatória de cálculos de liquidação. Cabi-
mento. Ofensa à coisa julgada. A decisão que homologa a liquidação de senten-
ça é desconstituível por meio de ação rescisória. Precedentes do Supremo Tri-
bunal Federal. Havendo flagrante ofensa à coisa julgada, eis que inobservados
os comandos da sentença exeqüenda, quando da liquidação, legitima-se a
desconstituição da decisão que a homologou. (TRT-AR-7/85, DJ de 17.10.86)
(fl. 222).

Além do que, não há como confundir sentença meramente homologatória, na linguagem técnica
da lei - que são as de jurisdição graciosa, para funcionarem como preceito ou publicidade ou segurança
de um ato eficaz por si próprio ou que a mera homologação tão só aperfeiçoa - com sentenças judiciais de
homologação de atos processuais fundamentais do processo, constituindo - no processo do trabalho - em
definitivo o título executivo.

Pelo que, considero prejudicada, porque já examinada na decisão do agravo regimental, a pre-
liminar da defesa, de não cabimento da ação rescisória contra sentença de homologação de cálculos.

2. As argüições de dolo, ofensa a coisa julgada ou violação de lei não implicam que tais questões
devam ter sido previamente levantadas e decididas - ou prequestionadas - na decisão rescindenda. Ação
autônoma e distinta que é, admite-se a rescisória sempre que presentes os requisitos legais para ela, que
não contém limitações ou pré-condições e ainda que contra a decisão não tenham sido esgotados todos
os recursos ou defesas.

JURISPRUDÊNCIA
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Rejeito a preliminar de não cabimento por falta de prequestionamento.

3. A  petição inicial  preenche os  requisitos  legais e  a possibilidade, em tese, de que a expres-
são de valor da parte líquida do pedido não esteja inteiramente correto, não o vicia a ponto de impedir ou
inviabilizar toda a ação. O pedido fundamental na ação é de rescisão da sentença, pelos motivos aponta-
dos e sua seqüência é o de novo julgamento da liquidação de sentença, com pedido da Autora do que lhe
interesse ou pensa que seja correto, comportando, se for o caso e diante da defesa, deferimento ou
indeferimento, total ou em parte. Nunca o não conhecimento da ação em si.

Rejeito a preliminar de não cabimento do pedido de letra “c” por não atendidos os requisitos
processuais.

4. Iniciada  a  fase  de  execução, o Exqte   apresentou   em  juízo  os cálculos que entendeu
devidos. A Fundação executada questionou-os, alegando que estavam baseados no laudo pericial que
fora elaborado antes da sentença condenatória, contemplando todas as parcelas pedidas pelo Autor na
ação trabalhista, mas que não tinham sido integralmente deferidas a final. Demonstrando quais estavam ali
consideradas e que não constavam da condenação (fls. 102/4). O que o MM. juiz não acolheu (fl. 105),
mas o Eg. Tribunal sim, especificando nominadamente quais as parcelas que eram indevidas e deveriam
ser excluídas (fls. 108/10).

Seguindo-se  novo  cálculo, aceito  pela  Fundação, consignando o valor que ela admite devido
na petição inicial da presente ação e que aqui luta para fazer prevalecer (fls. 114/16). Equivalente a cerca
de 361,5 salários mínimos.

Não  está fixado  aqui porque motivo exato - após um despacho do MM. Juiz para que o
serviço judicial de cálculos prestasse esclarecimentos solicitados em uma petição que não foi trasladada
para os presentes autos - este serviço judicial apresentou um novo cálculo com a só, mera e expressa
atualização do primitivo cálculo que fora embargado e tornado insubsistente pelo Eg. Tribunal com ordem
de refazimento para exclusão de parcelas (fl. 117). Cálculo que atingiu 8.335 salários mínimos. Com o
qual o Exqte imediatamente se pôs de acordo (fl. 118). Omitindo-se a Fundação, em fase de extinção e
sendo absorvida pelo Estado (fl. 119). Gerando homologação e precatório.

São os fatos, objetivamente considerados.
O  Exqte  sequer  os  menciona   ou  questiona  em  sua  defesa  na presente ação. Limitando-se

a invocar as preliminares de não conhecimento e a dizer que, de qualquer forma, a conta pretendida pelo
Estado para pagar-lhe também não estaria totalmente exata, faltando atualização. Mantendo silêncio tumular
ou providencial sobre todas as acusações aqui feitas de que o cálculo finalmente homologado era simples
atualização do mesmo que já fora impugnado e tornado insubsistente pelo Tribunal.

O que, de resto, é obvio e está escrito no preâmbulo dele.

5. Estabelecido o que, convenço-me que:
A) Está  tipificado  mesmo  dolo  do  Exeqüente  em detrimento da parte executada. Mesmo

considerado que seria dever de vigilância desta fiscalizar o andamento da execução e manter-se atenta,
não há como ignorar que o Exeqüente - profissional do direito e integrante do serviço jurídico da Execu-
tada, atuando em causa própria - possa não ter se alertado e percebido que, após refazimento da conta
como ordenado pelo Tribunal e acatado pela Fundação, a nova, apresentada por provocação expressa,
repetia, meramente atualizando, aquela antiga, milionária e já insubsistente. E permitido a expedição do
precatório para que lhe fosse pago um valor astronômico, resultado da adição de parcelas que postulara
em juízo, mas que foram julgadas improcedentes e, ainda, posteriormente, expressamente mandadas
extirpar, depois que ele - mesmo tendo perdido parte da ação - insistira em pôr  no seu cálculo.
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A mim  parece  claro   que  quando   uma  pessoa - esclarecida   na matéria e sempre atenda a
todos os detalhes da lide - diz que está apresentando, na forma do Provimento 3/91 da Corregedoria
Regional, os cálculos de liquidação nos precisos termos da sentença transitada (fls. 91 e 92), mas manten-
do nele todos os pedidos que formulou e foram julgados improcedentes; consegue repor esses cálculos
em evidência mesmo após o Tribunal ter apontado, um a um, nominada e fundamentalmente, tudo que
deveria ser excluído, promove a expedição de precatório assim e não diz uma única palavra sobre o
mérito do tudo, quando responde à ação rescisória, tem consciência plena dos fatos  e busca obter a
vantagem aproveitando o cochilo alheio.

B) Está  tipificada a violação à coisa julgada, considerando  que os cálculos foram legalmente
embargados e o Tribunal pronunciou-se sobre eles, decretando sua insubsistência e mandando fazer
outros. Pelo que sua posterior retomada e homologação desrespeita tanto a sentença condenatória
liquidanda e exeqüenda, quanto a decisão proferida expressa e objetivamente no agravo de petição que é
o objeto específico da presente  ação.

C) Que mesmo  não se  podendo  extrair, senão  por vias  indiretas,  impróprias por isso mesmo,
violações aos comandos constitucionais do art. 5º-CF colacionados pela Autora e sendo inepta e incom-
preensível a menção a violação dos arts. 652-d e 680-CLT, a decisão rescindenda que singelamente diz
“Vistos. Homologo o cálculo. Ao mandado contra órgão público” (fl. 120), quando havia polêmica na
conta - tanto que acionado o serviço judicial para esclarecer as dúvidas do exeqüente - e decisão profe-
rida em agravo de petição a ser respeitada e feita cumprir, viola o art. 93-IX-CF.

6 - O pedido  para  aplicação de pena  por litigância de  má-fé na execução não cabe no
universo da ação rescisória, de alcance limitado ao reexame da sentença rescidenda pelos motivos legais.
Devendo o Executado postular as reparações que entender de direito, nos próprios autos da execução ou
em ação distinta e específica.

6.1 - Além de faltar competência à Justiça do Trabalho para impôr multas administrativas e
também não comportar o exame dentro da ação rescisória, a pretensão não está motivada nem demons-
trada.

6.2 - É da tradição doutrinária e jurisprudencial a não imposição de honorários de sucumbência
nesta Justiça.

6.3  - Indefiro isenção requerida  na  defesa, porque não cumpridas as formalidades legais.
Julgo procedente a ação rescisória. Rescindo a sentença que homologou os cálculos de liquida-

ção no processo JCJ/04/01904/90. Determinando a renovação deles, com observância fiel do comando
contido no TRT-AP-2511/93, retificando-se ou renovando-se o precatório, após cumpridas todas as
formalidades legais.

Custas, pelo Réu, sobre R$ 500.000,00, de R$ 10.000,00.
A Seção Especializada, por unanimidade, considerou prejudicada, porque já examinada na

decisão de agravo regimental, a preliminar da defesa, de não cabimento da ação rescisória contra senten-
ça de homologação de cálculos; sem divergência, rejeitou as preliminares de não cabimento por falta de
prequestionamento e de não cabimento do pedido de letra “c” por não atendidos os requisitos processu-
ais; no mérito, unanimemente, julgou procedente a Ação Rescisória para, rescindindo a sentença que
homologou os cálculos de liquidação do processo JCJ/04/01904/90, determinar a renovação deles, com
observância fiel do comando contido no TRT/AP-2511/93, retificando-se ou renovando-se o precatório
após cumpridas todas as formalidades legais. Por unanimidade, indeferiu o pedido da justiça gratuita.
Custas, pelo  Réu , no importe de R$ 10.000,00, calculadas sobre R$ 500.000,00.

Belo Horizonte, 01 de setembro de 1998.

PAULO ARAÚJO
Juiz Presidente e Relator

JURISPRUDÊNCIA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AGRAVO Nº 000.224.870-6/00

EMENTA: TUTELA ANTECIPADA – FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE. Não se
concede tutela antecipada contra a Fazenda pública, quando presentes as restrições definidas
na Lei nº 9.494/97 e, ainda, por se tratar de medida que, se concedida, estaria sujeita ao reexame
necessário, o que, certamente, retardaria o andamento do processo. Precedentes dos Tribunais
superiores. Recurso Provido.

AGRAVO Nº 000.224.870-6/00 – COMARCA DE BELO HORIZONTE – AGRAVANTE(S): ES-
TADO DE MINAS GERAIS – AGRAVADO(S): RICARDO FRANCISCO GOMES CARVALHO E
OUTROS – RELATOR: EXMO. SR. DES. CAMPOS OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc., acorda, em Turma, a QUINTA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 28 da junho de 2001.

____________________________________

DES. CAMPOS OLIVEIRA – Relator
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AGRAVO Nº 000.224.870-6/00

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

O Sr. Des. Campos Oliveira:

V O T O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais, nos autos da ação
ordinária que lhe move Ricardo Francisco Gomes Carvalho e outros, perante o Juízo da 5ª Vara da
Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, inconformado com a r. decisão que lhes
deferiu, ali, tutela antecipada, dizendo que dita decisão não pode prevalecer, por inexistirem o requisito
verossimilhança e a prova inequívoca do direito pretendido.

Juntou os documentos de f. 08 a 54, pedindo a conferência de efeito suspensivo ao agravo.

Sem preparo, na forma da lei.

A suspensividade foi deferida.

Os agravados ofereceram resposta, após o que a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso, em parecer da lavra do dr. Nelson Rosenvald.

É o relatório.

Conheço do agravo, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade, e lhe dou
provimento, por entender que não se aplica o instituto da tutela antecipada contra o Poder Público, não só
em razão dos termos da Lei nº 9.494/97, lembrada no parecer da douta Procuradoria de Justiça, mas
também em razão do disposto no art. 475, II, do CPC, que obriga a submissão da decisão de mérito
contra a Fazenda Pública, o que não ocorreu.

Com efeito, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 145.498-2, da Comarca de
Belo Horizonte, de que fui Relator, assim votei:

“Fazendo abstração da alegada verossimilhança, verifico que inexiste,
na espécie, a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação,
anotando que, também, inexistem provas da circunstância definida no
inciso II segundo o magistério de Ernane Fidélis dos Santos:

“As condições especiais da antecipação, isto é, as que devem
ser próprias a cada caso especificamente, são o periculum in
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mora, isto é, quando a demora da decisão definitiva possa cau-
sar dano irreparável ou de difícil reparação à parte (art. 273), ou
quando ficar evidenciado o abuso de direito de defesa ou o ma-
nifesto propósito protelatório do réu (art. 273, II) (Novíssimos
Perfis do Processo Civil Brasileiro, Del Rey, 1999, p.39).

Além disso, ainda que não existisse a Lei nº 9.494, não se pode perder
de vista outro dado que estava e está a impedir a  concessão da tutela,
por se tratar de decisão que estaria sujeita ao reexame necessário, não
produzindo qualquer efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal
(CPC, art. 475), o que redundaria em prejuízo da própria autora, com
o retardamento no andamento do processo, com a submissão do des-
pacho ao duplo grau de jurisdição.

Vejam-se as seguintes decisões:

“É inadmissível a concessão de tutela antecipada quando figu-
rar no pólo passivo da relação processual qualquer ente de di-
reito público, ou seja, União, Estado ou Município, em face do
disposto no art.475 do CPC” (RT 755/332).

“Cuidando-se de pedido de tutela jurisdicional antecipada con-
tra a  Fazenda Pública, não há possibilidade dessa concessão
antecipada, pois se trata de decisão de mérito, ainda que  provi-
sória, a exigir reexame obrigatório para que possa produzir
efeitos”(ADCOAS, 8153338).

Não é possível, pois, a concessão de tutela antecipada contra a Fa-
zenda Pública.

O Em.  Professor e Juiz João Batista Lopes, em artigo publicado na
Revista dos Tribunais, sob o título “Antecipação da Tutela e o art. 273
do CPC”, aduz:

“A antecipação de tutela nessas ações não pode ser admitida
indiscriminadamente em razão de peculiaridades que marcam o
processo de execução contra a Fazenda Pública. Assim, por
exemplo, em se tratando de ação condenatória intentada por
funcionário público para haver diferenças atrasadas de venci-
mentos não se mostra viável a satisfação antecipada do direito
(pagamento do direito sem a expedição de precatório) (RT /729/
70).

A propósito, trago à colação recentes decisões do eg. Superior Tribunal de Justiça sobre a maté-
ria, publicadas no DJMG do dia 7/5/99, respectivamente, nas páginas 5, 8 e 11:

“REsp. nº 176.544-PE Rel. Min. Félix Fischer ADMINISTRA-
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TIVO –  FUNCIONÁRIO PÚBLICO - TUTELA ANTECIPA-
DA – FAZENDA PÚBLICA.
É vedada a antecipação de tutela para efeito de pagamento de
vencimento e vantagens pecuniárias de servidores públicos”.

E mais:

“REsp. nº 187.712-PB Rel. Min. Félix Fischer
ADMINISTRATIVO – FUNCIONÁRIO  PÚBLICO TUTELA
ANTECIPADA – FAZENDA PÚBLICA.
É  vedada a concessão de tutela antecipada para efeito  de pa-
gamento de vencimentos e vantagens pecuniárias de servidores
públicos.
Pronunciamento do colendo Supremo Tribunal  Federal, quando
do julgamento em plenário da medida liminar na ADC nº 4, pela
impossibilidade da antecipação de tutela, nesses casos, em face
da Fazenda Pública.
Recurso provido”.

E ainda:

“REsp. nº 187.596 – PB Relator: Min. Fernando Gonçalves
PROCESSUAL CIVIL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CON-
TRA A FAZENDA PÚBLICA – ART. 1º DA LEI Nº 9.494/97-
ADC nº 4 DF.
Segundo decisão liminar do Plenário do STF, datada de 11/02/
98, proferida na ADC (MC) nº 4, estão cassados a partir dessa
data, com efeito vinculante, os efeitos de decisões concessivas
de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública.
Recurso conhecido e provido”.

Isto posto, de acordo com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, dou provimento ao
recurso e casso a decisão hostilizada.
Exmo. Sr. Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA: TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO  CONTRA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSI-
BILIDADE

AGRAVO Nº 134.720/2          -        COMARCA DE BELO HORIZONTE – AGRAVANTE (S)
– ESTADO DE MINAS GERAIS – AGRAVADO (A) (S) – MARILIA VIVAS TEIXEIRA –
RELATOR – EXMO. SR. DES. ALUÍZIO QUINTÃO

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.,  acorda, em Turma , a  Quinta  Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado de  Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas,  à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO E CASSAR A DECI-
SÃO.

Belo Horizonte, 08 de abril de 1999.

_____________________________
DES. ALUÍZIO QUINTÃO - Relator
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nº 134.720/2

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Assistiu ao julgamento, pela Agravada, a Dra. Márcia Ferreira Bicalho.

O SR. DES. ALUÍZIO QUINTÃO:

V O  T O

‘No curso de ação ordinária dita “de anulação de alteração administrativa de proventos e de
devolução de parcelas descontadas” que a servidora pública aposentada Marília Vivas Teixeira move
contra o Estado de Minas Gerais, as decisões interlocutórias da lavra do Juiz da 6ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Belo Horizonte deferiram, primeiramente em parte e, em seguida, integralmente,
a antecipação da tutela, a fim de obstar o desconto das vantagens recebida a maior pela autora e de tornar
possível o retorno, aos seus proventos, dos “valores relativos a  apostila, diferença de quinquênio e até
trintenário”, desde o mês de março/98.

Para o Estado-Agravante não há possibilidade de tutela contra a Fazenda Pública, em face do
art. 475 do CPC, por incompatibilidade com o instituto jurídico do reexame obrigatório das decisões
proferidas contra o poder público: além  de invocar a Lei nº 8.437/92, cujo  art. 1º, “caput”, e parágrafo
3º vedam a medida antecipatória, quando se exaurir, no todo ou em parte, o objeto  da demanda, e a Lei
nº 5.021/66, cujo art. 1º - parágrafo 4º, que impede sua concessão para efeito de pagamento de “venci-
mentos e vantagens pecuniárias a servidor público”; bem como recordar o efeito vinculante da medida
cautelar da Ação Direta de Constitucionalidade  nº 04 – DF e a implicação do sistema dos precatórios
(art. 100 da CR), destacando, por fim, estar a pretensão fundada em legislação revogada pela Lei  nº
11.728/94.

Ao prestar informações, observou o Juiz da causa ter havido redução mensal de cerca de 30%
dos proventos, cuja natureza alimentar não se coaduna com a morosidade dos  precatórios (fls. 105),
sendo que a  antecipação, “in casu” , visa a atender direito da parte que se encontra em condições de
desigualdade perante o Poder Público.

A matéria não encontra posição jurisprudencial pacífica.

Não falta quem sustente que a antecipação da tutela contra a Fazenda Pública só tem condições
vingar “... quando se tratar de dívida alimentícia necessária à sobrevivência do necessitado e
com base em precedentes jurisprudenciais ou quando, no campo tributário, há entendimento
largamente uniformizado no campo jurisprudencial sobre a relação jurídica em debate”

(REsp nº 148.072/RJ, Rel. Min. José Delgado, in DOU de 23.03.98, pág. 34).
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Para Nelson Nery Júnior “pode ser concedida a tutela antecipada contra a Fazenda Pública,
desde que respeitados os limites constitucionais impostos às execuções contra a Fazenda” (v.g. CF 100 e
CPC 730)” (Cf. T. Negrão, CPC Anotado, pág. 549) visão que seria de difícil prática.

Melhor, inegavelmente, é o entendimento de extremo oposto, como nestes precedentes
jurisprudenciais:

 “Tutela antecipatória – Concessão contra a  Fazenda Pública –
Inadmissibilidade -  Interpretação do art. 475 do CPC.
É inadimissível a concessão de tutela antecipada, quando figurar no pólo
passivo da relação processual qualquer ente de direito público, ou seja, a
União, Estado ou Município, em face do disposto no art. 475 do CPC.”
(MS 1.267 – Seção Especializada Cível do TJAI, j. 19.03.98, rel. Des. Adalberto
Correia, RT  755/332).

“Tutela antecipada – Fazenda Pública - Impossibilidade
Cuidando-se de pedido de tutela jurisdicional antecipada contra a Fazen-
da Pública, não há possibilidade dessa concessão antecipada, pois se tra-
ta de decisão de mérito, ainda que provisória, a exigir reexame obrigató-
rio para que possa produzir efeitos” (TJSP – Ac. Unân. da 8ª. Câm. de Direi-
to Público, julg. em 27.11.96 – Agr. 019.196-5/5 – Capital – Rel. Des. Raphael
Salvador, in Jurisp. ADCOAS 8153338).

E há o reforço da decisão recente do STF proferida na ADC 04 – DF e que, por força do
disposto no § 2º do art. 102 da CF/88, na redação dada pela EC nº 3, de 17.3.1993, possui efeito
vinculante em relação a todos os níveis do Poder Judiciário.

É o que já reconheceu o STJ, no Resp nº 188.770 – PE, de que foi Relator o Min. Fernando
Gonçalves:

-  “Processual Civil. Antecipação de Tutela contra a Fazenda Pública. Art.
1º da Lei nº 9.494/97. ADC n. 4 - DF
Segundo decisão liminar do Plenário do STF, datada de 11/02/98 proferida
na ADC (MC) Nº 4 – DF, estão cassados, a partir desta data, com efeito
vinculante, os efeitos das decisões concessivas de antecipação de tutela
contra a Fazenda Pública. Recurso conhecido.”

Face ao exposto, dou provimento ao recurso e casso a decisão recorrida.
Custas, de lei.

PARTICIPARAM DO JULGAMENTO os desembargadores Herondes de Andrade e Hugo Bengtsson.

S Ú M U L A : DERAM PROVIMENTO E CASSARAM A DECISÃO.
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Agravante: Estado de Minas Gerais
Agravada: Marília Vivas Teixeira
Processo de origem nº 024.98.087.953-0

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por sua procuradora infra-assinada, vem interpor AGRA-
VO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, contra as decisões
interlocutórias que deferiram a tutela antecipada requerida por MARÍLIA VIVAS TEIXEIRA, nos autos
da “Ação Ordinária de anulação de alteração administrativa de proventos e de devolução de parcelas
descontadas” em que litigam as partes, requerendo seja processado e dado provimento ao recurso, nos
termos dos artigos 522 e seguintes do Estatuto Processual Civil.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Belo Horizonte, 21 de setembro de 1998.

Raquel Melo Urbano de Carvalho
Procuradora do Estado

OAB/MG 63.612

Agravante: Estado de Minas Gerais
Agravada: Marília Vivas Teixeira
Processo de origem nº 024.98.087.953-0

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Tendo em vista o requerimento aviado na inicial pela autora-agravada de que lhe fosse deferida
tutela antecipada “inaudita altera pars” (fl. 12 - processo de origem), o M.M. Juiz “a quo”, em 14.08.98,
deferiu em parte o mencionado pedido liminar (fl. 53 - processo de origem). O réu-agravante foi intimado,
via oficial de justiça, em 31.08.98 (fl. 62/63 - processo de origem), juntando-se o respectivo mandado
em 10.09.98 (fl. 61, v. - processo de origem).

Em razão de novo requerimento aduzido pela agravada (fl. 55/58 - processo de origem), o
douto magistrado singular, em 31.08.98, revendo a interlocutória anterior, estendeu o deferimento da
antecipação de tutela, para outorgar à recorrida integralmente a pretensão aviada com base no artigo 273
da Lei Adjetiva (fl. 59). O “decisum” foi publicado no DJMG de 04.09.98, conforme certidão lavrada
pela Escrivã da 6ª Vara da Fazenda da Comarca de Belo Horizonte (fl. 60 - processo de origem).

Nos termos do artigo 522 do CPC, caberá agravo de instrumento das decisões interlocutórias
no período de 10 (dez) dias. Em se tratando de Estado-Membro, observar-se-á o prazo em dobro para
recorrer prescrito pelo artigo 188 do mesmo Diploma Legal. Assim sendo, possui o agravante prazo de
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20 (vinte) dias para opor seu inconformismo em face das decisões que deferiram a antecipação de tutela
na espécie (fl. 53 e 59 - processo de origem).

Em se considerando a data juntada do mandado de intimação da primeira interlocutória (10.09.98)
e a publicação do segundo “decisum” (04.09.98), tem-se como flagrantemente tempestivo o presente
agravo, eis que interposto no vintênio legal.

DOS FATOS

Dizendo-se servidora pública aposentada, a recorrida ajuizou “Ação Ordinária de anulação de
alteração administrativa de proventos e de devolução de parcelas descontadas”, com o objetivo de que
seja mantido o pagamento de 9/10 da diferença entre o vencimento do cargo em comissão de Diretor III,
do Quadro Setorial da Secretaria da Justiça, símbolo S-01, e o valor do vencimento do cargo efetivo de
Analista da Educação, nível III, grau J, do Quadro Setorial da Secretaria de Estado da Educação, ao que
acresce o pedido de suspensão dos descontos levados a efeito pelo agravante, promovendo-se “a devo-
lução dos valores já descontados, com juros e correção monetária” (fl. 13 - processo de origem).

O douto Julgador singular deferiu, inicialmente e “inaudita altera pars”, apenas parte do pedido
de antecipação de tutela, “relativo ao desconto a título de devolução”, suspendendo-o até o julgamento
da ação (fl. 53 - processo de origem), sendo que, “a posteriori”, ainda sem a oitiva do réu-agravante,
deferiu todo o requerimento liminar (fl. 59 - processo de origem), o que implica “imediata suspensão dos
descontos das parcelas denominadas ‘apostila proporcional’, ‘reposição de vencimentos e vantagens’,
bem como o cancelamento dos descontos nos ‘quinquênios administrativos’, nos ‘quinquênios de magis-
tério’ e no ‘adicional trintenário’, devolvendo os valores descontados e retornando seus proventos ao
valor anterior, pago no mês de março/98" (fl. 12 - processo de origem).

Impõe-se a cassação das referidas decisões interlocutórias, eis que contrárias aos ditames das
Cartas Magnas Federal e Estadual e ao disposto na legislação infra-constitucional em vigor no âmbito da
União e do Estado de Minas Gerais, consoante se demonstrará a seguir.

DA INADMISSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA - ART. 475, II DO CPC

Denota-se da exordial que a ora agravada fundamentou seu requerimento no artigo 273 do
CPC, com a redação da Lei nº 8.953, de 13.12.94 (fl. 12- processo de origem), tendo o M.M. Juiz
monocrático acolhido, a princípio parcialmente, e posteriormente de modo integral, o pedido de antecipa-
ção de tutela (fl. 53 e 59 - processo de origem).

Releva anotar que o deferimento da tutela antecipatória contra o Estado consubstancia decisão
interlocutória, nos termos da definição do artigo 162, parágrafo 2º do Digesto Instrumental. Sem dúvida,
embora os seus efeitos antecipem a sentença, trata-se de simples resolução de questão incidental, que não
põe fim ao processo em curso.

Por consistir em interlocutória, não está o deferimento da tutela antecipada abrangido pelo artigo
475, II do CPC, o qual sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença que for proferida contra União, o
Estado e o Município. Essa regra processual impõe a recorribilidade das sentenças de ofício, não sendo
o reexame obrigatório dispensável sequer pelo próprio Estado, tratando-se de norma de ordem pública,
revestida de caráter cogente.

A impossibilidade da sentença contrária aos interesses do ente público transitar em julgado até
sua revisão pelo Tribunal Superior deflui da necessidade de se preservar o interesse e os bens públicos,
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sem qualquer ofensa ao princípio da igualdade, mas em estrita observância do princípio da supremacia do
interesse público.

Admitir-se que uma decisão interlocutória, julgamento provisório, revogável e excluído do duplo
grau obrigatório de jurisdição, antecipe os efeitos de uma eventual sentença concessiva da tutela pleitea-
da, sujeita ao disposto no artigo 475, II do CPC, significa atropelar toda a estrutura disciplinada no
Estatuto Processual, a fim de promover a indispensável proteção de relevantes interesses públicos.

Clara é a incompatibilidade entre o instituto da tutela antecipada e a obrigatoriedade do reexame
necessário da sentença proferida contra  União, Estado ou Município,  uma vez que a antecipação da
tutela produz efeitos, desde logo, que não seriam introduzidos sequer pela sentença definitiva,
proferida após a instrução da causa, caracterizando flagrante ofensa à proteção legal prevista no artigo
475 do CPC.

Registre-se a impossibilidade de se tentar fazer conviver a norma do inciso II do artigo 475 com
o instituto da antecipação de tutela, porque são inconciliáveis os interesses que fundamentam os
dispositivos, além da inadmissibilidade de se mitigar o princípio do reexame obrigatório, basilar no
ordenamento processual civil.

A propósito, brilhante é o magistério de Francesco Conte:

“Descabe, reitere-se em perspectiva de interpretação sistemática, a antecipa-
ção da tutela quando, no pólo passivo, figurar a União, os Estados-membros, o
Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, posto que, se a própria senten-
ça proferida contra estas entidades de direito público está sujeita ao reexame
necessário, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal (art.
475, II, do CPC), a medida antecipatória, concedendo o próprio direito afirma-
do pelo autor, consubstanciando mera decisão interlocutória, a fortiori, não tem,
na espécie, aptidão para produzir qualquer efeito. A eficácia do apêndice (deci-
são interlocutória) não pode ser maior do que a do próprio corpo (sentença).
A decisão interlocutória, na espécie, não tem a virtude de produzir os efeitos
interditados, ex vi do disposto no art. 475, II, do CPC, ao pronunciamento
jurisdicional mais importante que é a própria sentença” (Revista dos Tribunais, v.
718, p. 20).

Inúmeros doutrinadores defendem a inadmissibilidade da tutela antecipatória contra a Fazenda
Pública, com base nos argumentos explicitados “in retro”. Destacam-se, dentre outros Antonio Raphael
Silva Salvador (“Da Ação Monitória e da Tutela Jurisdicional Antecipada”, Malheiros, p. 36), Antonio
Carlos Cavalcanti Maia (“A Reforma do Código de Processo Civil e a Fazenda Pública” na coletânea
Estudos de Direito Processual Civil em Memória de Luiz Machado Guimarães) e Mantovanni Colares
Cavalcante (“Novos Aspectos da Antecipação da Tutela contra a Fazenda Pública”, RDDT, nº 33, p. 93/
107).

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vem decidindo, reiteradamente, que:

“TUTELA ANTECIPADA - FAZENDA PÚBLICA - DESCABIMENTO
É incompatível com o nosso ordenamento jurídico positivo a concessão de tute-
la antecipada, em face de pessoa jurídica de direito público interno - Se a pró-
pria sentença de mérito é ineficaz, frente a pessoas jurídicas, enquanto não con-
firmada pelo Tribunal, em reexame necessário (art. 475, II do CPC), com maior
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razão o será a referida antecipação, em decisão interlocutória, que é ‘minus’, em
relação àquela - Mesmo porque tal antecipação pode ser revogada a qualquer
tempo e enseja execução provisória, que é incabível, perante a Fazenda Públi-
ca” (Agravo nº 3722/97, rel. Des. Odilon Gomes Bandeira, Adcoas, 1998,
8160284).

“Logo se vê a impossibilidade jurídica da concessão da tutela antecipada contra
aquelas pessoas jurídicas de Direito Público, porque, correspondendo a tutela a
uma sentença prévia, não poderá produzir seus efeitos processuais, de vez que
ainda não submetida a duplo grau de jurisdição. E como a decisão que concede
a antecipação de tutela é agravável e não sendo ela abrangida pela norma do art.
475, CPC, parece haver impossibilidade jurídica processual de aplicação da
regra do art. 273, CPC, contra a Fazenda Pública. Não se admite execução
provisória contra esta” (Agravo nº 2797, rel. Des. Gustavo Adolpho Kuhl Leite,
Adcoas, 1998, nº 81770185).

No mesmo sentido, veja-se o seguinte acórdão:
“Analisando-se o presente recurso, mesmo que perfunctoriamente, resta evi-
denciada a ilegalidade na antecipação de tutela contra pessoa de direito público,
alvo do despacho aqui detonado, sob pena ultrapassar-se a proteção legal
elencada no art. 475, II, do CPC. É sabido que mesmo as sentenças proferidas
contra a União, Estado e Município estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição,
produzindo efeito somente após confirmação do órgão judiciário hierarquica-
mente superior, não cabendo, portanto, promover tal efeito em julgamento pro-
visório, sujeito a revogação, através do instituto jurídico da tutela antecipada.
Ademais, percebe-se que o digno Togado ao prolatar o despacho objurgado,
ultrapassou os limites estabelecidos em lei, imprimindo-lhe caráter de execução
de sentença” (Agravo de Instrumento nº 96004297-0, rel. Des. Trindade dos
Santos, TJSC, Agravante: Estado de Santa Catarina, Agravada: Indústria Novacki
S/A e outra, DJSC de 26.06.96).

“In casu”, com a devida vênia do entendimento adotado pelo Julgador singular, a concessão da
tutela antecipada em detrimento dos direitos do Estado desconheceu os efeitos do duplo grau de jurisdi-
ção obrigatório, produzindo conseqüências inadmitidas em relação à própria sentença a ser proferida
após a fase instrutória, motivo pelo qual se impõe a suspensão liminar de seus efeitos, o que ora se requer.

DA INADMISSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA -  LEIS  Nºs  8.437/92 e 9.494/97 - AÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 04
DO STF

A Lei nº 8.437/92 cuida das medidas cautelares contra a Fazenda Pública, sendo que o artigo 1º
(“caput” e § 3º) proíbe sua concessão quando providência semelhante não puder ser concedida em ações
de mandado de segurança e, ainda, nas hipóteses em que a medida esgote, no todo ou em parte, o objeto
da demanda.

A antiga Medida Provisória nº 1.570/97, convertida na Lei nº 9.494, de 10.09.97, estendeu às
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tutelas antecipatórias, expressamente, as restrições fixadas na Lei nº 8.437/92.  Assim, a antecipação de
tutela não poderá ser concedida para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias
a servidor público, em face do disposto no artigo 1º, § 4º, da Lei nº 5.021/66 c/c com o artigo 1º,
“caput” da Lei nº 8.437/92 mencionado “in retro”, sendo inadmissível que esgote, integral ou parci-
almente, o objeto da ação.

Nessa mesma linha de raciocínio, os Pretórios têm assentado que:

“A antecipação de tutela tem caráter de medida cautelar satisfativa, pois diz
direta e frontalmente com o direito do autor e deve conter-se no dispositivo da
sentença a ser proferida, assim, não será cabível contra atos do Poder Público,
pois, conforme dispõe o artigo 1º da Lei nº 8.437/92, é incabível medida liminar
que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação” (Revista dos Tribunais, v.
747, p. 296).

“Ademais, a MedProv 1.570/97 expressamente mandou aplicar à tutela anteci-
pada prevista nos arts. 273 e 461 do CPC o disposto no art. 5º da Lei 4.348/64
(que proíbe a concessão de liminar nos mandados de segurança impetrados
visando à reclassificação ou equiparação de servidores públicos ou à concessão
de aumento ou extensão de vantagens), no art. 1º, § 4º, da Lei 5.021/66 (que
proíbe medida liminar em mandado de segurança para efeito de pagamento de
vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público) e no art. 1º da Lei
8.437/92 (que proíbe medida liminar em procedimento cautelar ou em quais-
quer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência
semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em
virtude de vedação legal), o que torna ainda mais nítido o descabimento da
liminar pretendida” (Revista dos Tribunais, v. 749, p. 467).

Na hipótese dos autos, o M.M. Juiz “a quo” deferiu, inicialmente, apenas parte do pedido de
antecipação de tutela, “relativo ao desconto a título de devolução”, suspendendo-o até o julgamento da
ação (fl. 53 - processo de origem), sendo que, “a posteriori”, deferiu todo o requerimento liminar (fl. 59
- processo de origem), o que implica “imediata suspensão dos descontos das parcelas denominadas
‘apostila proporcional’, ‘reposição de vencimentos e vantagens’, bem como o cancelamento dos descon-
tos nos ‘quinquênios administrativos’, nos ‘quinquênios de magistério’ e no ‘adicional trintenário’, devol-
vendo os valores descontados e retornando seus proventos ao valor anterior, pago no mês de março/98"
(fl. 12 - processo de origem).

Resulta claro que a tutela deferida “initio litis” esgota parcialmente o objeto da demanda, visto
que consta do pedido final formulado na peça de ingresso pela agravada “a manutenção dos proventos
como vinham sendo pagos”, “a proibição de descontar qualquer parcela a título de reposição” e “a
devolução dos valores já descontados, com juros e correção monetária” (fl. 13 - processo de origem).
Tais pretensões iniciais foram outorgadas, antecipada e equivocadamente, pelo douto magistrado
monocrático, em flagrante descumprimento do disposto no artigo 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92, aplicável à
espécie.

Ademais, o pagamento a maior da remuneração e a devolução de valores à agravada representa
pagamento ilícito de vencimentos e vantagens a servidor público, prática vedada, também de forma ex-
pressa, pelo artigo 1º, § 4º, da Lei nº 5.021/66, incidente “in casu” em razão do artigo 1º, “caput” da Lei
nº 8.437/92 c/c o disposto na Lei nº 9.494/97.
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Em hipóteses semelhantes, os Tribunais vêm decidindo que:

“TUTELA ANTECIPADA - PODER PÚBLICO- PROIBIÇÃO
É defeso a concessão de tutela antecipada, contra Poder Público. Inteligência
do Art. 1º, da Lei 8.437/92 e § 4º, do Art. 1º, da Lei 5.021/66" (Adcoas, 1998,
nº 8160519).

Vale ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de
Constitucionalidade nº 04-DF, deferiu parcialmente o pedido de medida cautelar para suspender, com
eficácia “ex nunc” e “erga omnes”, e com efeito vinculante, até o final julgamento da referida ação, a
prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, que tenha por
pressuposto a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.494/97, sustando,
ainda, com a mesma eficácia, os efeitos futuros dessas decisões antecipatórias de tutela já proferidas
contra a Fazenda Pública. Tal decisão foi comunicada a todos os Tribunais Superiores, Regionais Fede-
rais e de Justiça dos Estados, consoante informa o Ministro Sydney Sanches, na Reclamação/Medida
Cautelar 739/MS, julgada em 12.03.98 (DJU de 19.03.98, p. 07).

Tendo em vista esse “decisum” o Superior Tribunal de Justiça tem proclamado:

“Pronunciamento do STF na medida liminar da Ação Declaratória de
Cosntitucionalidade (ADC 4), em Sessão Plenária do dia 11/02/98, impedindo
a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública” (Ag. Reg. no Ag.
Inst. nº 97/00085767-0, rel. Min. José Delgado, DJU de 17.08.98, p. 45).

O Ministro Celso Mello, em 04.03.98, ao apreciar a petição aviada na medida cautelar 1416/
SP (DJU de 01.04.98, p. 11), advertiu para o fato de que “o eventual descumprimento, por juízes ou
Tribunais, da decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, especialmente quando proferida com efeito
vinculante (CF, art. 102, § 2º), justificará a utilização do instrumento constitucional da reclamação, mesmo
tratando-se de julgamento referente a pedido de medida cautelar em sede de ação declaratória de
constitucionalidade. É que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao deferir o pedido de medida cautelar
na ADC nº 04-DJ, expressamente atribuiu, à sua decisão eficácia vinculante e subordinante, com todas as
conseqüências jurídicas daí decorrentes, inclusive aquelas de natureza processual concernentes ao em-
prego do instituto da reclamação” (grifo nosso).

Com fulcro em tais decisões, afigura-se indiscutível a necessidade de se cassar a interlocutória
objurgada, uma vez que desconsiderou: a) o disposto no artigo 1º, “caput” e § 3º da Lei nº 8.437/92,
aplicável à tutela antecipada por expressa determinação da Lei nº 9.494/97; b) a decisão do Supremo
Tribunal Federal que proibiu a concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública, em casos
como o “sub judice”.

DA INADMISSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA - SISTEMA DE PRECATÓRIOS

Deflui do artigo 100 da Carta da República a garantia de que os pagamentos a serem realizados
pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal somente se efetivarão em face de sentença judiciária, na
ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos.

Conseqüentemente, tem-se como indispensável, para a consecução do precatório, a sentença
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transitada em julgado, donde se conclui que a antecipação de tutela, deferida mediante decisão interlocutória,
não se adequa ao sistema constitucional de precatórios, sob pena de contrariar toda a sistemática da
execução contra as pessoas jurídicas de direito público, cujos bens são, em regra, impenhoráveis e não
sujeitos à quaisquer ônus.

Na hipótese “sub examine”, a tutela deferida antecipadamente pelo Juiz monocrático determina
o pagamento em dinheiro de valores pela Fazenda Pública Estadual, ignorando o fato de que a execução
contra as pessoas jurídicas de direito público interno faz-se através do instituto do precatório, à luz do
procedimento previsto nos artigos 730 e seguintes do CPC, o que pressupõe sentença transitada em
julgado e não mera decisão interlocutória como se constata “in casu”.

Ademais, permitir-se a expedição de precatório com base em mera decisão interlocutória, é
privilegiar a beneficiária da tutela antecipada, em detrimento dos demais credores que aguardam o trânsito
em julgado das sentenças que lhes foram favoráveis e já submetidas ao reexame necessário.

Isso sem mencionar o fato de que todas as despesas, incluídas as judiciais, contra a Fazenda
Pública deverão estar consignadas em lei orçamentária anual, a fim de que se conheça o exato volume
global das despesas projetadas pelo governo, possibilitando-se arrecadar as receitas necessárias para
atendê-las. A ausência de certeza decorrente do deferimento da tutela antecipada por meio de simples
decisão interlocutória não se compatibiliza com o procedimento para execução das pessoas jurídicas de
direito público e expedição do precatório, o que caracteriza, mais uma vez, a inconstitucionalidade e
ilegalidade da determinação monocrática.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DA TUTE-
LA ANTECIPADA

O instituto da tutela antecipada, previsto no artigo 273 do CPC com a redação dada pela Lei nº
8.952, de 13.12.94, exige, para segurança do ordenamento jurídico, sejam respeitadas as condições
erigidas pelo Estatuto Processual Civil como requisitos indispensáveis à sua concessão, sob pena de seu
deferimento indiscriminado instituir verdadeiros absurdos jurídicos.

Ensina Carreira Alvim que o êxito desse instrumento  exige “de um lado, postulações responsá-
veis, e, de outro, o exercício de uma jurisdição igualmente responsável” (“A Antecipação de Tutela na
Reforma Processual”, p. 22-23), de modo a se evitar que seja deturpada a fisionomia dos novos institutos
processuais, pela sua má utilização e aplicação nas demandas em curso.

Incumbe ao Poder Judiciário, verificar, com a imprescindível cautela e prudência, a comprova-
ção em cada caso concreto de todos pressupostos exigidos pela legislação vigente, sob pena da antecipa-
ção da tutela solidificar-se como procedimento temerário, abusivo e arbitrário, ao invés de significar um
modo célere e eficaz de, nas hipóteses cabíveis, garantir direitos tutelados pela ordem jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça já vem advertindo para o fato de que “o instituto da antecipação
da tutela (art. 273, CPC) deve ser homenageado pelo juiz quando os pressupostos essenciais exigidos
para a sua concessão se tornarem presentes. (DJU de 25.05.98, p. 52).

O artigo 273 do Estatuto Processual Civil condiciona a tutela antecipatória à prova inequívoca e
à verossimilhança da alegação sustentada na espécie, além dos requisitos previstos nos incisos I e II,
“verbis”:

“I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório”.
Quanto aos pressupostos alternativos dispostos nos incisos do artigo 273, é inadmissível falar-

se, “in casu” em abuso de direito de defesa ou propósito protelatório, visto que a tutela antecipada foi
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deferida parcial (fl. 53 - processo de origem) e integralmente (fl. 59 - processo de origem), antes mesmo
do réu-agravante contestar a ação, pelo que excluída está a hipótese do inciso II do artigo 273, transcrito
“supra”.

No tocante ao requisito do inciso I, certo é que, em se tratando da Fazenda Pública, o erário
estará sempre apto a responder à qualquer condenação, sendo inviável o argumento de ineficácia da
decisão, caso seja proferida apenas ao final.

Registre-se que a alegada dificuldade em receber créditos junto à Fazenda Pública não justifica
o descumprimento da lei, máxime em se considerando que prejuízos meramente financeiros não bastam
para caracterizar o “periculum in mora” indispensável à concessão da tutela antecipada, por não apresen-
tarem a característica da irreparabilidade, consoante já decidiu o Juiz Amir José Finocchiaro Sarti do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao apreciar o Agravo de Instrumento 97.04.25924-7/PR:

“Não vejo motivos para modificar este entendimento pois, vale repetir, prejuízos
meramente financeiros raramente caracterizam-se como irrecuperáveis, além do
que todas as execuções contra a Fazenda Pública estão sujeitas ao regime de
precatório, sendo esse mais um motivo a evidenciar a impropriedade da con-
cessão da medida antecipatória nesses casos” (Revista dos Tribunais, v. 749, p.
466).

Em hipótese semelhante, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que:

“Quando se fala em dano irreparável ou de difícil reparação, há que se ter pre-
sente o dano de natureza diversa da patrimonial” (Agravo de Instrumento 53.766-
4/2, rel. Des. Egas Galbiatti, ADV-COAD, 1998, nº 82.456).

Ademais, conforme o colendo Superior Tribunal de Justiça deixou ementado ao julgar o Recur-
so Especial nº 161479-PR “a simples demora na solução da demanda não pode, de modo genérico, ser
considerado como caracterização da existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil prepa-
ração, salvo em situações excepcionalíssimas” (DJU de 25.05.98, p. 52).

Com base em tais ponderações, conclui-se não haver, no caso dos autos, a impossibilidade ou
dificuldade de reparação dos supostos prejuízos imputáveis à agravada. Na verdade, se algum risco
existe, o mesmo decorre da antecipação da tutela e ameaça o patrimônio público, “na medida em que,
segundo ponderável corrente de pensamento, os vencimentos percebidos de boa-fé pelos servidores são
insusceptíveis de restituição, mesmo provada a ilegalidade do seu pagamento, precisamente em razão da
sua referida natureza alimentar” (Revista dos Tribunais, v. 749, p. 466).

O contexto delineado exige que se atente para o disposto no artigo 273, § 2º do CPC, segundo
o qual não há que se deferir a antecipação se a tutela pleiteada revelar-se irreversível. A possibilidade de
o agravante não receber os valores pagos à agravada em cumprimento à absurda decisão recorrida
comprova a irreversibilidade de que trata o § 2º do artigo 273, caracterizando, ainda por esse motivo, a
ilegalidade do “decisum” objurgado.

Além da ausência dos requisitos dos incisos I e II do artigo 273 do CPC, incumbe-nos registrar
a completa inverossimilhança das alegações aviadas na peça de ingresso, não existindo o juízo de máxima
probabilidade imprescindível à antecipação da tutela.

A ação ordinária de origem, ajuizada pela ora agravada, servidora estadual aposentada, objetiva
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a manutenção do pagamento de 9/10 da diferença entre a “retribuição” do cargo em comissão de Diretor
III, do Quadro Setorial da Secretaria da Justiça, símbolo S-01, e o valor do vencimento do cargo efetivo
de Analista da Educação, nível III, grau J, do Quadro Setorial da Secretaria de Estado da Educação, ao
que se acresce o pedido de suspensão dos descontos levados a efeito pelo agravante, promovendo-se “a
devolução dos valores já descontados, com juros e correção monetária” (fl. 13 - processo de origem).

Esclareça-se que a recorrida apostilou-se no referido cargo em comissão, conforme publicação
no Minas Gerais de 02.07.96, com base no disposto no artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 9.532, de 30
de dezembro de 1987que lhe assegurou o recebimento “a título de vantagem pecuniária, por ano de
exercício, a 1/10 (um décimo) da diferença entre o vencimento do cargo em comissão e o do cargo
efetivo ocupado, que será somado ao vencimento do cargo efetivo”.

A Lei nº 11.728/94, entretanto, adotou um novo sistema remuneratório, determinando, em seu
artigo 4º que os cargos de provimento em comissão, símbolos S-01, S-02 e S-03 “passam a ter sua
remuneração calculada sobre base de cálculo estabelecida nesta lei, multiplicada pelos fatores de ajusta-
mento 1,300, 1,0000 e 0,65000, respectivamente”, sendo que, nos termos do artigo 5º, a citada base de
cálculo é de R$ 1.080,75.

A importância de R$ 1.080,75 representa a soma exata, para o símbolo S-01, da parcela
correspondente ao vencimento básico igual a R$ 415,68 (Anexo XIX, Decreto nº 36.014, de 09.09.94),
mais a parcela correspondente à gratificação especial (Lei nº 9.259/87) no percentual de 160% (Lei nº
10.521/91) igual a R$ 665,08, o que representa uma nova sistemática de remuneração de pessoal
unificadora e incompatível com as regras legais anteriores.

Com efeito, a Lei nº 11.728/94 regulou, de forma completa e inovadora, a matéria em exame,
levando à revogação das disposições anteriores contrárias, máxime em se considerando ter sido clara ao
salientar que a remuneração dos cargos passaria a ser calculada de modo diverso da vigente até então.
Sem dúvida, o legislador mineiro foi expresso ao se referir à mudança no sistema de remuneração e à
expressão remuneração em especial, não cabendo ao intérprete, sob o argumento de estar “interpretan-
do” o dispositivo, alterar o significado de termos claros e indiscutíveis postos no diploma legal.

Dispõe o artigo 2º, § 1º da Lei de Introdução ao Código Civil que “a lei posterior revoga a
anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteira-
mente a matéria de que tratava a anterior”.

Evidente, a despeito dos sofismas utilizados pela autora-agravada, que ocorreu a revogação
tácita da norma em que se encontra fundamentada a pretensão aviada na inicial, ante a manifesta incom-
patibilidade entre a lei nova (Lei nº 11.728/94) e matéria versada no diploma anterior, o que, segundo a
professora Maria Helena Diniz, “reduz a nada as disposições correspondentes da lei anterior: posteriores
legis ad priores pertinente nisi contrarie sint” (“Lei de Introdução ao Código Civil Interpretada”, Saraiva,
1997, p. 68).

Assim sendo, não poderia a Administração Pública Estadual manter o pagamento de parcela
cujo fundamento de validade constitui legislação já revogada, em face do princípio da legalidade disposto
no artigo 37, “caput” da Carta da República e artigo 13, “caput” da Constituição do Estado de Minas
Gerais.

Por força do referido princípio, a atividade administrativa encontra-se vinculada, submetida e
conformada à vontade da lei, sendo o respeito ao ordenamento jurídico uma necessidade impostergável
do Estado Democrático de Direito.

O professor Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que:
“Assim, o princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração
às leis. Esta deve tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí
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que a atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto
é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a
de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas
pelo Poder Legislativo, pois está é a posição que lhes compete no direito brasi-
leiro.
Michel Stassinopoulos, em fórmula sintética e feliz, esclarece que além de não
poder atuar contra legem ou praeter legem, a Administração só pode agir
secundum legem. Aliás, no mesmo sentido é a observação de Alessi, ao averbar
que a função administrativa se subordina à legislativa não apenas porque a lei
pode estabelecer proibições e vedações à Administração, mas também porque
esta só pode fazer aquilo que a lei antecipadamente autoriza” (“Curso de Direito
Administrativo”, Malheiros, 1994, p. 48).

Com base em tais ponderações, é indiscutível a inverossimilhança do direito sus-
tentado pela agravada, o que exclui a possibilidade de se manter a tutela antecipada deferida, equivoca-
damente, em primeiro grau, com a devida vênia do entendimento exarado pelo douto magistrado singular.

DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO

O artigo 558 do Estatuto Processual Civil admite a suspensão do cumprimento da decisão
recorrida, até o pronunciamento definitivo da câmara, sempre que dela possa resultar lesão grave e de
difícil reparação, sendo relevante a fundamentação aviada na espécie.

Mostram-se graves e de difícil reparação os prejuízos impostos ao agravante pelo deferimento
da tutela antecipada ora objurgado, uma vez que, conforme já se ressaltou, segundo ponderável corrente
de pensamento, os vencimentos percebidos de boa-fé pelos servidores são insusceptíveis de restituição,
mesmo provada a ilegalidade do seu pagamento, precisamente em razão da sua referida natureza alimen-
tar” (Revista dos Tribunais, v. 749, p. 466).

Ademais, indiscutível é a relevância dos pontos sustentados que resultam na necessidade de seja
cassada a antecipação de tutela deferida contra o Estado-agravante, senão vejamos:

a) a tutela antecipatória produz efeitos, desde logo, que não seriam introduzidos sequer pela
sentença definitiva, proferida após a instrução da causa, desconhecendo os efeitos do duplo grau de
jurisdição obrigatório imposto pelo artigo 475, II do CPC;

b) restaram ofendidos na espécie o artigo 1º, “caput” da Lei nº 8.437/92 c/c artigo 1º, § 4º, da
Lei nº 5.021/66, bem como o § 3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/92, aplicáveis à tutela antecipada por
expressa determinação da Lei nº 9.494/97;

c) desconsiderou-se a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC nº 04-DF que proibiu a
concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública, em casos como o “sub judice”;

d) há expressa incompatibilidade do instituto da tutela antecipada, deferida mediante decisão
interlocutória, e a sistemática da execução contra as pessoas jurídicas de direito público prevista no artigo
100 da CF/88, que exige a sentença transitada em julgado como requisito indispensável para a consecu-
ção do precatório;

e) ausentes se encontram, “in casu” os requisitos dos incisos I e II do artigo 273 do CPC,
sendo claramente inverossímeis as alegações sustentadas na inicial, tendo em vista o princípio da legalida-
de e a revogação, pela Lei nº 11.728/94, das normas invocadas pela agravada na peça de ingresso.
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DO PEDIDO

Posto isso, requer o agravante:
a) seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para afastar o cumprimento das deci-

sões interlocutórias que deferiram a tutela antecipada, a princípio parcialmente, e posteriormente de modo
integral (fl. 53 e 59 - processo de origem), nos termos do artigo 558 do CPC;

b) seja intimado o agravado para que responda o presente agravo no prazo de 10 (dez) dias,
nos termos do artigo 527, III da Lei Adjetiva;

c) seja, a final, dado provimento ao agravo de instrumento, a fim de cassar, em caráter definitivo,
as decisões guerreadas (fl. 53 e 59 - processo de origem), condenando-se a agravada ao pagamento das
custas recursais.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Belo Horizonte, 21 de setembro de 1998.

Raquel Melo Urbano de Carvalho
Procuradora do Estado

OAB/MG 63.612

PROCURADORES DAS PARTES:

Agravante: Procuradoria Geral do Estado
Endereço: Praça da Liberdade, s/nº (Prédio da Secretaria de Segurança Pública), Belo Horizonte (CEP
30.000-000)

Agravada: Vicente de Paula Mendes (OAB/MG 15.116)
Márlia Ferreira Bicalho   (OAB/MG 23.394)
Vera Lúcia Soares Barbosa Campos (OAB/MG 68.215)
José Ronaldo Mendes (OAB/MG 63.086)

Endereço: Rua Dom Rodrigo, nº 292, Belo Horizonte (CEP 31.225-720)
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JURISPRUDÊNCIA  TRIBUTÁRIA

AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – DOCUMENTO ESSENCIAL
Todavia, compulsando-se atentamente os autos, verifica-se que o Apelado não se dignou a

juntar, nem mesmo por cópia, o auto de infração impugnado, o que impede, data maxima venia, o
exame da questão, uma vez que o julgador fica sem acesso à real motivação do ato, não sendo possível,
sequer, a verificação dos dispositivos legais que o Fisco utilizou como base para a autuação, não suprindo
a ausência as informações prestadas pelas partes, já que, naturalmente, contraditórias e tendentes a justi-
ficar as respectivas teses. (...) – (...) Com estes fundamentos, EM REEXAME NECESSÁRIO, ANULO
O PROCESSO, A PARTIR DO DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO, INCLUSIVE, nos
termos do art. 284, do CPC, para deferir ao Apelado o prazo de dez dias para juntar o auto de infração
impugnado, ou cópia que o substitua, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. (...) (TJMG,
6ª CÂM., AP Nº 000.340.200-5/00, REL. DES. ERNANE FIDÉLIS, JULG 17-06-03)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO – TRIBUTOS – ILEGITIMI-
DADE

CONSTITUCIONAL. AÇAO CIVIL PÚBLICA: MINISTÉRIO PÚBLICO: TRIBUTOS:
LEGITIMIDADE. – Lei 7.347/85, art. 1º, II, e art. 21, com a redação do art. 117 da Lei 8.078/90
(Código do Consumidor); Lei 8.625/93, art. 25, C.F., artigos 127 e 129, III. – I- O Ministério Público
não tem legitimidade para aforar ação civil pública para o fim de impugnar a cobrança de tributos ou para
pleitear a sua restituição. É que, tratando-se de tributos, não há, entre o sujeito ativo (poder público) e o
sujeito passivo (contribuinte) relação de consumo, nem seria possível identificar o direito do contribuinte
com “interesses sociais e individuais indisponíveis”. (C.F., art. 127). – II-Precedentes do STF: RE 195.056-
PR, Ministro Carlos Velloso, Plenário, 09.12.99; RE 213.631-MG, Ministro Ilmar Galvão, Plenário,
09.12.99, RTJ 173/288. – III- RE conhecido e provido. Agravo não provido.” (STF,  2ª  T.,  AgRE
248.191,  REL.  MIN. CARLOS VELLOSO, DJU 25-10-02)

AÇÃO DECLARATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO

TRIBUTÁRIO - ICMS - CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS - AÇÃO
DECLARATÓRIA - COISA JULGADA - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EMBARGOS. A decisão
proferida em ação declaratória reconhecendo o direito do contribuinte de corrigir monetariamente os
saldos credores do ICMS alcança tão somente aqueles créditos apontados na petição inicial como objeto
do pedido. O artigo 584, I, do CPC, é taxativo ao afirmar que é título executivo judicial a sentença
condenatória proferida no processo civil, não o sendo, por certo, a sentença declaratória. Promovendo,
porém, a parte vencedora atos executórios de sentença em ação declaratória, a parte contrária que se viu
forçada a se rebelar contra a execução não pode ser penalizada com elevado ônus de sucumbência se
rejeitados liminarmente, por incabíveis, os embargos à execução, conquanto impossível sua acolhida, se
sua interposição foi motivada pela prática incorreta de atos executórios de sentença na ação declaratória.
(TJMG, 8ª CÂM., AP Nº 1.0000.00.313544-9/000, REL. DES. RONEY OLIVEIRA, JULG 26-
06-03)
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - SOBRESTAMENTO

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Precedência. Controle concentrado de constitucionalidade.
Sobrestamento. Quando tramitam paralelamente duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma no
Tribunal de Justiça local e outra no Supremo Tribunal Federal, contra a mesma lei estadual impugnada em
face de preceitos constitucionais estaduais que são reprodução de preceitos da Constituição Federal,
suspende-se o curso da ação direta proposta perante o Tribunal estadual até o julgamento final da ação
direta proposta perante o Supremo Tribunal Federal. (TJMG, CORTE SUPERIOR, AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.0000.00.314413-6/000, REL. DES. ORLANDO CAR-
VALHO, DJMG 10/02/04)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUNTADA DE PEÇA NÃO OBRIGATÓRIA, MAS
CONSIDERADA INDISPENSÁVEL AO EXAME DA CONTROVÉRSIA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA NÃO PREVISTA EM LEI
COMO OBRIGATÓRIA, PORÉM CONSIDERADA PELOS ÓRGÃOS JULGADORES INDIS-
PENSÁVEL AO EXAME DA CONTROVÉRSIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
COMINAÇÃO INCABÍVEL. NECESSIDADE DE PRÉVIA DILIGÊNCIA OU DETERMINAÇÃO
PARA QUE O RECORRENTE COMPLEMENTE A INSTRUÇÃO. CPC, ARTS. 525, I E 560,
PARÁGRAFO ÚNICO. - I. Se a peça não se acha prevista no art. 525, I, do CPC, como obrigatória,
porém se revela indispensável ao exame da controvérsia segundo entendimento do órgão julgador, deve
ele ou diligenciar para que ela seja juntada, ou determinar que o agravante complemente a instrução. - II.
Incabível, pois, o não conhecimento do agravo por ausência de documento não obrigatório, caso de
petição que supostamente teria dado origem à prova pericial cujos ônus foram atribuídos à ré. - III.
Recurso especial conhecido e provido. (STJ, 4ª T., RESP Nº 504.113 – PR (2002/0170339-3), REL.
MIN. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, JULG 05-02-04)

APELAÇÃO/INÉPCIA – MERA REPETIÇÃO DA INICIAL

EMBARGOS DO DEVEDOR - APRESENTAÇÃO DE DUAS RAZÕES RECURSAIS -
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA - APRE-
CIAÇÃO DO PRIMEIRO APELO - REPETIÇÃO LITERAL DA PEÇA VESTIBULAR - NÃO
CONHECIMENTO. 1 - Em consonância com o princípio da unirrecorribilidade, contra a decisão de
natureza sentencial cabível uma única apelação, sendo certo que na hipótese de a parte valer-se de dois
apelos, o segundo não pode ser conhecido, porque alcançado pelo instituto da preclusão consumativa. 2
- Segundo exegese do art. 514, inciso II e art. 515, ambos do CPC, é dever do apelante atacar, especi-
ficamente, os motivos deduzidos na sentença, demonstrando a ilegalidade ou injustiça da decisão respec-
tiva, sendo que a mera repetição da inicial, além de não satisfazer a exigência legal, traduz comodismo
inaceitável e dá ensejo ao não conhecimento da apelação, por ausência de pressuposto recursal. (TJMG,
8ª CÂM., AP Nº 1.0000.00.343125-1/000, REL. DES. SILAS VIEIRA, JULG 18-09-03)

EXECUÇÃO FISCAL - APELAÇÃO - REPETIÇÕES DOS ARGUMENTOS LANÇA-
DOS NOS EMBARGOS - FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO NÃO DEMONSTRADOS
- OFENSA AO ARTIGO 514, II, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. Tem-se como requi-
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sitos da apelação, entre outros, os fundamentos de fato e de direito que censuram os vícios da sentença,
possibilitando ao Juízo “ad quem”, através de nova decisão, o exame da procedência desse inconformismo.
Não havendo qualquer crítica à sentença, em face da repetição dos mesmos argumentos apresentados,
neste caso, na peça de embargos à execução fiscal, ou seja, inexistentes os motivos ensejadores de uma
decisão diversa daquela proferida no Juízo “a quo”, ressai desatendido o disposto no inciso II, artigo 514
do Código de Processo Civil, o que é óbice ao conhecimento do recurso. (TJMG, 6ª CÂM., AP Nº
1.0431.03.000886-3/001, REL. DES. NEPOMUCENO SILVA, DJMG 26-03-04)

APELAÇÃO/INÉPCIA - RAZÕES QUE NÃO ATACAM O FUNDAMENTO DA SEN-
TENÇA

EMBARGOS - EXECUÇÃO FISCAL - INTEMPESTIVIDADE - EXTINÇÃO DO PRO-
CESSO - APELAÇÃO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO CO-
NHECIMENTO DO RECURSO. Tendo sido extintos, por intempestividade, os embargos opostos à
execução fiscal, mostra-se insuscetível de ser conhecido o apelo que, longe de questionar a razão da
extinção, pondera sobre questões estranhas à decisão de 1º grau. (TJMG, 4ª CÂM., AP Nº
1.0024.02.833612-1/001, REL. DES. MOREIRA  DINIZ,  DJMG  03-02-04)

APREENSÃO DE DOCUMENTOS – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL

Mandado de Segurança. Direito Administrativo, Constitucional e Tributário. Apreensão de do-
cumentos fiscais. Autorização Judicial. Desnecessidade. Procedimentos legais. Auto-executoriedade da
Administração Pública. A apreensão de documentos em pessoa jurídica comercial não constitui abuso
dos agentes fiscais, tendo em vista que o direito de propriedade não é absoluto e a inviolabilidade do
domicílio não se estende às empresas comerciais. Logo, enquanto subsistirem razões para a manutenção
de documentos apreendidos em empresa comercial, desde que não inviabilizem a continuação das atividades
da empresa, não há que se falar em devolução. Desnecessária a autorização judicial para a apreensão de
documentos de cunho fiscal e obrigatórios, por força de lei e da própria Constituição Federal, no art. 145,
§ 1º. (TJMG, 6ª CÂM., AP/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.03.988644-5/002, REL. DES.
CÉLIO CÉSAR PADUANI, DJMG 20-08-04)

APREENSÃO DE MERCADORIA – LEGITIMIDADE

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITU-
ÍDA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA CERTEZA E LIQUIDEZ DOS FATOS. - 1.
Recurso Ordinário em Ação Mandamental contra v. Acórdão que manteve a extinção do processo, sem
julgamento do mérito, face à ausência de prova pré-constituída (a não apresentação do auto de apreen-
são das mercadorias que se pretende liberar). - 2. A ação mandamental exige, para sua apreciação, que
se comprove, de plano, a existência de liquidez e certeza dos fatos narrados na inicial. É inerente à via
eleita a exigência de comprovação documental e pré-constituída da situação que configura a lesão ou
ameaça a direito líquido e certo que se pretende coibir, devendo afastar quaisquer resquícios de dúvida. -
3. As meras alegações, desprovidas de base empírica, nada significam juridicamente e não se prestam a
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produzir certeza. Apenas mostram uma versão sem substrato concreto e, assim, inapta a receber a proteção
do remédio heróico, via em que não há oportunidade para a dilação probatória ou o contraditório. - 4.
Recurso não provido. (STJ, 1ª T., RO EM MS Nº 15.423-CE (2002/0139443-1), REL. MIN. JOSÉ
DELGADO, JULG 06-02-03)

ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE/CUSTO OPERACIONAL APURADO PELO
DER/MG

PROCESSO CIVIL/TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:
FUNDAMENTAÇÃO - CORRETA APRECIAÇÃO DE PROVAS - MATÉRIA DE MÉRITO. ICMS:
SUBFATURAMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DO SUJEITO PASSIVO
- ARBITRAMENTO ATRAVÉS DE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR ELE ELABORA-
DOS - LEGITIMIDADE - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA -
DESCONSTITUIÇÃO - NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA. A preliminar de nulidade da
sentença, argüida com base em alegação de equívoco na apreciação das provas, é matéria que se confun-
de com o mérito. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe a determinação sobre a conveniência e
oportunidade de sua produção, o que legitima decisão que, contrariando os interesses da parte, decide
pela manutenção nos autos de parecer técnico juntado após a preclusão da respectiva oportunidade. Se
o fisco estadual, depois de constatar que as declarações oferecidas pelo sujeito passivo não merecem fé,
pauta sua ação de acordo com os ditames do art. 148 do CTN, efetuando o denominado lançamento
com base no arbitramento, somente prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo, é capaz de ilidir a
presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA.  (TJMG, 4ª CÂM., AP Nº 1.0000.00.336719-0/
000, REL. DES. AUDEBERT DELAGE, JULG 06-11-03)

ARBITRAMENTO – VALIDADE – NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍ-
FICA

Tributário. Arbitramento. Contestação. Obrigatoriedade de especificação da pretensão de re-
dução. Se a parte não fornece elementos suficientes para se apurar o tributo, nas hipóteses em que se faz
necessário, possível é o arbitramento fiscal, caso em que qualquer impugnação pela parte deve ser com
dados concretos, propondo o valor de redução. – (...) Na esteira do raciocínio, nada tenho a me opor ao
lançamento promovido com base em indícios, mormente quando não houve abandono do Fisco às provas
diretas; contudo, teve que se valer da subsidiariedade da prova indiciária, para não comprometer o erário
público. (...) – (...) Assim, forçoso concluir que, de fato, existia, à época do ocorrido, autorização para o
Fisco adotar o arbitramento, com base em um procedimento regular, previsto na legislação do ICMS
Estadual, para se apurar o crédito fiscal.(...) (TJMG, 6ª CÂM., AP Nº 1.0000.00.348400-3/000,
REL. DES. ERNANE FIDÉLIS, JULG 02-09-03)

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA.-
Cabe à pessoa jurídica, que comprovar não ter condições de suportar os encargos do processo, não
relevando se ela possui fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça gratuita. – Embargos conhe-
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cidos e rejeitados. (STJ, CORTE ESPECIAL, EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP N°
321.997-MG (2002/0139483-5), REL. MIN. CÉSAR ASFOR ROCHA, JULG 04-02-04)

BINGO – TAXA DE EXPEDIENTE – VALIDADE

TRIBUTÁRIO - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE BINGO PERMANENTE. É legal e cons-
titucional a chamada taxa de fiscalização de bingo pela configuração do exercício do Poder de Polícia da
Administração Pública nas diversas etapas de implantação e funcionamento do negócio. (TJMG, 8ª
CÂM., AP Nº 000.298.218-9/00, REL. DES. RONEY OLIVEIRA, JULG 12-05-03)

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO
DO CONTRIBUINTE – NULIDADE

Embargos à Execução Fiscal - Tributário - Cobrança de IPTU e Taxa de serviços urbanos -
Limpeza pública - CDA’S sem os requisitos de validade e eficácia - Notificação Irregular do devedor -
Reformada a sentença que acolheu os embargos. - Estando ausentes os requisitos necessários à validade
e eficácia nas Certidões de Dívida Ativa, tais títulos não servem para embasar a execução fiscal, diante da
nulidade caracterizada. - O crédito tributário somente se torna exigível com o lançamento, que apenas se
afigura definitivo quando o sujeito passivo é notificado regularmente. Não ocorrendo a prova da existên-
cia da notificação do contribuinte, reveste-se de nulidade a Certidão de Dívida Ativa, pela ofensa aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (TJMG, 2ª CÂM., AP Nº
1.0024.02.670839-6/001, REL. DES. JARBAS LADEIRA, DJMG 13-08-04)

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INVALIDADE / DADOS CONTRADITÓRIOS –
FAZENDA MUNICIPAL DE BH

Apelação cível. Embargos do devedor. Certidão da dívida ativa. Natureza jurídica do tributo e
embasamento legal. Dados contraditórios. Invalidade absoluta. Inépcia da petição inicial. Preliminar aco-
lhida. – 1. A certidão da dívida ativa deve conter os mesmos dados exigidos para a inscrição nos termos
do art. 202 do Código Tributário Nacional. – 2. A contradição entre a indicação da espécie de tributo
cobrado (imposto) e o embasamento legal referindo-se a taxas torna absolutamente inválida a certidão da
dívida ativa. – 3. A nulidade da certidão de dívida ativa gera inépcia da petição inicial da ação de execu-
ção por falta de título executivo. - 4. Apelação cível conhecida, acolhida preliminar e decretada a extinção
do processo de conhecimento. (TJMG, 2ª CÂM., AP Nº 1.0024.01.582223-2/001, REL. DES.
CAETANO LEVI LOPES, JULG 28-10-03)

CERTIDÃO NEGATIVA – SÓCIO QUE É PARTE NA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA
DE DIREITO ÀQUELA CERTIDÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS - PENHORA - AUSÊNCIA DE AVALI-
AÇÃO DOS BENS- RECUSA EM FORNECÊ-LA. Ausente a avaliação dos bens penhorados, não há
como aferir a suficiência da penhora para fins de expedição da certidão de que trata o artigo 206 do



264

CTN. O sócio-gerente de empresa devedora, incluído no pólo passivo da execução fiscal, não faz jus à
certidão negativa. (TJMG, 8ª CÂM.,  AP  Nº  1.0000.00.293442-0/000,  REL.  DES.  RONEY
OLIVEIRA,  JULG  14-08-03)

CRÉDITO/APROVEITAMENTO – CONVÊNIO ICMS 66/88, ART. 33

TRIBUTÁRIO – ICMS – MERCADORIA – SAÍDA – DERIVADOS DE PETRÓLEO –
APROVEITAMENTO DE CRÉDITO – CONVÊNIO Nº 66/88 – EFICÁCIA SUSPENSA – AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – DEFERIMENTO – LEI COMPLEMEN-
TAR. Devem prevalecer os efeitos da liminar concedida na ADIN nº 715/7 extinta sem o julgamento do
mérito, não se podendo falar em restabelecimento da legislação anterior, que afinal restou revogada por
norma posterior. Não há falar em aproveitamento de crédito de ICMS com base no art. 33 do Convênio
66/88, que teve sua eficácia suspensa por força de liminar deferida em ação direta de inconstitucionalidade.
Recurso a que se nega provimento. (TJMG, 3ª CÂM., AP Nº 1.0433.98.009060-2/001, REL. DES.
KILDARE CARVALHO, JULG 15-04-04)

CRÉDITO/APROVEITAMENTO – ICMS – LC 102/00

(...) Menciono o RE 200.168/RJ, Relator o Min. Ilmar Galvão, cuja ementa a seguir transcrevo:
EMENTA: TRIBUTARIO. PRETENDIDO CREDITO RELATIVO AO ICMS INCIDENTE SOBRE A
ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. Descabimento. Não
implicara credito para compensação com o montante do imposto devido nas operações ou prestações
seguintes, a entrada de bens destinados a consumo ou a integração no ativo fixo do estabelecimento (art. 31,
II, do Convenio ICMS 66/88). Se não ha saída do bem, ainda que na qualidade de componente de produto
industrializado, não ha falar-se em cumulatividade tributária. Recurso não conhecido. (.DJ de 22.11.96)
Nego seguimento ao agravo. Publique-se. Brasília, 07 de junho de 2004. Ministro CARLOS VELLOSO –
Relator. (STF, AI Nº 468.966-MG, REL. MIN. CARLOS VELLOSO, DJU 29/06/04)

CRÉDITO/APROVEITAMENTO – ICMS – BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO
ILEGALMENTE – VEDAÇÃO AO APROVEITAMENTO – RES. 3.166/2001

MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. REDUÇÃO
DO IMPOSTO NO ESTADO DE ORIGEM. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO AO VALOR DO
IMPOSTO PAGO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CREDITAR DE VALOR NÃO RECOLHIDO. Ao
se criar um benefício de redução do ICMS, não há como mantê-lo ‘oculto’ ou circunscrito àquela etapa
ou limite territorial do Estado concedente, pois que é esse valor, efetivamente pago, que repercutirá na
cadeia de circulação de mercadoria, seguindo junto, sob forma de crédito, para posterior compensação
com o valor do imposto que se vier a apurar na subseqüente saída da mercadoria. Não há como creditar-
se de um valor não real, ainda que esse corresponda ao que de direito deveria ter sido recolhido. Legali-
dade da norma estadual que se orienta nesse sentido. (TJMG, 1ª CÂM., AP Nº 1.0024.02.879002-0/
001, REL. DES. EDUARDO ANDRADE, DJMG 20-02-04)

Constitucional e Tributário. ICMS. Base de cálculo. Redução. Crédito. Aproveitamento limita-
do. Resolução. Secretaria de Estado da Fazenda. Princípio da não-cumulatividade. Isenções, incentivos
e benefícios fiscais. Concessão. Convênio. Lei Complementar. Exigência. Não observância. Anulação de
crédito. Mercadoria. Estabelecimento recebedor. Inviável o creditamento de ICMS relativo a parcela não
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recolhida na origem, em decorrência de redução da base de cálculo do imposto. O princípio da não-
cumulatividade é cumprido quando se limita o creditamento, realizado pelo contribuinte sediado neste
Estado, ao montante do ICMS exigido na operação anterior (Resolução nº 3.166/01, art. 1º). A orienta-
ção contida no art. 2º da Resolução nº 3.166/01, do Secretário de Estado da Fazenda de Minas Gerais,
é compatível com a Lei Complementar nº 24/75. Esta, no que concerne a exigência de convênios celebra-
dos e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal para a concessão de isenções, incentivos ou
benefícios fiscais sobre o ICM (art. 1º), bem como a anulação de crédito atribuído ao estabelecimento
recebedor da mercadoria, por inobservância daquela exigência (art. 8º, I), foi recepcionada pela Consti-
tuição Federal, a teor do preceito contido no seu art. 155, §2º, XII, “g” c.c. o art. 34, §8º, do ADCT.
Reforma-se a sentença no reexame necessário, para denegar a segurança, prejudicados os recursos
voluntários. (TJMG, 4ª CÂM., AP/REEXAME NECESSÁRIO Nº  1.0024.03.966925-4/001,  REL.
DES.  ALMEIDA  MELO,   DJMG 11-05-04)

CRÉDITO/APROVEITAMENTO/ESTORNO – DOCUMENTO INIDÔNEO – ILE-
GALIDADE DO ESTORNO

Apelação cível. Embargos do devedor. Execução fiscal. Título executivo. Vício não comprova-
do. Regularidade. Documento fiscal tido como inidôneo. Ônus da prova da idoneidade. Comprovação
inexistente. Prevalência da inidoneidade. Recurso não provido. 1. Inexistindo vício formal no processo
tributário administrativo, tem-se como regular o título apresentado como base da execução fiscal. 2. O
executado, na ação incidental de embargos do devedor, assume a posição de autor. Logo, tem o ônus de
provar os fatos constitutivos do direito que alega ser titular. 3. Considerados inidôneos os documentos
fiscais pela credora tributária, a prova da idoneidade incumbe ao devedor, na condição de autor da ação
incidental de embargos do devedor. 4. Ausente a prova, prevalece a inidoneidade apurada. 5. Apelação
cível conhecida e não provida, rejeitada uma preliminar. (TJMG, 2ª CÂM., AP Nº 1.0000.00.353953-
3/000, REL. DES. CAETANO LEVI LOPES, JULG 23-09-03)

CRÉDITO/APROVEITAMENTO/ESTORNO – REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCU-
LO – APROVEITAMENTO PARCIAL

TRIBUTÁRIO - ICMS - OPERAÇÃO BENEFICIADA COM REDUÇÃO DE BASE DE
CÁLCULO - APROVEITAMENTO TOTAL DE CRÉDITO - VEDAÇÃO - Ilegalidade não se vis-
lumbra das disposições postas no artigo 32, inciso IV, da Lei 6.763/75, eis que o aproveitamento parcial
de crédito de ICMS, decorrente de operação com redução de base de cálculo, não acarreta qualquer
afronta a princípio constitucional, principalmente no que diz respeito ao da não cumulatividade. Sentença
reformada, em reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário. (TJMG, 3ª CÂM., AP Nº
1.0000.00.346311-4/000, REL. DES. LUCAS SÁVIO V. GOMES, JULG 11-09-03)

CRÉDITO EXTEMPORÂNEO – NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA

O acórdão recorrido tem esta ementa: “............................ AÇÃO DECLARATÓRIA COM
PRECEITO COMINATÓRIO. MISTER DA CORREÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS, SOB PENA
DE AVILTAMENTO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO-CUMUTATIVIDADE DOS TRIBUTOS E DA
PRÓPRIA ISONOMIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, INCLUSIVE PARA ABSTER-SE O FIS-
CO DE EXIGIR O ESTORNO DE TAIS VALORES. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME
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NECESSÁRIO. PREJUDICADA A APELAÇÃO VOLUNTÁRIA.” (fls. 331) O Estado de Minas
Gerais, inconformado, interpõe RE no qual alega ofensa a diversos dispositivos constitucionais. Decido.
Razão assiste ao recorrente. É que o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência dominan-
te do STF sintetizada nestes precedentes: “............................. ICMS: aproveitamento de créditos escriturais
que deixaram de ser lançados na época própria: correção monetária: inadmissibilidade em face do princí-
pio da não-cumulatividade. Firmou-se o entendimento de ambas as Turmas do STF no sentido de que
atualização monetária dos créditos escriturais de ICMS é incompatível com o princípio constitucional da
não-cumulatividade (CF, art. 155, § 2º, I).” (AGRRE 278726, PERTENCE, DJ 22.02.2002).
“............................ CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS: CORREÇÃO MO-
NETÁRIA. I. - Créditos acumulados: inexistência de correção monetária. Precedentes do STF. II. -
Agravo não provido.” (RE 356754, VELLOSO, DJ 21.03.2003). Dou provimento ao RE (CPC,  art.
544, § 1º-A). (STF, RE Nº 378.277/MG,  REL.  MIN.  NELSON  JOBIM,  PUBL  20-04-04)

CRÉDITO/TRANSFERÊNCIA - REQUISITOS

(...) a transferência de créditos acumulados de ICMS constitui um favor legal que é concedido
sob condições, entre as quais está a autorização da Chefia da Fiscalização Fazendária, que por sua vez,
somente pode concedê-la ao contribuinte que não se enquadre na restrição contida no art. 20, I, do
Anexo XXI do RICMS. (...) – I- Art. 20 – 0 dispositivo neste Anexo: não se aplica quando o transmitente
ou o adquirente do crédito não estiver em dia com suas obrigações fiscais. (...) (TJMG, 4ª CÂM., AP
Nº 1.0000.00.336831-3/000, REL. DES. CARREIRA MACHADO, JULG 09-10-03)

CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESUNÇÃO DE CERTEZA REFORÇADA POR PE-
DIDO DE PARCELAMENTO

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AUTUAÇÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO
DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO DO PODER PÚBLICO. ÔNUS
DA PROVA. Tendo o contribuinte requerido o parcelamento do débito tributário originado de autuação
efetuada pelo Fisco, somado à presunção de legalidade do ato emanado do Poder Público, constitui ônus
do contribuinte comprovar, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, o fato
constitutivo de seu direito à anulação do crédito tributário regularmente inscrito. (TJMG, 5ª CÂM., AP
1.0000.00.350163-2/000, RELª. DESª.  MARIA ELZA, JULG  16-10-03)

NO MESMO SENTIDO: (TJMG, 3ª CÂM., AP Nº 1.0024.02.824901-9/001, REL. DES.
LUCAS SÁVIO V. GOMES, JULG 04-03-04)

DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO, ANTE A LAVRATURA DE TERMO DE
OCORRÊNCIA

TRIBUTÁRIO - TERMO DE OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBU-
TÁRIO - NÃO OCORRÊNCIA (...) – (...) O Código Tributário Nacional estabelece três momentos
estanques em relação à constituição e cobrança válidas do crédito tributário: o primeiro, que se aplica ao
caso sob exame, que vai até a notificação do lançamento ao sujeito passivo, em que corre prazo de
decadência (art. 173, I e II); o segundo em que se estende da notificação do lançamento até a solução do
processo administrativo, em que não correm nem prazo de decadência, nem de prescrição, por estar
suspensa a exigibilidade do crédito (art. 151, III); o terceiro, que começa na data da solução final do
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processo administrativo, quando corre prazo de prescrição da ação judicial da Fazenda (art. 174).” -
Ora, o Fisco diligenciou a lavratura de Termo de Ocorrência (fls. 148-TJ) dentro do prazo legal, não
podendo se falar em decadência do direito de constituir o crédito, em face do art. 173, parágrafo único,
do CTN. (TJMG, 5ª CÂM., AP Nº 1.0000.00.322776-6/000, REL. DES. CLÁUDIO COSTA,
JULG 18-09-03)

DEPOSITÁRIO – PRISÃO CIVIL, AINDA QUANDO SE TRATE DE BEM PERE-
CÍVEL

EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PERECÍVEIS. PRISÃO CIVIL DO DEPO-
SITÁRIO, EM RAZÃO DE INFIDELIDADE DO ENCARGO. O depósito judicial não se confunde
com o depósito contratual. Trata-se o primeiro de um encargo processual que a lei atribui a alguém, que
desta forma assume a condição de auxiliar da justiça (art. 148 e ss., do CPC). Por isto, se a penhora recai
sobre bens fungíveis, a questão não se resolve à luz do art. 1280, do Código Civil Brasileiro, dispositivo
aplicável ao contrato de depósito irregular, mas não ao depósito judicial. Na mesma linha de raciocínio,
porque não se trata de depositário contratual, não há que se cogitar de propositura de ação de depósito,
podendo a prisão do depositário ser decretada no próprio processo em que se constitui o encargo (Súmula
619/STF). Desta forma, em princípio, o depositário judicial de bens fungíveis, consumíveis ou perecíveis,
que não apresenta os mencionados bens quando intimado a fazê- lo, sujeita-se à prisão civil. A não ser
assim, abertas estariam as vias para que o devedor, nomeado depositário de bens penhorados sujeitos à
deterioração, deles se desfizesse ou permitisse seu perecimento, em flagrante desrespeito das obrigações
do art. 148, do CPC, em prejuízo do credor e da efetividade do processo. No caso dos autos, contudo,
deixa-se de decretar a prisão do depositário, por infidelidade do encargo, porque a exeqüente contribuiu
para o perecimento dos bens. Agravo desprovido. (TJMG, 2ª CÂM., AG (C. CÍVEIS ISOLADAS)
Nº 000.297.485-5/00, REL. DES. BRANDÃO TEIXEIRA, JULG 10-12-03)

DOCUMENTOS FISCAIS – APREENSÃO PELO FISCO / VALIDADE – DISPEN-
SADA ORDEM JUDICIAL

FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DOCUMENTOS - RECOLHIMENTO - INTERESSE
PÚBLICO - LEGALIDADE. - A fiscalização e o recolhimento de documentos indispensáveis à apura-
ção de cumprimento de obrigações tributárias mesmo sem ordem judicial não configura ilegalidade, espe-
cialmente quando o ato é assistido por representante do contribuinte, que inclusive firma documentos
relativos ao ato. (...) (...) porque o Fisco tem o direito de visitar contribuintes, de examinar seus livros, e,
constatando dúvida, recolher livros e documentos para verificação; restando como única exigência a
lavratura de documento descritivo do que foi feito e apreendido. Exigir ordem judicial seria inviabilizar a
medida, eis que, constatada a irregularidade, e se retirando o agente fiscal em busca de mandado judicial,
seria fácil a qualquer contribuinte desviar ou ocultar a documentação a ser recolhida. – Por isso é que o
Fisco - sem abusos - tem o direito de visitar, examinar e recolher, desde que o faça direcionado a uma
apuração fiscal, e que de tudo lance recibo. (...) (TJMG, 4ª CÂM., AP Nº 1.0024.02.831336-9/001,
REL. DES. MOREIRA DINIZ, DJMG 10-02-04)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INTEMPESTIVIDADE – RECONHECI-
MENTO DE OFÍCIO

PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO DEVEDOR. (...) - (...)
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Entretanto, não obstante todo o entendimento acima esposado no sentido de reformar a r. sentença, tenho
que os presentes embargos devam ser rejeitados liminarmente por este eg. Tribunal, em decorrência de
sua intempestividade. - Isso porque, consoante já decidiu o STJ, ao Tribunal de Segunda Instância cabe
apreciar, em apelação, ‘ex officio’, a questão pertinente à tempestividade dos embargos do devedor e
rejeitá-los liminarmente quando comprovado que foram oferecidos fora do prazo legal. (...) (TJMG, 6ª
CÂM., AP Nº 1.0000.00.342569-1, REL. DES. JOSÉ  DOMINGUES  FERREIRA  ESTEVES,
JULG 21-10-03)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO / RECONHECIMENDO DO DÉBITO

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PRESUNÇÃO. CERTEZA E
LIQUIDEZ. DESCONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA REPRE-
SENTADA PELA CDA. CONFISSÃO DO DÉBITO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. IM-
PROCEDÊNCIA. É improcedente o pedido inicial de embargos, aforados incidentalmente à ação de
execução fiscal, quando não elidida a presunção de certeza e liquidez de que goza a certidão da dívida
ativa. O pedido de parcelamento importa em reconhecimento do débito tributário. (TJMG, 6ª CÂM.,
AP Nº 1.0024.03.894176-1/001, REL. DES. MANUEL SARAMAGO, JULG 28-10-03)

EMBARGOS DE TERCEIRO – DEFESA DA MEAÇÃO – PROVA DE QUE NÃO
HOUVE BENEFÍCIO PARA A EMBARGANTE – ÔNUS DO FISCO

Execução fiscal. Embargos de terceiros ajuizados pela esposa do devedor, para defender sua
meação. Ausência de prova de que teria havido proveito para a Embargante. Embargos acolhidos. Sen-
tença mantida. (TJMG, 6ª CÂM., AP Nº 000.328.080-7/00, REL. DES. JARBAS LADEIRA,
JULG 01-07-03)

EMBARGOS DE TERCEIRO – NÃO CABIMENTO PARA EXCLUIR O EXECU-
TADO DO PROCESSO EXECUTIVO

Embargos de terceiro opostos por quem figura como parte na execução fiscal ?m Objetivo de
exclusão da execução - Ação imprópria ?b Nega provimento. A ação de embargos de terceiro visa tão-
somente livrar da constrição judicial bens particulares de quem não é parte na execução, sendo, portanto,
imprópria para o objetivo de exclusão do executado do processo executivo. (TJMG, 3ª CÂM., AP Nº
1.0035.03.024043-2/001, REL. DES. MACIEL PEREIRA, DJMG 31-08-04)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ARGÜIÇÃO DE QUESTÃO QUE NÃO SE REFERE A DEFEITO INTRÍN-
SECO DO TÍTULO. DESCABIMENTO. O defeito que pode ser argüido na chamada “exceção de
pré-executividade” deve resultar do próprio título e não de circunstâncias particulares que a ele se refe-
rem, mas que na sua realidade formal não se revelam. Sendo a CDA formalmente perfeita, a discussão
sobre a validade da inclusão do Agravante, como responsável pelo pagamento da dívida, não é defeito
intrínseco ao próprio título, não podendo ser argüido em simples exceção de pré-executividade. Agravo
a que se nega provimento, com a determinação de prosseguimento da execução. (TJMG, 6ª CÂM., AG
Nº 1.0024.97.088478-9/001,  REL.  DES.  ERNANE  FIDÉLIS,   JULG 25-05-04)
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EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

ICMS - EXECUÇÃO FISCAL - INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- EXCLUSÃO DE SÓCIO - NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO VIA EMBARGOS. - Não se pode
admitir que, sob o rótulo de “exceção de pré- executividade”, o devedor traga à tona matérias que, por
sua própria natureza, devem ser alegadas por meio de embargos, já que aquele procedimento, por fugir à
regra geral, deve ficar restrito aos casos em que se vislumbra, de antemão, a plena nulidade da execução.
- (...) Data venia, não consta como circunstância autorizadora do conhecimento da exceção de pré-
executividade, matéria relativa à exclusão de sócio-gerente em execução fiscal de ICMS, sob o funda-
mento de que o mesmo não é responsável pelo recolhimento do tributo, sendo certo que referida matéria
deveria ser argüida nos embargos do devedor (art. 267, incisos IV, V, VI do CPC), concluindo-se que,
de fato, a exceção não era cabível no caso dos autos. (...) (TJMG,  8ª  CÂM., AG Nº 1.0000.00.340497-
7/000, REL. DES. SILAS VIEIRA, DJMG 10-03-04)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO CABIMENTO PARA ARGUIR
PRESCRIÇÃO

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - MATÉRIA DE DEFESA:
PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO - DISSOLUÇÃO
IRREGULAR DA SOCIEDADE. - 1. Doutrinariamente, entende-se que só por embargos é possível
defender-se o executado, admitindo-se, entretanto, a exceção de pré-executividade. - 2. Consiste a pré-
executividade na possibilidade de, sem embargos ou penhora, argüir-se na execução, por mera petição,
as matérias de ordem pública ou as nulidades absolutas, o que não ocorre com a prescrição, que não
pode ser reconhecida de ofício. - 3. Recurso especial conhecido, mas improvido. (STJ, 2ª T., RESP  Nº
418.444  -  SP (2002/0024912-0),  RELª.  MIN.  ELIANA  CALMON,  JULG 06-04-04)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO CABIMENTO PARA DISCUTIR
PRESCRIÇÃO

EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ARGÜIÇÃO DE PRES-
CRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SE DECLARAR DE OFÍCIO - MATÉRIA A SER DEDUZIDA
EM DEFESA, VIA EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sendo a prescrição defesa só passível de ser alegada
pelo titular do direito, sendo vedado o seu conhecimento de ofício, também o será sua argüição em
Exceção de Pré-Executividade, esta sob restrição imposta pelo art. 16, § 3º da Lei de Execução Fiscal,
que prevê seja toda a matéria de defesa formulada em sede de Embargos à Execução. (TJMG, 1ª
CÂM., AP Nº 1.0701.01.023473-3/001, REL. DES. EDUARDO ANDRADE, DJMG 12-03-04)

EXECUÇÃO FISCAL – COMPETÊNCIA – FACULDADE DO FISCO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FORO COMPETENTE. EMPRE-
SA SEDIADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. FACULDADE DO ÓRGÃO EXEQÜENTE
EM OPTAR PELO FORO DO LUGAR ONDE OCORREU A INFRAÇÃO OU ATO QUE ORIGI-
NOU A DÍVIDA. Em regra, a execução fiscal deve ser proposta no foro do domicílio do executado.
Todavia, nos termos do parágrafo único do artigo 578 do CPC, a Fazenda Pública possui a faculdade de
ajuizá-la no foro do lugar em que se praticou o ato ou decorreu o fato que deu origem à dívida. (TJMG,
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2ª CÂM., AG (C. CÍVEIS ISOLADAS) Nº 1.0000.00.321699-1/000, REL. DES. BRANDÃO
TEIXEIRA, JULG 07-10-03)

EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO PELA EXEQÜENTE ENSEJA
PARALISAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL

AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - PRESCRIÇÃO - LEGALIDADE. - Se o pro-
cesso de execução é suspenso a pedido da exeqüente, por óbices à realização da penhora, por certo que
também paralisado o prazo prescricional, donde não há a falar que a espécie tenha sido alcançada pela
prescrição. (TJMG, 2ª CÂM., AG (C. CÍVEIS ISOLADAS) Nº 1.0024.97.119527-6/001, REL.
DES. FRANCISCO FIGUEIREDO, DJMG 27-08-04)

EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – SÓCIO-GERENTE – CO-RES-
PONSÁVEL

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GE-
RENTE QUE FIGURA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO CO-RESPONSÁVEL. POS-
SIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE A RELAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL (PRESSUPOS-
TO PARA AJUIZAR A EXECUÇÃO) E A RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL (PRESSUPOSTO
PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA). - 1. Não se pode confun-
dir a relação processual com a relação de direito material objeto da ação executiva. Os requisitos para
instalar a relação processual executiva são os previstos na lei processual, a saber, o inadimplemento e o
título executivo (CPC, artigos 580 e 583). Os pressupostos para configuração da responsabilidade tribu-
tária são os estabelecidos pelo direito material, nomeadamente pelo art. 135 do CTN. - 2. A indicação,
na Certidão de Dívida Ativa, do nome do responsável ou do co-responsável (Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º,
I; CTN, art. 202, I), confere ao indicado a condição de legitimado passivo para a relação processual
executiva (CPC, art. 568, I), mas não confirma, a não ser por presunção relativa (CTN, art. 204), a
existência da responsabilidade tributária, matéria que, se for o caso, será decidida pelas vias cognitivas
próprias, especialmente a dos embargos à execução.  - 3. É diferente a situação quando o nome do
responsável tributário não figura na certidão de dívida ativa. Nesses casos, embora configurada a legitimi-
dade passiva (CPC, art. 586, VI), caberá à Fazenda exeqüente, ao promover a ação ou ao requerer o
seu redirecionamento, indicar a causa do pedido, que há de ser uma das situações, previstas no direito
material, como configuradoras da responsabilidade subsidiária. - 4. No caso, havendo indicação do co-
devedor no título executivo (Certidão de Dívida Ativa), é viável, contra ele, o pedido de redirecionamento
da execução. Precedentes (REsp 272.236-SC, 1ª Turma, Min. Gomes de Barros; REsp 278.741, 2ª
Turma, Min. Franciulli Netto). - 5. Recurso especial provido. (STJ, 1ª T., REsp Nº 545.080-MG,
REL. MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI, JULG 24-08-04)

FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA – APREENSÃO DE LIVROS – VALIDADE

Mandado de Segurança. Fiscalização Tributária. Apreensão de livros e documentos fiscais.
Falta de Comprovação da alegada violação a direito líquido e certo. Indeferimento da petição inicial.
Mandado de Segurança não admite dilação probatória, devendo o Impetrante comprovar, de plano, a
ilegalidade da atuação do Fisco Estadual. (TJMG, 6ª CÂM., AP Nº 1.0471.03.011872-6/001, REL.
DES. ERNANE FIDÉLIS, DJMG 25-06-04)
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FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA – REGISTRO DE DÉBITO FISCAL EM SERVIÇO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FISCO

Direito do consumidor. Serviço de proteção ao crédito. Gerência pela câmara de dirigentes
lojistas. Registro acerca de informação de inadimplência. Prerrogativa dos associados, que compreen-
dem as empresas mercantis, as instituições financeiras e profissionais liberais. Impossibilidade de se impor
ao fisco a responsabilidade envolvendo o registro contra o particular de débito cobrado em execução.
Administração e prerrogativa que não lhe compete. – (...) De tudo o que foi falado até agora, é possível
concluir, não obstante a repercussão social e a preocupação da legislação em impor limites à sua atuação,
estabelecendo normas de direito público, que o serviço de proteção ao crédito é gerenciado por entidade
privada, só podendo fazer registros acerca das informações de inadimplência, outro modo, por particula-
res, compreendendo como associados as empresas mercantis, instituições financeiras e profissionais libe-
rais. - Assim, não há como impor à fazenda a responsabilidade envolvendo a informação existente no
Serviço de Proteção ao Crédito de Governador Valadares, referente à execução fiscal proposta contra o
impetrante, porque não é quem gerencia a atividade nem dela faz parte como associado. (TJMG, 7ª
CÂM., AP Nº 000.281.462-2/00. REL. DES. PINHEIRO LAGO, JULG 23-06-03)

HONORÁRIOS FIXADOS EM VALORES CONSIDERADOS IRRISÓRIOS – RE-
CURSO ESPECIAL – CABIMENTO

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS DE ADVO-
GADO. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. - 1. O STJ tem conhecido de recurso especial quando se
trata de rever a fixação de verba honorária em valores considerados irrisórios ou excessivos, situações em
que a decisão recorrida se afasta do juízo de eqüidade preconizado na lei processual. - 2. A redução dos
honorários advocatícios de 10% para, aproximadamente, 1% do valor da condenação, determinada pela
Corte Regional com base no frágil e insólito argumento de que, nas ações de desapropriação indireta “o
maior trabalho fica a cargo da perícia”, traduz inequívoca desqualificação dos árduos trabalhos desenvol-
vidos pelo profissional de direito. - 3. A fixação da verba honorária há de ser feita baseada em critérios
que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de
violação do princípio da justa remuneração do trabalho profissional. - 4. Recurso especial conhecido e
provido. (STJ, 2ª T., REsp Nº 264.740-PR (2000/0063172-8), REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJU 24-05-04)

ICMS/APREENSÃO DE MERCADORIA – NECESSIDADE DE SE PROVAR A
RECUSA EM RESTITUIR OS BENS

(...) Com a vênia máxima devida, não vejo qualquer manifestação abusiva da fiscalização, mes-
mo porque esta existe, exatamente para apurar não apenas a sonegação fiscal absoluta, mas também a
que procura atingir fins idênticos por outros meios, como alteração de valores, quantidade, qualidade,
etc... Neste caso, o Fisco, sob pena de completa inércia, não pode deixar de aplicar medidas hábeis a
evitar a evasão, e, uma de tais medidas é a própria apreensão de mercadorias. Como não se trata de
medida definitiva, com permissão, inclusive, de ser ela abrandada, desde que a finalidade fiscalizatória
seja atingida, trata-se de verdadeira cautela fiscal, que não fere o contraditório nem a ampla defesa,
mesmo porque ao interessado se permite a restituição em breve período e a defesa dentro dos moldes
necessários próprios. (...) – (...) Se entendo que o digno Juiz julgou corretamente, ao não reconhecer a
ilegalidade do ato fiscal, s.m.j., excedeu-se, ao conceder a segurança quando ao segundo pedido, já que
não há nos autos qualquer informação de que, após a apreensão, fora requerido à Autoridade Fazendária
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a devolução da mercadoria, nos termos do n. I, § 1º, do art. 206, RICMS, faltando, assim, data venia,
pelo menos por ora, até que a recusa seja efetiva, interesse processual para o mandamus, razão pela qual
REFORMO, neste particular, a r. decisão, para negar integralmente o pedido formulado. (...) (TJMG, 6ª
CÂM., AP Nº 000.332.479-5/00, REL. DES. ERNANE FIDÉLIS, JULG 17-06-03)

ICMS / ARBITRAMENTO – MÁQUINA REGISTRADORA COM DEFEITO

Embargos do devedor. Execução fiscal. ICMS. Recolhimento a menor. Máquina registradora.
Arbitramento. Possibilidade. Honorários advocatícios. Pelo estabelecido no art. 148 do Código Tributá-
rio Nacional, o fisco pode atuar, mediante arbitramento, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as
declarações ou os esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo. A sentença proferida em embargos do
devedor improcedentes é meramente declaratória, ensejando, por isso, a aplicação do §4º do art. 20 do
Código de Processo Civil. Nega-se provimento aos recursos. (TJMG, 4ª CÂM.,   AP   Nº
1.0471.03.006654-5/001,  REL.  DES.  ALMEIDA  MELO,  DJMG  01-06-04)

ICMS/ATIVO FIXO, USO E CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMU-
NICAÇÕES – NÃO APROVEITAMENTO – EMPRESA COMERCIAL

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. BENS DESTINA-
DOS AO ATIVO FIXO. BENS INTERMEDIÁRIOS. ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICA-
ÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO PROVIDOS. 1. Confi-
gura-se inadmissível o aproveitamento de crédito de ICMS relativo à energia elétrica e às telecomunica-
ções, se ausente a prova de sua utilização direta no processo de produção, industrialização ou
comercialização. 2. Segundo o ordenamento constitucional, compete à lei complementar disciplinar o
regime de compensação do tributo, o que significa que a regra da não-cumulatividade não é absoluta,
definindo os casos em que será permitido o aproveitamento creditício. 3. Os gastos com energia elétrica,
telefonia ou aquisição de bens para ativo fixo, em decorrência de atividade comercial, traduzem caracte-
rísticas de consumidor e não de circulação de bens no ato de comércio. (TJMG, 6ª CÂM., EInf Nº
000.250.377-9/02, REL. DES. CÉLIO CÉSAR PADUANI, JULG 31-03-03)

ICMS/ATIVO FIXO, USO E CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUI-
DO E CERTO – ALCANCE DA NÃO-CUMULATIVIDADE

MANDADO DE SEGURANÇA. LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
NÃO-CUMULATIVIDADE DO TRIBUTO. CRÉDITO FÍSICO OU ADMITIDO EM LEI. O man-
dado de segurança não se presta a simples interpretação da lei em tese, devendo o julgamento incidir
sobre fato concreto e delimitado. Não se tratando de crédito físico, qualquer compensação de tributo
recolhido só se reconhece por lei. – (...)Ainda assim, se o art.146, III, a, da CF, determinou que caberia
à lei complementar a disciplina sobre os tributos, para o ICMS, estabeleceu a norma restritiva de defini-
ção, segundo a qual o imposto deveria atender a técnica da não-cumulatividade. Para tal efeito, no entan-
to, qualificou a técnica com a especificação do que pode considerar-se, aqui sim, como verdadeiro prin-
cípio: proíbe-se o tributo em cascata, de forma tal, que o que for devido em cada operação relativa à
circulação de mercadorias ou prestação de serviços compensa-se com o montante cobrado nas anterio-
res (art.155, § 2º, I, (antigo n.1, b), da CF). O princípio se traduz, pois, em mera determinação de que a
mercadoria, ou o serviço, em sua circulação física, fará com que se recolha, globalmente, aproveitando-
se valores das operações anteriores, o imposto devido pelo valor total da última delas. Isto importa em
dizer que lei complementar que não disponha diferentemente a tal determinação está dentro do padrão
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constitucional, no que diz respeito à não-cumulatividade do art.155 da CF. - Bem é de ver, pois, que, se
a lei complementar não considera outras parcelas de creditamento que não dizem respeito, de imediato e
exclusivamente, à circulação da mercadoria, em seu iter operacional, bem como à prestação do serviço,
como ocorre com o imposto do ativo permanente, do bem de uso próprio, da energia elétrica e do serviço
de telefonia, não comete nenhuma inconstitucionalidade. Pelo contrário, porém, autorizada está a lei com-
plementar, para considerá-las, já que não desatende a vedação do § 2º, do art.155 da CF, redação antiga
ou atual. Em outras palavras, a norma constitucional, se veda determinada técnica, definindo a forma de
não-cumulatividade do tributo, permite, pela lei complementar, a cumulatividade presumida de compen-
sação de outras parcelas, conforme, agora, se estabeleceu na LC 87/96, como também na mais recente
LC 102/00. (...) (TJMG, 6ª CÂM., AP Nº 1.0000.00.335828-0/000, REL. DES. ERNANE
FIDÉLIS, JULG 07-10-03)

ICMS/BACALHAU IMPORTADO – ISENÇÃO – INOCORRÊNCIA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INS-
TRUMENTO. ICMS. BACALHAU. MINAS GERAIS. ART. 535 DO CPC.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 71/STJ. PRECEDENTE. 1. O
julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos levantados pelas partes. - 2. A apreciação
da questão federal impugnada pela via especial depende do seu efetivo exame e julgamento pelo Tribunal
a quo. - 3. Não se aplica à hipótese dos autos a Súmula n. 71 desta Corte, pois o Estado de Minas Gerais
revogou expressamente a isenção do ICMS e o bacalhau importado do país signatário do GATT é isento
do referido imposto apenas nos Estados em que o similar nacional é contemplado com a isenção.- 4.
Agravo regimental parcialmente provido. (STJ, 2ª T., AgRg no AI Nº 495.694-MG (2002/0170175-
3), REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, JULG 03-02-04)

ICMS / BASE DE CÁLCULO – INCLUSÃO DE TAXA FEDERAL (SELO DO IPI)

Tributário. ICMS. Base de cálculo. Taxa cobrada pela autoridade fazendária federal a título de
custo do selo de controle do IPI. Dispêndio que não se confunde com o próprio imposto de competência
da União e que, por isso, não se há de excluir do valor da operação, tomado como base de cálculo do
ICMS. Comando constitucional de exceção à regra que adota o valor da operação como a base de
cálculo do tributo. Norma exceptiva se interpreta restritivamente, não se legitimando a extensão de seu
conceito a hipótese diversa. Sentença reformada no reexame, prejudicado o recurso. (TJMG, 5ª CÂM.,
AP/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.03.886458-3/001, REL. DES. JOSÉ FRANCISCO
BUENO, DJMG 25-06-04)

ICMS / DERIVADOS DE PETRÓLEO – NÃO APROVEITAMENTO DE CRÉDI-
TOS

TRIBUTÁRIO - ICMS - MERCADORIA - SAÍDA - DERIVADOS DE PETRÓLEO -
APROVEITAMENTO DE CRÉDITO - CONVÊNIO Nº 66/88 - EFICÁCIA SUSPENSA - AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR - DEFERIMENTO - LEI COMPLEMEN-
TAR. Devem prevalecer os efeitos da liminar concedida na ADIN nº 715/7 extinta sem o julgamento do
mérito, não se podendo falar em restabelecimento da legislação anterior, que afinal restou revogada por
norma posterior.Não há falar em aproveitamento de crédito de ICMS com base no art. 33 do Convênio
66/88, que teve sua eficácia suspensa por força de liminar deferida em ação direta de
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inconstitucionalidade.Recurso a que se nega provimento. (TJMG, 3ª CÂM., AP Nº 1.0433.98.009060-
2/001, REL. DES. KILDARE CARVALHO, DJMG 07-05-04)

ICMS/DOCUMENTO INIDÔNEO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
TRANSPORTADOR

1. TRIBUTÁRIO - MERCADORIA ACOBERTADA POR NOTA FISCAL FALSA -
TRANSPORTADOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (LEI ESTADUAL Nº 6.763/75, ART.
21, II, “d” c/c RICMS/96, ART. 56, II, “d”) - DESCONSIDERAÇÃO DA INTENÇÃO DO AGEN-
TE (ART. 136 DO CTN) - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ
NÃO ILIDIDA (ART. 204, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN c/c ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO,
DA LEF). Constatado o transporte de mercadoria acobertada por nota fiscal falsa, responde a empresa
transportadora, solidariamente, pela obrigação tributária, nos termos do art. 21, II, “d”, da Lei Estadual nº
6.763/75 c/c art. 56, II, “d”, do RICMS/96, independentemente de sua intenção e dos efeitos do ato,
segundo o art. 136 do Código Tributário Nacional. 2. TAXA SELIC – LEGALIDADE DA INCIDÊN-
CIA - Desde 1 de janeiro de 1996, a Taxa SELIC vem sendo aplicada, no âmbito do Fisco Estadual, aos
créditos não recolhidos no prazo regulamentar, por comando expresso no art. 226 da Lei n 6.763/75,
efetivado pela Resolução n 2.816/96, que deu nova redação à Resolução n 2.554/94, tudo em perfeita
consonância com a autorização contida no § 1º, art. 161, do CTN.  (TJMG, 1ª  CÂM., AP Nº
000.351524-4/00, REL. DES. ORLANDO CARVALHO, DJMG 29-08-03)

ICMS/EXPORTAÇÃO – NECESSIDADE DE SE COMPROVAR A DESTINAÇÃO
DA MERCADORIA (CAFÉ) AO EXTERIOR

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - ART. 155, § 2º, X, “a”, DA CF/88
- MERCADORIA NÃO DESTINADA À EXPORTAÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO DA NÃO-
INCIDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DO CTN - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE
DO AUTO DE INFRAÇÃO. 1. O retorno de mercadoria, inicialmente destinada ao exterior, ao merca-
do interno descaracteriza a não-incidência de ICMS nas operações que se destinem à exportação (art.
155, §2º, X, “a”, da CF/88). 2. O auto de infração possui presunção de legitimidade, exigindo prova
inequívoca para sua descaracterização. 3. A exclusão de crédito tributário deve ser interpretada literal-
mente, nos termos do art. 111 do CTN. 4. Recurso provido, invertendo-se os ônus de sucumbência. –
(...) Isso porque, tanto a Lei Complementar nº 87/96 quanto a legislação estadual, são bastante claras ao
dispor sobre a não incidência do ICMS nas operações de exportação, equiparando-se como tal a saída
de mercadoria destinada a empresa exportadora com o fim específico de exportar. Ocorre que, na espé-
cie, inexiste nos autos prova de que as empresas para as quais foram vendidas as sacas de café são,
efetivamente, exportadoras (CARGILL AGRÍCOLA S/A e COMÉRCIO E INDÚSTRIAS BRASI-
LEIRAS COIMBRA S/A). Destarte, a operação realizada entre a autora e as citadas empresas dá azo,
sim, à incidência do imposto estadual, à luz da exegese do artigo 111 do CTN. (TJMG, 8ª CÂM., AP
Nº 1.0000.00.332456-3/000, REL. DES. PEDRO HENRIQUES, JULG 28-08-03)

ICMS / IMPORTAÇÃO – DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

A Turma iniciou julgamento de recurso extraordinário no qual se discute a competência tributária
quanto ao sujeito ativo do ICMS, na hipótese de importação de mercadoria, por estabelecimento locali-
zado em um determinado Estado, que ingressa no território nacional em outro Estado em que localizado
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o estabelecimento para o qual houve revenda do produto. Trata-se, na espécie, de recurso interposto
pelo Estado do Rio de Janeiro, com base no art. 102, III, a, da CF, contra acórdão do tribunal de justiça
local que entendera ser o Estado de Pernambuco o beneficiário do referido imposto, haja vista ser o local
em que situado o estabelecimento destinatário da mercadoria importada, independentemente do desem-
baraço aduaneiro ter ocorrido no Estado recorrente. O recorrente alega ofensa ao art. 155, §2º, IX, a, da
CF, tendo em vista ser a localidade efetiva do estabelecimento destinatário da mercadoria. O Min. Carlos
Britto, relator, negou provimento ao recurso por entender que o sujeito ativo da relação tributária é o
Estado de Pernambuco, uma vez que, em se tratando de operação iniciada no exterior, o ICMS é devido
ao Estado em que está localizado o destinatário jurídico do bem, isto é, o importador. Assim, o ICMS
incidente na importação de mercadoria não tem como sujeito ativo da relação jurídico-tributária o Estado
onde ocorreu o desembaraço aduaneiro, mas o Estado onde situado o sujeito passivo do tributo, qual
seja, aquele que promoveu juridicamente o ingresso do produto. Acompanharam o voto do relator os
Ministros Joaquim Barbosa e Cezar Peluso. Após, pediu vista o Min. Marco Aurélio. (STF, 1ª T., RE
299.079/RJ, REL. MIN.  CARLOS BRITTO, JULG 22-06-04).   (In Informativo  do  STF  Nº
353   –   21 a 25-06-04)

ICMS/IMPORTAÇÃO – IMPORTAÇÃO INDIRETA

TRIBUTÁRIO - ICMS – IMPORTAÇÃO - ESTADO DESTINATÁRIO - ART. 155, § 2º,
IX, “a”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ENTRADA DA MERCADORIA EM ESTADO DIVER-
SO DAQUELE ONDE SITUADO O ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. SUJEITO ATIVO.
ESTADO EM QUE LOCALIZADO O EFETIVO ADQUIRENTE. LEI COMPLEMENTAR 87/96,
ART. 11, INC. I, ALÍNEA “D”. O sujeito ativo do ICMS é o Estado onde estiver situado o estabeleci-
mento efetivamente destinatário da operação de importação, sendo irrelevante o fato de haver o produto
ingressado em Estado diverso. Não há que se destinar a arrecadação do imposto a determinado estado-
federado, somente pelo fato de nele se encontrar o respectivo estabelecimento portuário, quando o real
adquirente/destinatário situa-se em outro Estado. – (...) Ora, os documentos de fls. 80/84 descrevem a
mercadoria importada como “sistema de blindagem automática SBA, para as estações do Trem Metro-
politano de Belo Horizonte”, atestando que, já quando da operação de importação, tal mercadoria, em-
bora a ser desembaraçada no Estado do Rio de Janeiro, destinava- se, efetivamente, ao estabelecimento
filial, situado nesta capital (BH). - a mesma forma, as Notas Fiscais nºs 000579 e 000580, acostadas,
respectivamente, às fls. 90 e 89, retratam que a “entrada” da mercadoria advinda do exterior e a “saída”
da mesma, com destino à Embargante, situada em Minas Gerais, deram-se em absoluta seqüência, na
mesma data. - Não me parece razoável destinar-se a arrecadação do imposto a determinado estado-
federado, somente pelo fato de nele se encontrar o respectivo estabelecimento portuário, quando o real
adquirente/destinatário situa-se em estado diverso. - Assim, irrelevante o fato de haver sido a mercadoria
desembaraçada em território fluminense, pelo estabelecimento matriz (CNPJ/MF 42.357.483/0001-26
– fls. 76), se todo o conjunto fático-probatório constante dos autos demonstra que, em verdade, a desti-
natária dos bens objeto da operação de importação é a ora Apelada, estabelecimento filial (CNPJ/MF
42.357.483/0005-50 – fls. 89), situada em MG. (...) (TJMG, 1ª CÂM., AP Nº 1.0000.00.347046-5/
000, REL. DES. ORLANDO CARVALHO, JULG 23-09-03)

ICMS / SERVIÇO DE HABILITAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR

ISSQN – SERVIÇO DE HABILITAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR – NÃO-INCIDÊN-
CIA – OPERAÇÃO SUJEITA À TRIBUTAÇÃO PELO ICM – LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO
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DEC-LEI Nº 406/68 – TAXATIVIDADE – AMPLIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. Os serviços de
habilitação de telefonia celular e outros a eles pertinentes não constituem fato gerador do ISSQN, porque
pela mesma operação já é cobrado o ICMS, sendo inadmissível haver bitributação, não se podendo
aplicar ao caso a lista de serviços anexa ao Decreto-lei nº 406/68, uma vez que tais serviços não forma
por ela contemplados e referida lista é taxativa, não comportando ampliação. (TJMG, 7ª CÂM., AP Nº
1.0024.02.857273-3/001, REL. DES. BELIZÁRIO DE LACERDA, DJMG 23-03-04)

ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – VALOR DA OPERAÇÃO DE VENDA A
CONSUMIDOR FINAL INFERIOR AO VALOR ARBITRADO PELO FABRICANTE –  DI-
FERENÇA NÃO RESTITUÍVEL – ADIN Nº 1.851-AL

(...) o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIN n. 1.851-AL, entendeu não ser
restituível a diferença entre o imposto pago sobre a base de cálculo presumida e aquele que seria devido
na hipótese de realização da venda por preço inferior. Definindo o fato gerador presumido como definiti-
vo, e não provisório, o STF considerou que somente é possível a restituição ou complementação do
imposto pago nos casos de não-realização da venda presumida. – Diante da nova diretriz uniformizadora
exarada pelo Pretório Excelso, foi revista a anterior compreensão da Primeira Seção deste Tribunal sobre
a matéria, conforme exemplifica o julgado abaixo: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – ICMS –
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PAGAMENTO ANTECIPADO FEITO “A MAIOR”. – 1. Esta
Corte, em diversos precedentes, vinha reconhecendo o direito do substituto tributário ao creditamento do
valor pago ‘a maior’, antes da ocorrência do fato gerador. – 2. Mudança de entendimento a partir do
julgamento da ADIN 1.851/AL, pelo STF que, ao interpretar o § 7º do art. 150 da CF/88, reconheceu
só possível a compensação do ICMS, pelo substituído, na hipótese de não-realização do fato gerador. –
3. Entendimento que se estende ao art. 10 da LC 87/96” (REsp nº 436.019-SP, relatora Ministra Eliana
Calmon, DJ 10-03-03). – No mesmo sentido: REsp nº 442.788-MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 24-03-
03; EDcl nos ROMS nº 13.915-MG, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ DE 24-02-
03; REsp nº 237.437- SP, Rel Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ 04-05-04. – Ante o
exposto, nego provimento ao agravo. (STJ, 2ª T., AI Nº 437.991 – MG (2002/0012141-4), REL.
MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJU 08-09-04)

ICMS/TV A CABO – INCIDÊNCIA

TRIBUTÁRIO - ICMS E ISSQN - SERVIÇOS ONEROSOS DE COMUNICAÇÃO DE
TV A CABO - ATIVIDADES CONDICIONANTES DA TRANSMISSÃO - TRIBUTAÇÃO RE-
CONHECIDA AO ESTADO E NÃO AO MUNICÍPIO - EVIDENTE INCIDÊNCIA DO ICMS -
SENTENÇA CONFIRMADA. (TJMG, 5ª CÂM., AP Nº 1.0000.00.334417-3/000, REL. DES.
ALUÍZIO QUINTÃO, PUBL 05-02-04)

ICMS/TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS – ÔNUS DO CONTRIBUINTE EM
PROVAR A IMOBILIZAÇÃO

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SÚMULA 166 DO STJ – ICMS – TRANSFE-
RÊNCIA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE – ÔNUS DA PROVA – CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA – PRESUNÇÃO DE CERTEZA – ARTIGO 204 DO CTN. Para se eximir da incidência do
ICMS, com base na dicção da Súmula 166 do STJ, cabe ao contribuinte-autuado comprovar que a
mercadoria transportada pertence ao ativo permanente da empresa remetente, bem como demonstrar
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que a transferência da mercadoria se fez de estabelecimento para outro, relativamente à mesma empresa,
sob pena de improcedência da ação incidental de embargos do devedor, máxime diante da presunção de
certeza que dimana da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução. – V.V. EMBARGOS À EXE-
CUÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO FIXO PARA ESTABELECIMETO DA MES-
MA EMPRESA – NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS. O simples deslocamento de mercadoria de um
para outro estabelecimento da mesma empresa, em outra unidade da federação, não gera a incidência do
ICMS, pelo fato de inexistir operação econômica. (TJMG, 8ª CÂM., AP Nº 000.276.625-1/00, REL.
DES. SILAS VIEIRA, JULG 02-09-02)

INSCRIÇÃO/CONTRIBUINTE – CANCELAMENTO – POSSIBILIDADE

Remessa oficial e apelação cível voluntária. Ação de mandado de segurança. Direito líquido e
certo dependente de fase instrutória. Inadmissibilidade. Ato administrativo. Legalidade observada.
Inviabilidade da segurança. Sentença reformada. 1. A ação de mandado de segurança exige prova pré-
constituída ante a inadmissibilidade de fase instrutória. 2. O administrador público, no exercício da polícia
administrativa, deve atuar dentro dos limites da legalidade para apurar fraudes contra a Fazenda Pública.
Tendo sido observados os limites, tem-se por válido o ato de cancelamento de inscrição estadual de
contribuinte, que foi obtida com fraude. 3. Remessa oficial e apelação cível voluntária conhecidas. 4.
Sentença reformada em reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário. - (...) Assim, reveste-se
de inteira legalidade o ato administrativo que, após a apuração das falsidades e diante da falta de recolhi-
mento do tributo, cancelou a inscrição estadual da apelada obtida com fraude e gerando como conseqü-
ência a vedação para que as notas fiscais pudessem ser utilizadas. (...) (TJMG, 2ª CÂM., AP Nº
1.0000.00.333670-8/000, REL. DES. CAETANO LEVI LOPES, JULG 16-09-03)

INSCRIÇÃO/CONTRIBUINTE – MANDADO DE SEGURANÇA/ÔNUS DE PRO-
VAR A “SOLICITAÇÃO” DA INSCRIÇÃO E A “RECUSA” DO FISCO

Apelação. Mandado de segurança. Direito líquido e certo. Ausência. Denegação. 1 - Verificada
a ausência de direito líquido e certo, que constitui requisito essencial do mandado de segurança, a sua
denegação é manifesta. 2 - Recurso desprovido. - (...) No caso, a apelante impetrou a segurança aduzindo
que o senhor Chefe de Administração Fazendária de Contagem teria negado pedido seu no sentido de
inscrição de filial no Cadastro de Contribuintes do ICMS da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas
Gerais, sob o argumento de que alguns de seus acionistas figuram, como sócios, em outras empresas, que
estão a dever o Fisco Mineiro. No entanto, não fez prova do fato alegado, ou seja, de ter solicitado a
inscrição noticiada e nem da negativa do Fisco, por qualquer exigência que seja. Estes os fatos. (...)
(TJMG, 2ª CÂM., AP Nº 1.0000.00.351258-9/00, REL. DES. NILSON REIS, JULG 21-10-03)

INSCRIÇÃO/CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO

MANDADO DE SEGURANÇA - BLOQUEIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CON-
TRIBUINTE - ATO FUNDADO NO ART. 108, II, DO RICMS/96 - Demonstrado de forma inequívo-
ca que o contribuinte obteve sua inscrição estadual cadastrando-se com falsas informações a respeito de
seus sócios, é legítimo e legal ato fazendário de bloqueio da inscrição, fundado no art. 108, II, do RICMS/
96, sobretudo porque previamente intimada a empresa para esclarecimentos, sem que o fizesse. (TJMG,
1ª CÂM.,  AP  Nº 1.0000.00.349962-1/000,  REL.  DES.  EDUARDO  ANDRADE,  JULG 04-
11-03)
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MICROGERAES – NÃO ENQUADRAMENTO – EMPRESA DEVEDORA – AU-
SÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO

060- TRIBUTÁRIO - ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE -
INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA, NÃO DESCONSTITUÍDA OU SUSPENSA -
INDEFERIMENTO ADEQUADO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE ILE-
GALIDADE - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. (TJMG, 5ª CÂM., AP Nº 000.311.102-8/00,
REL. DES. ALUÍZIO QUINTÃO, JULG 12-06-03)

MULTA DE REVALIDAÇÃO – EFEITO CONFISCATÓRIO – MATÉRIA DE FATO
– NECESSIDADE DE PROVA

(...) COBRANÇA DE MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO. Confisco é a tomada
compulsória da propriedade privada pelo Estado. O inciso IV, do art. 150, da CR, pretende vedar que o
Estado se valha de tributação excessiva para promover, de forma velada, o confisco dos bens do particu-
lar. Por conseguinte, para que se possa falar em confisco, é necessário verificar, no campo dos fatos, se a
elevação da alíquota de um tributo é excessivamente onerosa, tornando inviável a manutenção da propri-
edade, aspecto que não se verifica no caso dos autos. – (...) para que se possa falar em confisco, é
necessário verificar, no campo dos fatos, se a elevação da alíquota de um tributo é excessivamente one-
rosa, tornando inviável a manutenção da propriedade. - Pois bem: no caso dos autos, a multa exigida, ao
tempo da extração da certidão de dívida ativa (20/06/2000), remonta a R$ 2.858,79, valor este que em
hipótese alguma poderia ser considerado confiscatório, sobremaneira em se considerando que o capital
social da empresa, inteiramente integralizada, remonta a R$2.090.000,00 (dois milhões e noventa mil
reais). - Registre-se, também, que a rigor dos conceitos sequer se poderia falar em multa com efeito
confiscatório, na forma do art. 150, IV, da Constituição Federal, porque aquele dispositivo veda a utiliza-
ção de tributo com efeito de confisco, e multa não é tributo, “ex vi” do art. 3º, do CTN. (TJMG, 2ª
CÂM.,  AP  Nº  000.325.228-5/00,  REL.  DES.  BRANDÃO  TEIXEIRA,  JULG  03-06-03)

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA – OBRIGATORIEDADE, AINDA QUE
NÃO HAJA INCIDÊNCIA DO ICMS

Tributário. Execução Fiscal. Embargos. ICMS. Cana-de-açúcar. Entrada na destilaria. Diferimento.
Parte de matéria-prima produzida em outro estabelecimento da mesma empresa. Não incidência do tribu-
to. Subsistência da obrigação acessória atinente à escrituração e emissão de Notas Fiscais de Entrada.
(...) (TJMG, 5ª CÂM., AP Nº 000.328.279-5/00, REL. DES. JOSÉ FRANCISCO BUENO, JULG
26-06-03)

PENHORA – CONTA BANCÁRIA / VALIDADE

EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA - CONTA CORRENTE - POSSIBILIDADE - AU-
SÊNCIA DE OUTROS BENS. A ausência de bens livres e desimpedidos impossibilita o prosseguimen-
to da execução, de modo que, ocorrendo tal situação, é cabível a penhora de valores depositados em
conta corrente do devedor. A lei não exclui - pelo contrário, privilegia - a penhora de dinheiro. (TJMG,
7ª CÂM., AG (C.CÍVEIS ISOLADAS) Nº 1.0471.03.010625-9/001, REL. DES. WANDER
MAROTTA, DJMG 04-03-04)

JURISPRUDÊNCIA TRIBUTÁRIA
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PENHORA – MÁQUINAS COPIADORAS – VALIDADE DA RECUSA

EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. RAZOÁVEL RECUSA
DO CREDOR. INDEFERIMENTO DA NOMEAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. O devedor, ainda
mais sem motivo relevante, não pode impor que a penhora se faça em relação a bens por ele indicados
que não produzem a confiança necessária para a plena segurança do juízo. Ainda que a ordem estabelecida
pelo dispositivo do art. 11 da LEF não seja rígida, mas preferencial, ao credor é garantido recusar a oferta
de bens cuja liquidez entenda duvidosa, principalmente quanto existe a possibilidade de encontrar outros
bens que melhor possam satisfazer a obrigação de que trata o título executivo, caso antes não seja de
outra forma satisfeita a obrigação. (TJMG, 2ª CÂM., AG (C.CÍVEIS ISOLADAS) Nº
1.0024.03.115500-5/001, REL. DES. BRANDÃO TEIXEIRA, DJMG 26-03-04)

PENHORA DE FATURAMENTO

AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - INSUFICIÊNCIA DE BENS NA SEDE DO JUÍZO
DA EXECUÇÃO - PENHORA RECAÍDA SOBRE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA
EMPRESA EXECUTADA - POSSIBILIDADE - NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO ART.
620 DO CPC. Penhorar percentual do faturamento da devedora, como forma de garantir o juízo da
execução fiscal, não é ilegal, porquanto hodiernamente contemplada tanto pela Legislação (arts. 11, § 1º,
da Lei 6830/80, e 677 do CPC) como pela Prática Judiciária (Doutrina e Jurisprudência). A questão há
de ser tratada, sobretudo, em obséquio da garantia do exeqüente à satisfação de seu crédito e da máxima
eficácia da prestação jurisdicional, consubstanciada nos princípios da celeridade e da economia proces-
sual, de modo a assegurar o pagamento mediante garantia eficaz legalmente exigida, sem, entretanto,
afastar, em absoluto, a possibilidade de um meio menos gravoso para o devedor. A excepcionalidade da
penhora do faturamento da empresa exige motivação explícita, após o exame, pelo julgador, da possibi-
lidade dela recair em outros bens; não sendo isso possível, p. ex., quando o valor do bem penhorado for
insuficiente para garantir o juízo da execução, mostra-se viável a penhora sobre o percentual do faturamento
líquido da empresa. (TJMG, 1ª CÂM., AG (C. CÍVEIS ISOLADAS)  Nº  1.0024.03.073667-2/001,
REL. DES. GERALDO AUGUSTO,  JULG  09-12-03)

PRAZO – APRESENTAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LEI 6830/80
PREVALECE SOBRE O CPC

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PENHORA – SÓCIO-GERENTE - SENTENÇA MANTIDA. O prazo para a apre-
sentação dos embargos à execução fiscal é de 30 (trinta dias), contados da intimação do executado da
realização da penhora, nos exatos termos do inciso III, do art. 16, da Lei de Execução Fiscal, nº 6.830/
80, valendo o realce de trata-se de lei especial que prevalece sobre a lei geral, o CPC. (TJMG, 6ª
CÂM., AP Nº 1.0000.00.349623-9/000, REL. DES. JOSÉ DOMINGUES FERREIRA ESTEVES,
DJMG 19-12-03)

PRESCRIÇÃO – ART. 174 DO CTN

TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.  DECADÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRES-
CRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. - I - A questão do termo inicial do prazo decadencial para constituição
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do crédito tributário foi objeto de recente debate na Primeira Seção desta Corte, por ocasião da análise
do EREsp nº 178.526/SP, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJU de 11/03/2002, concluindo-se que,
em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o direito de a Fazenda constituir o
crédito tributário extingue-se após o decurso do prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato
gerador, somados mais cinco anos, contados da homologação tácita do lançamento. - II - O prazo
prescricional para a ação de cobrança do crédito tributário conta-se somente a partir da sua constituição
definitiva, nos termos do artigo 174 do CTN, interrompendo-se com a citação. - III - Agravo regimental
improvido. (STJ, 1ª T., AgRg NO RESP Nº 507.589 – PR (2003/0010662-8), REL. MIN. FRAN-
CISCO FALCÃO, DJU 20-10-03)

NO MESMO SENTIDO: (STJ, 1ª T., RESP Nº 148.698 – SP (1997/0065854-6), REL.
MIN. MILTON LUIZ PEREIRA, DJU 08-03-00)

RECURSO – CONSELHO DE CONTRIBUINTES – SECRETÁRIO ESTADUAL

A previsão, em legislação estadual, da possibilidade de recurso hierárquico ao Secretário da
Fazenda do Estado de decisão prejudicial ao ente público tomada pelo Conselho de Contribuintes local
não fere qualquer princípio constitucional, pois resta permitida em lei e consagra a supremacia do interes-
se público, mantido o contraditório. Note-se que o contribuinte derrotado na esfera administrativa sempre
pode socorrer-se do Poder Judiciário. Precedentes citados: RMS 12.021-RJ, DJ 8/4/2002; RMS 11.976-
RJ, DJ 8/10/2001, e RMS 13.592-RJ, DJ 2/12/2002. (STJ, 2ª T., RMS 11.275-RJ, REL. MIN.
FRANCIULLI NETTO, JULG 19-02-04)

RECURSO ESPECIAL – CABIMENTO PARA ARGUIR VIOLAÇÃO DE CLÁUSU-
LAS DE CONVÊNIOS DE ICMS CELEBRADOS ANTES DA LC 87/96

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO.  TRANS-
PORTE DE ÓLEO DIESEL. ICMS. RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO
TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALIADOR (TRR). REVOGAÇÃO DA NORMA APÓS
A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. AUTUAÇÃO FISCAL CORRETA. - 1. Configura-se
perfeitamente cabível o manejo de recurso especial com base em contrariedade ou violação de cláusulas
de Convênios de ICMS celebrados antes da edição da LC 86/97, na medida em que, segundo entendi-
mento do excelso Supremo Tribunal Federal, possuem força de lei federal. - 2. Segundo previa o § 3º da
Cláusula 2ª do Convênio 105/92, à época do fato gerador, “Na impossibilidade de inclusão na base de
cálculo do transportador revendedor retalhista (TRR) do valor equivalente ao custo do transporte por
este cobrado na venda do produto em operações internas, será atribuída ao TRR a responsabilidade pelo
pagamento do imposto devido sobre esta parcela”. Abstendo-se de praticar a conduta que legalmente lhe
foi imposta, recai sobre o mesmo as conseqüências desta abstenção. - 3. Despicienda a alegação de que
o § 4º, do art. 301 do Dec. 1944/ 89, de redação idêntica a do § 3º, da Cláusula 2ª do Convênio 105/92,
foi revogado pelo Dec. 5090/94, visto que tal revogação operou-se após a ocorrência do fato gerador do
tributo. Assim, não tendo a Transportadora Revendedora Retalista de óleo diesel  recolhido o ICMS no
período questionado, correta a autuação fiscal. - 4. Recurso especial provido. (STJ, 1ª T., RESP Nº
561.839 - MT (2003/0113132-1), REL. MIN. JOSÉ DELGADO, JULG 23-03-04)

JURISPRUDÊNCIA TRIBUTÁRIA
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RECURSO ESPECIAL –  CABIMENTO PARA ARGUIR VIOLAÇÃO A CONVÊNIO

TRIBUTÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL – CONVÊNIO ICM 66/88 – NATUREZA JU-
RÍDICA – VIOLAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – CABIMENTO. – 1. Definido pelo  Egrégio STF
que o Convênio ICM tem efeito de lei complementar, a infringência às suas regras viabiliza a interposição
de recurso especial. – 2. Agravo regimental provido para destrancar o recurso retido no Tribunal “a quo”.
(STJ, 2ª T., AGRG NO AI Nº 140.154-SP (97/0013365-6), REL. ORIGINÁRIO MIN. HÉLIO
MOSIMANN, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. PEÇANHA MARTINS, DJU 09-12-97)

REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – LEGALIDADE – CONTRIBUINTE
INADIMPLENTE

MANDADO DE SEGURANÇA - REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZA-
ÇÃO - LEGITIMIDADE DO FISCO PARA SUA INSTITUIÇÃO, SOB CONDIÇÕES ESPECI-
AIS. O contribuinte que não recolhe os impostos devidos nos prazos estabelecidos na legislação tributária
poderá se submeter ao regime especial de controle e fiscalização. Inocorrência de lesão a direito, a ser
protegido pela ação mandamental. (TJMG, 8ª CÂM., AP CÍVEL Nº 000.260.240-7/00, REL. DES.
SILAS VIEIRA, DJMG 25-04-03)

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – SÓCIO-GERENTE – ORIENTAÇÃO DA
1ª SEÇÃO DO STJ

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSA-
BILIDADE DE SÓCIO-GERENTE. LIMITES. ART. 135, III, DO CTN. PRECEDENTES. - 1. Os
bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais
assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor
ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprova infração à
lei praticada pelo dirigente. - 2. Em qualquer espécie de sociedade comercial é o patrimônio social que
responde sempre e integralmente pelas dívidas sociais. Os diretores não respondem pessoalmente pelas
obrigações contraídas em nome da sociedade, mas respondem para com esta e para com terceiros,
solidária e ilimitadamente, pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com violação do estatuto ou
da lei (art. 158, I e II, da Lei nº 6.404/76). - 3. De acordo com o nosso ordenamento jurídico-tributário,
os sócios (diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica) são responsáveis, por substituição,
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes da prática de ato ou fato eivado de
excesso de poderes ou com infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do
CTN. - 4. O simples inadimplemento não caracteriza infração legal. Inexistindo prova de que se tenha
agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsa-
bilidade tributária do ex-sócio a esse título ou a título de infração legal. Inexistência de responsabilidade
tributária do ex-sócio. - 5. Precedentes desta Corte Superior. - 6. Embargos de divergência rejeitados.
(STJ, 1ª SEÇÃO, EDIV EM RESP Nº 260.107-RS (2003/0150650-4), REL. DES. JOSÉ DEL-
GADO, JULG 10-03-04)

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – SUCESSÃO DE EMPRESAS

EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - SUCESSÃO DE EMPRESAS -
RECONHECIMENTO - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 133 DO CTN. Comprovado
nos autos que uma empresa transferiu para outra o fundo de comércio, continuando a explorar o negócio
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no mesmo endereço e instalações, deve ser admitida a sucessão empresarial e a transferência da respon-
sabilidade tributária. Aplicação do art. 133 do CTN. Recurso a que se dá provimento. (TJMG, 3ª
CÂM., AP Nº 000.317.907-4/00, REL. DES. KILDARE CARVALHO, DJMG 23-05-03).

JURISPRUDÊNCIA TRIBUTÁRIA
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SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 1, DE 20 DE MAIO DE 2003.   (Plublicada em
22.5.2003)

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO E DA FAZENDA ESTADUAL , no uso das
atribuições que lhe confere o art. 4º do Decreto nº 43.235, de 27 de março de 2003, o inciso V do art. 6º,
da Lei Complementar nº 30, de 10 de agosto de 1993, e o inciso VII do art. 7º, da Lei Complementar nº
35, de 29 de dezembro de 1994, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos
os órgãos jurídicos de representação judicial do Estado de Minas Gerais, a ser publicada no “Minas
Gerais”:

“Não se recorrerá de decisão judicial que reconhecer que não incide imposto de renda
sobre os valores pagos a título de férias ou férias-prêmio não gozadas.”

LEGISLAÇÃO : Constituição Federal arts., 150, I, 153, III e 157, I; Constituição Estadual,
art. 31, II; Código Tributário Nacional (Lei Federal nº 5.172/66), art. 43, I; Lei Federal nº 7.713/88, art.
3º, §§ 4º e 6º, incisos IV e V; Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei Federal nº
8.112/90), art. 78, §1º.

PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS : Pareceres da Procuradoria-Geral do Estado nºs
12.968/02, 12.619/02, 12.000/01, 11.838/01 e 11.691/01. Ordem de Serviço nº 11, de 7 de junho de
2000, do Procurador-Geral da Fazenda Estadual.

JURISPRUDÊNCIA : Supremo Tribunal Federal: RE 229461/SP, julgamento 3/11/98, publi-
cação DJ 16/4/99 (Primeira Turma); Superior Tribunal de Justiça: RESP 258699, julgamento 15/10/02,
publicação DJ 25/11/02 (Segunda Turma); AGA 460353, julgamento 7/11/02, publicação DJ 16/12/02
(Primeira Turma); Tribunal de Justiça de Minas Gerais: Apelação Cível 302.995-6/00, julgamento 6/2/03;
Apelação Cível 277.105-3/00, julgamento 4/2/03; Apelação Cível 253.028-5/00, julgamento 19/12/02;
SÚMULAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: Súmula 125 - “O pagamento de férias não
gozadas por necessidade do serviço não está sujeita à incidência do imposto de renda” e Súmula 136 -
“O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeita ao imposto de
renda”.

SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 2, DE 16 DE JUNHO DE 2003.

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO E DA FAZENDA ESTADUAL , no uso das
atribuições que lhe conferem o art. 4º do Decreto nº 43.235, de 27 de março de 2003, o inciso V do art.
7º, da Lei Complementar nº 30, de 10 de agosto de 1993, e o inciso VII do art. 7º, da Lei Complementar
nº 35, de 25 de dezembro de 1994, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a
todos os órgãos jurídicos de representação judicial do Estado de Minas Gerais:

“Não se recorrerá de decisão judicial que reconhecer inconstitucional a cobrança de
contribuição social previdenciária de servidor público civil inativo e de pensionistas dos três
Poderes do Estado de Minas Gerais, em período posterior à promulgação da Emenda à Consti-
tuição Federal nº 20, de 16 de dezembro de 1998.”.

LEGISLAÇÃO : Constituição Federal de 1988, art. 40, §12 c/c art. 195, inciso II; Lei Estadu-
al nº 12.278, de 29 de julho de 1996. Lei Estadual nº 12.328, de 31 de outubro de 1996; Lei Estadual nº
12.329, de 31 de outubro de 1996; Lei Estadual nº 13.441, de 5 de janeiro de 2000; Lei Estadual nº
13.455, de 12 de janeiro de 2000 e Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.
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PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS : Súmula Administrativa nº 19, de 5 de dezembro
de 2002, da Advocacia-Geral da União; Dispensas de Recursos: STF - Agravo de Instrumento nº 418.608/
MG; Recursos Extraordinários nº 376.646-5/MG e nº 376.771/MG.

JURISPRUDÊNCIA : Supremo Tribunal Federal: Medidas Cautelares nas ações Diretas de
Inconstitucionalidade n/s 1441/DF (Plenário); 2.010-1/DF (Plenário); 2.049-8/RJ (Plenário); 2.087/AM
(Plenário); 2.196-6/RJ (Plenário) e 2.197-4 (Plenário) e Agravo Regimental em Recurso Extraordinário
RE(AgR) nº 372.356/MG (Primeira Turma).

SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 3, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2004.

O ADVOGADO-GERAL DO ESTADO , no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da
Lei Complementar nº 75, de 29 de dezembro de 2003, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter
obrigatório a todos os órgãos jurídicos de representação judicial do Estado de Minas Gerais:

“Não se recorrerá de decisão judicial que declare ilegal condicionar a renovação da
licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não tenha sido previamente notifi-
cado”.

LEGISLAÇÃO : Constituição Federal, art. 5º, inciso LV e Lei Federal nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997.

JURISPRUDÊNCIA : Supremo Tribunal Federal: Recursos Extraordinários nº 79.392 (Pri-
meira Turma), 89.072 (Primeira Turma) e 110.246 (Segunda Turma). Superior Tribunal de Justiça: Súmula
127; Recursos Especiais nº 6.228 (Primeira Turma), 37.537 (Segunda Turma) e 74.657 (Primeira Tur-
ma).

SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 4, DE 23 DE JUNHO DE 2004.

O ADVOGADO-GERAL DO ESTADO , no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da
Lei Complementar nº 75, de 29 de dezembro de 2003, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter
obrigatório a todos os órgãos jurídicos de representação judicial do Estado de Minas Gerais:

“Não se recorrerá de decisão judicial que reconhecer ilegal a realização do exame
psicotécnico para provimento de cargos públicos, sem previsão legal e critérios mínimos de
objetividade e sem direito à recurso administrativo previsto em edital”.

LEGISLAÇÃO : Constituição Federal de  1.998, art. 5º, incisos II, XXXV e LV e art. 37,
incisos I e II.

JURISPRUDÊNCIA : Súmula nº 686, de 9 de outubro de 2003, do Supremo Tribunal Fede-
ral. Supremo Tribunal Federal: Recursos Extraordinários n/s 188.234/DF (Segunda Turma); 230.197/
MG (Primeira Turma); 294.633/CE (Segunda Turma); 351.758 (Segunda Turma); Agravos de Instru-
mento n/s 318.367/BA (Segunda Turma); 403.978/DF (Segunda Turma); 443.599/DF (Primeira Turma);
460.131/DF (1ª Turma); 501.668/MG (Segunda Turma); 503.065/MG (Primeira Turma); e 503.445/
MG (Segunda Turma).

SÚMULAS ADMINISTRATIVAS
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SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 5, DE 23 DE SETEMBRO DE 2004.

O ADVOGADO-GERAL DO ESTADO , no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da
Lei Complementar nº 75, de 29 de dezembro de 2003, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter
obrigatório a todos os órgãos jurídicos de representação judicial do Estado de Minas Gerais, a ser publicada,
no órgão oficial de imprensa do Estado, por três vezes sucessivas:

“É dispensada a interposição de recurso contra a decisão que considerar inconstitucional
o tratamento favorecido para servidores públicos em detrimento dos que não o são, relativa-
mente à exigência de limite etário para ingresso no serviço público mediante concurso.”

LEGISLAÇÃO : Constituição Federal de 1988, art. 5º, “caput”; art. 7º, inciso XXX e art. 37,
“caput” e inciso I.

JURISPRUDÊNCIA : Supremo Tribunal Federal: Recursos Extraordinários n/s 141.791/RS
(Primeira Turma); 156.404/BA (Primeira Turma) e 240.285/RS (Segunda Turma). Agravos de Instru-
mento n/s  464.486/MG (Primeira Turma); 502.863/MG (Segunda Turma) e 505.380/MG (Segunda
Turma). Recursos em Mandados de Segurança n/s 21.033/DF (Segunda Turma) e 21.046/RJ (Primeira
Turma).

SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 6, DE 23 DE SETEMBRO DE 2004.

O ADVOGADO-GERAL DO ESTADO , no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da
Lei Complementar nº 75, de 29 de dezembro de 2003, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter
obrigatório a todos os órgãos jurídicos de representação judicial do Estado de Minas Gerais, a ser publicada,
no órgão oficial de imprensa do Estado, por três vezes sucessivas:

“Excluída a hipótese de constituição de novo vínculo jurídico laboral após a Emenda à
Constituição do Estado de Minas Gerais nº 9, de 13 de julho de 1993, não se recorrerá de
decisão judicial que reconhecer o direito adquirido a contagem de tempo de serviço nas atividades
pública e privada, para fins de adicionais, quando o servidor público estadual tiver reunido os
requisitos necessários para sua concessão antes da entrada em vigor daquela Emenda Consti-
tucional, ainda que só requerida a contagem após  esta data.”

LEGISLAÇÃO : Constituição do Estado de Minas Gerais: art. 36, § 7º  (redação original e
redação dada pela Emenda à Constituição nº 9, de 13/07/1993).

PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS : Pareceres da Consultoria Jurídica da Advoca-
cia-Geral do Estado de Minas Gerais n/s 9.228; 11.090; 11.265; 11.885; 11.886; 12.175; 12.344;
12.474; 13.180; 13.243; 13.373; 14.254 e 14.326.

JURISPRUDÊNCIA : Súmula nº 359, de 16 de dezembro de 1963, do Supremo Tribunal
Federal. Supremo Tribunal Federal: Recursos Extraordinários n/s 109.287/SP (Segunda Turma); 197.789/
DF (Segunda Turma); 216.197/DF (Segunda Turma); 239.591/MG (Segunda Turma); 243.415/RS (Pri-
meira Turma); 258.570/RS (Primeira Turma); 266.927/RS (Primeira Turma); 283.888/MG (Primeira
Turma); 284.976/RS (Primeira Turma) e 291.988/CE (Primeira Turma).

SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 7, DE 28 DE SETEMBRO DE 2004.

O ADVOGADO-GERAL DO ESTADO , no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da
Lei Complementar nº 75, de 29 de dezembro de 2003, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter



288

obrigatório a todos os órgãos jurídicos de representação judicial do Estado de Minas Gerais, a ser publicada,
no órgão oficial de imprensa do Estado, por três vezes sucessivas:

 “É auto-aplicável o art. 40, §5º da Constituição de 1988 (§7º com a redação da Emenda
Constitucional nº 20/98), ficando dispensada a interposição de recurso contra decisão naquele
sentido.”

LEGISLAÇÃO : Constituição Federal de 1988, art. 40, §5º (§7º com a redação da Emenda
Constitucional nº 20/98).

JURISPRUDÊNCIA : Supremo Tribunal Federal: Mandados de Injunção n/s 211/DF e 263/
DF. Recursos Extraordinários n/s 140.863/AM (Primeira Turma); 160.436/CE (Segunda Turma); 161.224/
CE (Segunda Turma); 167.302/SP (Segunda Turma); 167.982/SP (Primeira Turma); 170.360/SP (Pri-
meira Turma); 179.646/MG (Segunda Turma); 181.118/SP (Segunda Turma); 190.486/SP (Segunda
Turma); 192.370//MG (Primeira Turma); 193.942/MG (Primeira Turma); 199.131/SP (Segunda Turma);
199.288/SP (Primeira Turma); 202.910/SP (Primeira Turma); 203.274/RS (Primeira Turma) e 204.661/
RS (Primeira Turma). Agravos de Instrumento n/s  221.703/SP (Segunda Turma) e 513.991/MG (Se-
gunda Turma).
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